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ESIPUHE
Maatilat ovat yrityksiä, joilla on perinteisesti ollut ”monta rautaa tulessa” – siis modernin
portfolioyrittäjyyden varhaisia harjoittajia. Monialaisuuden taustalla on ollut ennen kaikkea
pakkoa: toimeentuloa on ollut pakko ammentaa monista saatavilla olevista lähteistä. Niukkuus on menneisyyteen katsottuna ollut monen selviytymis- ja menestystarinan alkutila.
Maailma kuitenkin muuttuu. Yhteiskunnan muutosten myötä maaseudun toimijoille avautuu monenlaisia liiketoiminnan harjoittamisen mahdollisuuksia: kansakunnan kaupungeissa
asuva enemmistö kaipaa virkistystä, hoivaa, turvaa, ruokaa ja monia muita tavaroita ja palveluita. Maaseutuväestön ikääntyminen luo palvelukysyntää ja työvoimapulan riivaamat
maaseudun yritykset ovat kiinnostuneita yhteistyökumppaneista. Maatilayritysten liiketoimintaan voisikin ajatella tulevaisuudessa liittyvän aiempaa enemmän mahdollisuuksien
tunnistamista ja niihin tarttumista kuin pakon sanelemaa välttämättömyyttä. Maatilojen inhimillisen pääoman (koulutuksen ja kokemuksen luomien tietojen ja taitojen) kysyntä kasvaa
myös maatilojen ulkopuolella. Yrittäjäkokemuksensa ansiosta maatilaväestöllä on hyvät
mahdollisuudet hyödyntää myös sellaisia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka edellyttävät jo
olemassa olevaa yrittäjäosaamista.
Tätäkin ajatellen on hyvä tuntea ne mekanismit, jotka synnyttävät ja pitävät yllä maatilayritysten muuta liiketoimintaa kuin maatilataloutta. Mitkä tekijät ohjaavat tätä prosessia? Missä
ovat uuden liiketoiminnan käynnistämistä koskevan aikomuksen siemenet ja mikä saa ne
oraalle? Mikä rooli inhimillisellä pääomalla on tässä kokonaisuudessa? Tämä tutkimus tarjoaa joitakin tarttumapintoja siihen, kuinka tuo prosessi ohjautuu. Samalla tutkimuksessa
pohditaan, millaisilla palkeilla tätä liekkiä olisi mahdollista lietsoa suuremmaksi roihuksi
niiden yrittäjien kohdalla, joille tämä ”muun liiketoiminnan” polku näyttää lupaavimmalta.
Tutkimuksen aineistohankinnan ovat rahoittaneet Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
(YTR) yrittäjyyden teemaryhmä ja MTK:n ”maatiloille menestyvää hyvinvointipalveluyrittäjyyttä” -hanke. Tutkimus on osa Keski-Suomen maaseudun osaamisen ja yrittäjyyden ohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2004. Ohjelmaa ovat rahoittaneet Keski-Suomen TE-keskus,
Keski-Suomen liitto ja joukko maakunnan yrityksiä sekä välillisesti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä maaseutuprofessuurin osalta1. Lämpimät kiitokset kaikille rahoittajille tutkimuksen toteuttamismahdollisuudesta. Käsikirjoitukseen tutustuneelle professori Hannu
Niittykankaalle kiitokset hyvistä parannusehdotuksista.
Jyväskylässä 31.05.2008
Tuomas Kuhmonen
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TIIVISTELMÄ
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan maatilojen uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Syksyllä 2007 kerätyn valtakunnallisen kyselyn aineistoa
(n=711) on analysoitu riippumattomuustestauksen ja logistisen regressionanalyysin avulla.
Noin 7 prosentilla maatilayrityksistä suunniteltiin uuden yritystoiminnan käynnistämistä
(maatalouden ulkopuolisella alalla) seuraavan viiden vuoden kuluessa. Aikomuksen olemassaoloa ennustivat ennen kaikkea aiempi yrittäjäkokemus ja monipuolinen ammattitaito sekä
vähäisemmässä määrin muu työkokemus, toimeentulonäkökohdat, maatilakokonaisuuden kehitys ja yritystoiminnan ylisukupolvinen jatkuvuus. Inhimillinen pääoma (kokemus, koulutus, taidot) eri muodoissaan näyttäytyi siten erittäin vahvana vaikuttajana yritystoiminnan
käynnistämisessä ja kehittämisessä. Yrittäjän voikin katsoa tarvitsevan liiketoimintamahdollisuuden ja oppimismahdollisuuden, joka on edellytyksenä kokemusperäisen oppimisen kautta
syntyvälle yrittäjäosaamiselle - epävarmuutta sisältävien liiketoimintamahdollisuuksien menestyksekkäälle tunnistamiselle ja hyödyntämiselle. Yrittäjäosaamista voidaan lisätä alentamalla aloittamiskynnystä, lieventämällä epäonnistumisen ”lopullisuutta” ja tukemalla oppimista muilta yrittäjiltä.
JEL-luokitus: D01, D21, D81, D83, D92, Q12, R38.
Avainsanat: maatilat, yrittäjyys, aikomukset, liiketoiminta, inhimillinen pääoma, oppiminen,
epävarmuus.
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1 JOHDANTO
1.1 Yrittäjyys ja aikomukset
Yrittäjyys on maatilaväestölle tuttu ilmiö. Se on vuosisatojen ajan ilmentynyt omatoimisuutena toimeentulon järjestämisessä (Kuisma 1997). Ensin maanviljelijöiden,
sitten maataloustuottajien ja nykyisin maatilayrittäjien toiminnan taustalla on ollut
vahvasti pakko – pakko toimeentulon ammentamiseen saatavilla olevista lähteistä.
Vielä nykyäänkin esimerkiksi maatilaväestön harjoittaman muun yritystoiminnan
aloittamisen taustalla vaikuttaa vahvasti vaihtoehtojen rajallisuus ja käsillä olevista
aineksista ammentaminen (esim. Kuhmonen, Niittykangas & Niemelä 2006; Rantamäki-Lahtinen 2000, 2004) eikä aktiivinen mahdollisuuksien etsintä. Toiminnan vahvuuksiksi koetaan ensisijaisesti käsillä olevat resurssit pikemminkin kuin erikoisosaaminen tai yhteistyöverkostot (Kuhmonen et al. 2006). Valtaosa maatilayrityksistä
tavoittelee kohtuullista toimeentuloa ja vain muutama prosentti on voimakkaaseen
kasvuun pyrkiviä ns. kasvuyrityksiä (Kuhmonen 2007, 56); tässä suhteessa maatilat
vastaavat siis hyvin muiden toimialojen pienyrityksiä. Muihin pienyrityksiin verrattuna maatiloja kuitenkin leimaa hyvin vahva sidos toiminta-alueeseen, sen antamiin
mahdollisuuksiin ja sen asettamiin rajoitteisiin. Resurssilähtöinen ajattelu on maatilaväestölle tuttu.
Moderni näkemys yrittäjyydestä pohjautuu sen sijaan vahvasti liiketoimintamahdollisuuksiin ja niitä hyödyntävään yrittäjään (Shane & Venkataraman 2000; ks. myös
Gartner 1985). Yrittäjyyttä tarkastellaan liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisprosessina. Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset toki vaikuttavat taustalla, mutta samalla tavalla ”puitetekijöinä” kuin toimintaympäristökin.
Prosessiajattelun näkökulmasta monenlaiset ihmiset voivat toimia menestyksekkäästi yrittäjinä ja menestyvää yritystoimintaa voi olla kaikenlaisissa toimintaympäristöissä. Kysymys on lopulta siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia kulloinkin on
tarjolla ja kuinka ne kyetään hyödyntämään. Kysymys on liiketoimintamahdollisuuksien olemassaolosta, niiden tunnistamisesta, uskalluksesta tarttua niihin ja kyvystä käyttää ne hyväksi. Tätä havainnollistaa yrittäjyyden prosessimalli (kuvio 1).
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Yksilölliset ominaisuudet
- psykologiset tekijät
- demografiset tekijät

Liiketoimintamahdollisuudet
(Entrepreunial
Opportunities)

Tunnistaminen

Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Toimeenpano
- voimavarojen
kokoaminen
- organisaation
suunnittelu
- strategia

Ympäristö
- sijaintiympäristö
- toimialaympäristö
- makroympäristö

Kuvio 1. Yrittäjyyden prosessimalli (Shane 2003, 11).
Liiketoimintamahdollisuudet ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. Niitä avautuu monien
eri tekijöiden vaikutuksesta, esimerkiksi yhteiskunnan muuttuessa (ihmisten mieltymykset, väestömuutokset) ja teknologian kehittyessä. Liiketoimintamahdollisuuksia avautuu riippumatta siitä, onko niille olemassa hyödyntäjää (agency). Toisaalta
yrittäjät voivat pyrkiä myös luomaan liiketoimintamahdollisuuksia esim. nostamalla
asioita ihmisten tietoisuuteen tai kehittämällä uutta teknologiaa (enactment).
Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen on vahvasti yksilökeskeinen prosessi. Ihmisillä on hyvin erilaisia valmiuksia, kykyjä ja ”herkkyyttä” tunnistaa niitä. Tunnistaminen vaatii ennen kaikkea kykyä ”nähdä” mahdollisuuden olemassaolo.
Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen käynnistyy tunnistamista seuraavalla
päätöksellä tarttua tilaisuuteen. Tähän päätökseen vaikuttavat esimerkiksi mahdollisuuden houkuttavuus ja yksilölliset asenteet riskiä kohtaan. Hyödyntäminen vaatii
ennen kaikkea rohkeutta liiketoimintariskin sietämiseen.
Toimeenpanovaiheessa mahdollisuuteen tartutaan perustamalla uusi yritys tai toimimalla olemassa olevan organisaation puitteissa. Liiketoimintamahdollisuuden luonne vaikuttaa siihen, millaisia voimavaroja on tarpeen koota, millainen organisaatio
sen hyödyntämiseen tarvitaan ja millaisella strategialla sen hyödyntäminen parhaiten onnistuu. Tällöin edetään siis liiketoimintamahdollisuudesta resurssien suun-
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taan, kun resurssilähtöisessä ajattelussa toimintamalli on päinvastainen. Toimeenpano ei ole joka tapauksessa hetkellinen tapahtuma, vaan siitä käynnistyy oma prosessinsa, jossa keskeistä on oppiminen, kyky ”käydä vuoropuhelua” liiketoimintamahdollisuuden kanssa.
Prosessiajattelu korostaa voimakkaasti kehityksen sidosteisuutta, yksittäisten syy- ja
seuraussuhteiden kiertymistä laajemmaksi kokonaisuudeksi, monista kuiduista
koostuvaksi langaksi. Monien toisistaan riippuvien valintojen myötä liiketoiminta
kehittyy tiettyyn suuntaan ja samalla monia vaihtoehtoisia kehityspolkuja sulkeutuu.
Ronstadt (1988, 2007) nimittää tätä käytäväperiaatteeksi (Corridor Principle): tartuttuaan liiketoimintamahdollisuuteen yrittäjä kulkee ikään kuin pitkin sen viitoittamaa
käytävää, jonka varrella avautuu taas uusia mahdollisuuksia. Näitä ei olisi avautunut, jos juuri kyseiselle tielle ei olisi lähdetty. Ilmiö tunnetaan yleisemmin kehityksen
urariippuvuutena (path-dependency; esim. Gersick 1994, Mahoney 2000), joka on yksi
talouden ja organisaatioiden kehittymistä koskevan evoluutioajattelun perustekijöistä (kuvio 2). Ilmiön perussanoma kiteytyy valintojen ketjuuntumisen vaikutuksiin:
jos alun perin on valittu P02, tilan P12 saavuttaminen ei enää ole myöhemmin mahdollista. Toiminnan tai tarkastelun aikajänteen pidentyminen lisää vaihtoehtojen määrää, mahdollisuuksia ja aiemmin tehdyt valinnat muuttavat tulevaisuuden ”mahdollisuusaluetta” (Dopfer 2001, 172-173). Esimerkiksi strategisen johtamisen piirissä ilmiö tunnetaan strategisen ajautumisen riskinä: pienten päätösten seurauksena voidaan
ajautua vaarallisen kauas toimintaympäristön edellyttämästä kehityssuunnasta, jolloin edessä on epäonnistuminen tai riskialtis suuri kertamuutos (strategic drift; esim.
Johnson, Scoles & Whittington 2005, 27). Organisaatiotutkimuksessa puolestaan tunnetaan hyvin inertia, organisaatioiden vahva taipumus jatkaa toimintaa entiseen tapaan (esim. Hannan & Freeman 1984; Huff, Huff & Thomas 1992).
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Kuvio 2. Kehityksen urariippuvuus muodostuu vaihtoehtojen ja valintojen ketjusta
(Dopfer 2001, 172).
Jos tarkastelu rajataan liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen yrittäjien toimesta (eli jätetään pois niiden hyödyntäminen toimivien yritysten piirissä), yrittäjän
tai sellaiseksi aikovan näkökulmasta keskeistä on liiketoimintamahdollisuuksien
olemassaolo ja laatu. Yhtä lailla tärkeää on yrittäjyyden houkuttavuus eli se, millaiseksi kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi ihmiset mieltävät yrittäjänä toimimisen. Molemmat vaikuttavat siihen, missä määrin ihmiset haluavat toimia yrittäjinä ja millaisia liiketoimintamahdollisuuksia (esim. tuoton ja riskin suhteen) hyödynnetään.

Jos yhteiskunta haluaa edistää yritystoiminnan kehitystä, se voi siis 1) pyrkiä
luomaan edellytyksiä liiketoimintamahdollisuuksien syntymiselle ja 2) edistämään niiden hyödyntämistä.	
  
Yritystoimintaa ei aloiteta vahingossa, huomaamatta. Kun tarkastellaan yrittäjyyttä ja
liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä ihmisten käyttäytymisenä, hyvän
tarkastelukehikon tarjoaa tavoitteellisen toiminnan teoria (kuvio 3). Teorian perusajatus kiteytyy siihen, että pyrkimykset ennakoivat suoraan käyttäytymistä ja asenteet
yms. selittävät pyrkimysten laatua ja voimakkuutta – eli vaikuttavat käyttäytymiseen
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välillisesti pyrkimysten kautta. Pyrkimysten ennustearvo todelliselle käyttäytymiselle on melko hyvä ja hyvin monenlaisia tilanteita kattava (Armitage & Conner 2001).
Pyrkimyksiin kiteytyy suuri joukko motivaatiotekijöitä, jotka suoraan vaikuttavat
käyttäytymiseen (Ajzen 1991, 181). Ihmisen mieltymysten ja uskomusten kokonaishahmo muovaa pyrkimyksiä (Greve 2001). Yritystoiminnan käynnistäminen tai kehittäminen edellyttää tietoista tahtomista, suunniteltua toimintaa, tavoitteellista käyttäytymistä. Pyrkimykset voivat suuntautua joko tiettyyn tavoitteeseen tai sitä kohti
johtavaan toimintaan, keinoihin (Bird 1989, 8).
Kun pyrkimys on jo olemassa, sen toteutumiseen vaikuttavat erilaiset kontrollitekijät,
jotka joko mahdollistavat tai estävät pyrkimysten toteutumisen (esim. markkinoille
pääsy, pääoman saatavuus). Pyrkimysten syntymiseen puolestaan vaikuttavat asenteet (esim. pidänkö yrittäjyyttä haluttavana), subjektiiviset normit (esim. mitä itselleni tärkeät ihmiset ajattelevat minusta yrittäjänä) ja havaittu käyttäytymisen kontrolli
(esim. uskonko kykeneväni toimimaan yrittäjänä).

Käyttäytymiseen
liittyvät
uskomukset

Asenne tiettyä
käyttäytymistä
kohtaan

Normatiiviset
uskomukset

Subjektiiviset
normit

Kontrolliuskomukset

Havaittu
käyttäytymisen
kontrolli

Käyttäytyminen

Pyrkimys

Todellinen
käyttäytymisen
kontrolli

Kuvio 3. Tavoitteellisen toiminnan teoria (Ajzen 1991, 2001, 2002).
Tavoitteellisen toiminnan teorialla on kehystetty, kuvattu ja selitetty yrittäjämäistä
käyttäytymistä lukuisissa teoriakehitelmissä ja tutkimuksissa. Yrittäjyys toteutuu
vain pyrkimysten kautta (Bird 1988, 1989, 1992; Kolvereid 1996; Krueger & Karsrud
1993; Krueger, Reilly & Carsrud 2000). Pyrkimys (intention) on ”mielentila, joka ohjaa
henkilön huomiota, kokemista ja käyttäytymistä tiettyä tavoitetta tai käyttäytymismallia kohti” (Bird 1992, 11). Yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan henkilön kannalta merkittäviä tekijöitä pyrkimysten taustalla ovat tämän mallin mukaan erityisesti yrittäjyyden houkuttavuus (asenteet), yrittäjyysilmapiiri (normit) sekä itseluottamus, yrittäjäidentiteetti (kontrolli). Yrittäjyyteen liittyvien pyrkimysten taustalta on löydetty erityisesti
havaittuun haluttavuuteen (perceived desirability) ja havaittuun toteutettavuuteen
(perceived feasibility) liittyviä tekijöitä (Krueger 1993, 2000). Haluanko ottaa toimeentuloni omiin käsiini, millaisia riskejä siihen liittyy ja millaisena vaihtoehtona
yrittäjyys näyttäytyy suhteessa palkkatyömahdollisuuksiin? Mitä naapurit ja sukulaiset ajattelevat, jos ryhdyn yrittäjäksi? Onko minulla mahdollisuuksia menestyä
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yrittäjänä? Mitä minulle tapahtuu jos epäonnistun yrittäjänä? Muun muassa näihin
kysymyksiin vastailemalla (tietoisesti tai alitajuisesti) muodostuvat ihmisten pyrkimykset toimia yrittäjinä. Toki pyrkimys, intentio, voi syntyä myös nopeasti ”reaktiona” havaittuun toimintamahdollisuuteen eikä vain pitkäkestoisena prosessina.

Jos yhteiskunta haluaa edistää ihmisten yrittäjämäistä käyttäytymistä, se voi
vaikuttaa siihen liittyvien 1) pyrkimysten syntymiseen ja 2) pyrkimysten toteutumiseen. Yrittäjyyteen suuntaavien pyrkimysten syntymiseen vaikuttaminen
on haasteellista. Asenteet, normit ja uskomukset syntyvät opittuina käsityksinä
ja ovat osa kulttuuria, minkä vuoksi yhteiskunta voi vaikuttaa niihin lähinnä
yrittäjyyden arvostusta ja houkuttavuutta parantavien toimenpiteiden ja kannanottojen kautta. Pyrkimysten toteutumiseen voidaan vaikuttaa monin ”perinteisin” politiikkakeinoin: tarjoamalla pääomaa, koulutusta, neuvontaa ja
huolehtimalla kilpailupolitiikan toimivuudesta, yrittäjien mahdollisuudesta
päästä markkinoille.

	
  

Merkittävän tekijän erityisesti uskomuksissa menestyä yrittäjänä – siis kontrolliuskomuksissa (control beliefs) tai havaitussa toteutettavuudessa (perceived feasibility)
tai kykenevyyskäsityksessä (self-efficacy) - muodostavat aiemmat kokemukset (Ajzen
1991; Bandura 1997; Levinthal & March 1993; Minniti & Bygrave 2001; Politis 2005).
Kontrolliuskomuksen (locus of control) ja kykenevyysuskomuksen ero on pieni, mutta yritystoiminnan kannalta tärkeä: taipumus uskoa omien päätösten voimaan kattaa
monenlaisia tilanteita, mutta käsitys omasta kykenevyydestä liittyy juuri tietynlaisiin
tilanteisiin tai asioihin (Boyd & Vozikis 1994; Chen, Greene & Crick 1998; Eccles
1994). Työkokemus vaikuttaa huomattavan voimakkaasti siihen, millaiseen yritystoimintaan palkkatyöstä yrittäjäksi ryhtyvä suuntautuu (Shane 2003, 46-48). Toisaalta
jo aiemmin yrittäjänä toimineilla tapayrittäjillä on kokemuksensa ansiosta yleensä
paremmat mahdollisuudet menestyviä hyvin, tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntää niitä onnistuneella tavalla (Ucbasaran, Westhead & Wright 2006,
2008). Molemmat näkökulmat heijastavat tiettyyn liiketoimintaan tai yrittäjyyteen
liittyvän kykenevyysuskomuksen vahvistumista, mutta samalla tiedollisen, kognitiivisen oppimisen merkitystä yrittäjänä menestymisen taustalla. Menneisyys vaikuttaa monia kanavia pitkin siihen, mihin pyritään ja siihen, kuinka pyrkimykset tulevaisuudessa toteutuvat.
Toisaalta lähes kaikki yrittäjyyttä kuvaavat kokonaisvaltaiset mallit ja teoriat korostavat nimenomaan monien asioiden yhteensopivuutta menestyksen selittäjänä (esim.
Laukkanen 2006, Timmons & Spinelli 2004). Kaikkien eri osatekijöiden yhteensopivuus on niin moniulotteinen kokonaisuus, että se tarjoaa jatkuvasti parantamismahdollisuuksia – varsinkin, kun tekijät muuttuvat jatkuvasti (kuvio 4). Strategisen johtamisen ydinajatus on tämän yhteensopivuuden (fit) saavuttaminen yrityksen ja ympäristön välillä, koska yhteensopivuus on toiminnan tuloksellisuuden ydin (Venkatraman & Camillus 1984). Koska kokonaisuus on niin monimutkainen ja jatkuvasti
muuttuva, yhteensovituksen onnistumiseksi tarvitaan (resurssien, osaamisen, pyrkimyksen ja liiketoimintamahdollisuuden lisäksi) mahdollisuus oppia jatkuvasti sekä
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omasta toiminnasta että toimintaympäristöstä. Pyrkimysten, intentioiden, merkitys
prosessin taustavoimana korostuu epävakaissa tai vaikeissa toimintaympäristöissä
tai uusien asioiden kohdalla (Ouellette & Wood 1998) – siis juuri monimutkaisen kokonaisuuden hallinnassa. Tällaisen moniulotteisen prosessin hallintakykyä kuvataan
muun muassa dynaamisen kyvykkyyden käsitteellä (dynamic capabilities; esim. Teece, Pisano & Shuen 1997), yrittäjäosaamisen käsitteellä (entrepreneurial knowledge;
esim. Politis 2005) ja evolutionäärisen liiketoimintaosaamisen käsitteellä (evolutionary business knowledge; esim. Laszlo & Laszlo 2002).

"Yrittäjyyden veto"
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Alueen kehityksen näkyvä puoli

Kuvio 4. Liiketoiminta ja yritysten synty – perustekijät (Laukkanen 2006).

Objektiivisen liiketoimintamahdollisuuden olemassaolo ja mahdollisuus oppia
ovat alkavalle ja toimivalle yrittäjälle tärkeimmät ”menestystekijät”: tarvitaan
liiketoimintamahdollisuus ja oppimismahdollisuus, jotka yhdessä mahdollistavat
markkinoiden hyväksynnän saavan liiketoiminnan syntymisen ja kehittymisen
moniulotteisen yhteensovitustehtävän tuloksena.
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1.2 Inhimillinen pääoma ja sen käyttö
Oppimismahdollisuus liittyy läheisesti pääoma-ajatteluun. Ihmiselle kertyneen kokemuksesta ja koulutuksen synnyttämää tietojen, taitojen ja kyvykkyyksien kokonaisuutta kuvataan inhimillisen pääoman käsitteellä (Becker 1975, 1993; Piazza-Georgi
2002). Se on osa kirjavahkoa pääomakäsitteiden joukkoa, joka tavanomaisimmin jaetaan yläkäsitteinä luontopääomaan (nature capital) ja ihmisen luomaan pääomaan
(man-made capital), jonka alalajeja taas ovat reaali- ja rahapääoma (tuotantovälineet;
physical & financial capital), inhimillinen pääoma (joka ihmisellä on itsessään; human capital) ja sosiaalinen pääoma (joka ihmisillä on toisissaan; social capital)2.
Pääoma on varanto, joka synnyttää virtoja, tuottoja. Inhimillisen pääoman varannon
määrää on mahdollista kasvattaa koulutuksen ja kokemuksen kautta: lisäämällä uusia ajattelumalleja, tietoja ja taitoja varantoon oppimisen kautta. Yrittäjyyteen liittyvä
inhimillisen pääoman varanto on merkittävä kansakunnan kilpailukykytekijä, koska
yrittäjyys voidaan nähdä keinona uudistaa rakenteita ja tuottaa uudistuksia markkinoiden testattavaksi (Acs 1992; Thurik & Wennekers 2004). Esimerkiksi North (2005,
69) pitää valtioiden välisten menestyserojen keskeisenä lähteenä eroja ihmisten kyvyssä käsitellä erilaisia tilanteita aiemmin opittujen käsitteiden ja mallien avulla:
”Taloudellinen kehitys on menestyksekästä, kun ajan myötä kehittynyt uskomusjärjestelmä on luonut ’suotuisan’ käsitevarannon (artifactual structure), jonka avulla ihmiset
ja yhteiskunta voivat tarttua uusiin asioihin ja onnistua ratkaisemaan uudenlaiset
pulmat.”
Inhimillisellä pääomalla on siis myös kollektiivista merkitystä. Yksittäinen yrittäjä
puolestaan tarvitsee inhimillistä pääomaa ratkaistakseen ”yrittäjäongelmansa”, liiketoimintahaasteensa. Pääomanäkökulma korostaa ajan merkitystä yrittäjän menestymisen kantoaaltona: pääomaa kertyy vähitellen ja sen odotettavissa oleva tuotto lisääntyy kertymisen myötä. Kehitys on urariippuvaista (path-dependent). Pääomaa
voi kertyä sekä tietoisen, suunnitelmallisen toiminnan tuloksena (opiskelu) että epäonnistumisten ja sattumien kautta. Rationaalinen ajatteluperinne korostaa suunnitelmallisuutta ja tietoista toimintaa, vaikka hyvin usein myös sattuma on jollakin tavalla mukana onnistumisen osatekijänä (Aldrich & Rueff 2006, 20). Esimerkiksi taipumus improvisointiin voi lisätä yrittäjyysaikomusten olemassaolon todennäköisyyttä enemmän kuin rationaalisen käyttäytymisen osatekijät tai sosiaaliset mallit
(Hmieleski & Corbett 2006). Lisäksi yrittäjänä voi menestyä lähes ”puhtaalta pöydältä”, ilman huomattavaa inhimillisen pääoman varantoa, jos yhteensovitustehtävä
onnistuu esimerkiksi intuition, sattumien ja suuren riskinoton onnistumisen kautta
(Görling & Rehn 2008; Jenkins & Johnson 1997). Joka tapauksessa yrittäjän inhimillisen pääoman määrällä ja laadulla on yksittäistapauksia laajemmassa joukossa merkittävä vaikutus yrittäjän ja hänen harjoittamansa liiketoiminnan menestykseen (Bates 1990; Bosma, van Praag, Thurik & de Wit 2004; Gimeno, Folta, Cooper & Woo
1997; Littunen & Niittykangas 2006; Macpherson & Holt 2007).

Modernit pääomakäsitteet on ”jatkojalostettu” klassisista tuotannontekijöistä, joita olivat maa, työ ja
pääoma (Warburton 1928).
2
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Inhimillinen pääoma jaetaan usein kahteen alalajiin: yleiseen (general) ja erityiseen
(specific). Yleinen inhimillinen pääoma ei liity minkään tietyn asian hallitsemiseen tai
osaamiseen ja sitä mitataan usein koulutuksen tai työkokemuksen kokonaismäärällä.
Yleinen inhimillinen pääoma voi nopeuttaa oppimista ja edistää siten monenlaisten
mahdollisuuksien näkemistä, kartoittamista ja arviointia, toimintaympäristön tulkintaa (Becker 1975, 1993; Cassar 2006; Gimeno et al. 1997). Davidsson ja Honig (2003)
havaitsivat, että koulutuksella mitattu inhimillinen pääoma edisti uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista, mutta ei vaikuttanut niiden hyödyntämisen onnistumiseen; Ucbasaran et al. (2008) saivat hyvin samankaltaisia tuloksia.
Erityinen inhimillinen pääoma puolestaan liittyy nimenomaan tiettyyn toimintoon tai
asiakokonaisuuteen - kuten yrityksen perustamiseen tai johtamiseen tai tietyn toimialan liiketoimintaan – ja sillä on vähän arvoa juuri tuon käyttökohteen ulkopuolella
(Becker 1975, 1993; Gimeno et al. 1997). Sitä on myös vaikeampi siirtää ihmiseltä toiselle kuin yleistä inhimillistä pääomaa (Becker 1975, 1993; Coeff 1997). Pienyrityksessä tällaisen pääoman merkitys on erittäin suuri, koska työnjakoon perustuva erikoistuminen ei ole mahdollista: yrittäjä vastaa paitsi kokonaisuudesta myös monista yksityiskohdista (Van de Ven, Hudson & Schroeder 1994, 94). Aiemman yrittäjäkokemuksen laajuuden on havaittu vaikuttavan liiketoimintamahdollisuuksien havaittuun toteutettavuuteen, kun taas aiempien kokemusten laadun (positiivinen/negatiivinen) on havaittu vaikuttavan havaittuun haluttavuuteen (Krueger
1993). Kokemuspohjainen erityinen inhimillinen pääoma vaikuttaa siis myös aikomusten taustalla. Useissa tutkimuksissa juuri yrittäjäkokemukseen, johtamiskokemukseen ja yrittäjän kykenevyysuskomukseen tai objektiiviseen kyvykkyyteen liittyvien tekijöiden on havaittu liittyvän siihen, kuinka liiketoimintamahdollisuuksia
tunnistetaan ja hyödynnetään (Corbett 2007; Erikson 2002; Haber & Reichel 2007;
Kim, Aldrich & Keister 2006; Shane 2000; Ucbasaran et al. 2008; Wright, Hmieleski,
Siegel & Ensley 2007). Sekä yleisellä että erityisellä inhimillisellä pääomalla on siis vaikutusta yrittäjän pyrkimyksiin sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja niiden merkitys voi vaihdella
yrittäjyysprosessin eri vaiheissa.
Yrittäjyys on liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä, yrittäjämäinen käyttäytyminen pyrkimistä siihen käytössä olevista voimavaroista riippumatta (Brown, Davidsson & Wiklund 2001). Kirzner (1973) käytti yrittäjän valppauden
(alertness) käsitettä kuvaamaan hänen kykyään havaita ja tunnistaa esimerkiksi hintojen markkinoilta tuomia viestejä epätasapainosta, liiketoimintamahdollisuudesta.
Valppaus on ”kykyä havaita hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ilman etsintää” (Kirzner
1973, 48) ja ”motivoitunutta alttiutta muodostaa kuva tulevaisuudesta” (Kirzner 1985, 56).
Vain mahdollisuuksia havaitsemaan virittytynyt henkilö voi havaita niitä; yrittäjäosaaminen puolestaan helpottaa havaitsemista vahvistamalla käsitystä siitä ”miltä
mahdollisuus näyttää” (Ucbasaran et al. 2008, 157). Erityinen inhimillinen pääoma
näyttäisikin liittyvän juuri tähän alkuvaiheeseen, liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen ja siihen liittyvien riskien kartoittamiseen (Corbett 2007; Dimov &
Shepherd 2005). Esimerkiksi oppimisen myötä vahvistunut käsitys omasta kykenevyydestä (self-efficacy) lisää valppautta, virittyneisyyttä mahdollisuuksien huomaamiseen (Yu 2001). Näin Kirzner (1973, 66-69) kuvaa yrittäjän valppauden käsitettä ja
sen merkitystä:
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”… mahdollisuudet puhtaaseen yrittäjävoittoon syntyvät markkinatoimijoiden tiedon
epätäydellisyydestä; siitä, että näitä mahdollisuuksia arvioi joku ne havainnut ennen
muita; ja että näiden voittojen saaminen on samalla prosessi, joka korjaa markkinatiedon epätäydellisyyttä … Tieto, jolla on olennaista merkitystä yrittäjyydelle, ei ole niinkään asiatietoa markkinoista kuin valppautta, ’tietoa’ siitä mistä markkinatietoa
löytyy … yrittäjän valppaus on abstraktia, laaja-alaista ja valikoitunutta tietoa, jonka
ansiota mahdollisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen lopulta on …”
Valppauden ohella myös tietoinen ja tavoitteellinen etsintä (search) voi johtaa liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen (Cyert & March 1992, 169-176; March &
Simon 1993, 68). Vaihtoehtojen etsintä on olennaista etenkin pidemmän aikavälin
selviytymiselle (Nelson & Winter 1982) ja itse asiassa välttämätöntä monimutkaisessa
(complex) toimintaympäristössä (Levinthal 2000, 369). Usein etsinnän kuvataan
käynnistyvän silloin, kun tavoitteita ei ole saavutettu tai muutos nähdään muusta
syystä välttämättömäksi tai kun toiminta on luonteeltaan ”opportunistista” (esim.
Ansoff 1979, 11; Hannan & Freeman 1984; Huff et al. 1992; Kelly & Amburgey 1991;
Simon, Houghton & Savelli 2003). Uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsinnän
tuloksellisuus riippuu muun muassa siitä, kuinka kohdennettua se on ja millaisiin
tietolähteisiin sillä lopulta päästään käsiksi (Ardichvili, Cardozo & Ray 2003; Baron
2006). Joka tapauksessa se on aina rajoittunutta sekä valinta-avaruuden havaitsemisen että sitä koskevan tiedonkäsittelykapasiteetin ja –kustannuksen asettamien rajoitteiden vuoksi: päätöksiä ei käytännössä koskaan tehdä vertailemalla täydellisen tiedon varassa kaikkien vaihtoehtojen hyvyyttä kuten neoklassinen talousteoria olettaa
(Simon 1955). Toimintaympäristön monimutkaistuminen korostaa edelleen yrittäjän
tiedonkäsittelykykyä ja samalla korostaa sosiaalisten verkostojen merkitystä, joiden
kautta tätä taakkaa voidaan keventää ja tehostaa (Hansen & Allen 1992).
Etsintää on kuvattu usein yrityksen toimintamallina, kun taas valppaus yhdistyy
vahvasti henkilöön, yrittäjään – vaikka molempia mekanismeja voidaan hyödyntää
sekä yksilö-, organisaatio- että yhteisötasolla. Valppaus ja etsintä voidaan nähdä toisiaan korvaavina mekanismeina liiketoimintamahdollisuuksia tunnistettaessa; tieto
ja kokemus luovat kehyksen, joka säätelee tätä prosessia (kuvio 5). Todellisuutta pelkistävät mallit (prototyypit) tai aiemmin havaitut hyvät tai huonot esimerkit voivat
ohjata valppautta ja etsintää. Molemmissa tapauksissa dynaaminen, muuttuva toimintaympäristö voidaan nähdä pikemminkin mahdollisuutena kuin uhkana sellaiselle yrittäjälle, joka on orientoitunut tai virittynyt etsimään kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia3 (Bird 1992; Chandler & Hanks 1994; Covin & Slevin 1994; Zahra 1993).

Varsinkin lyhyellä aikavälillä kasvu ei ole monissa pienyrityksissä lainkaan tavoiteltava asia (esim.
Storey 1994, 119); yritys voi olla pitkän aikaa yrittäjien kannalta ”sopivan kokoinen”. Ellei yrittäjän
tavoitetta tai pyrkimystä kontrolloida tutkimusasetelmassa ja tutkitaan vain esim. toteutunutta kasvua
selittäviä tekijöitä, tulos voikin olla harhainen.
3
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Kuvio 5. Malli hahmontunnistukseen perustuvasta liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamisesta (Baron 2006).
Mahdollisuuden etsiminen vaatii päätöstä suunnasta ja löytäminen johtaa arviointiin. Taloustieteen vaihtoehtoiskustannustarkastelu (opportunity cost) kuvaa hyvin
myös yrittäjän inhimillisen pääoman kohdentamisen problematiikkaa. Kun valitaan
jokin vaihtoehto, menetetään samalla pääoman tuotto (tai muu hyöty) jossakin toisessa käyttökohteessa. Tämän logiikan mukaisesti esimerkiksi hyvin koulutetulla
henkilöllä on korkea vaihtoehtoiskustannus hänen toimiessaan yrittäjänä4: palkkatyömarkkinoilta saatu tuotto inhimilliselle pääomalle (=palkka) menetetään ja siksi
myös yritystoiminnan tuoton tulisi olla hyvä (vrt. Cassar 2006, 613). Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisen tuottopotentiaalin liiketoimintamahdollisuuksia kukin etsii. Jos esimerkiksi tietyllä alalla tai alueella yrittäjiksi jostakin syystä valikoituu
henkilöitä, joilla on korkea vaihtoehtoiskustannus (esim. toinenkin ammatti), voivat
tuottopotentiaaliltaan heikot liiketoimintamahdollisuudet jäädä ko. alalla tai alueella
vajavaisesti hyödynnetyiksi: yrittäjistä voi tulla pulaa. Toisaalta inhimillinen pääoma
voidaan tulkita myös mahdollisuudeksi lopettaa yritystoiminta ja siirtyä palkkatyöhön, jolloin se alentaa yritystoiminnan tuottovaatimusta ”riskilisän” (risk premium)
osalta (Polkovnichenko 2003): toimeentuloriski ei ole kokonaan epävarman yritysIlmiö voi näkyä myös yrittäjäjoukon valikoitumisena. Esimerkiksi yhdysvaltalaisia maitotiloja (n=2700)
tutkineet Sumner ja Leiby (1987) arvioivat, että ne maidontuottajat, joilla on parempi yleiskoulutus ja
sen myötä paremmat ansiomahdollisuudet muissa ammateissa – eli enemmän yleistä inhimillistä pääomaa – jatkavat maidontuottajina vain jos heidän ansionsa ovat hyvät eli valikoitumiskriteeri on tavanomaista korkeampi.
4
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toiminnan varassa. Yleinen inhimillinen pääoma (esim. koulutus) voikin vaikuttaa enemmän siihen, millaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota, mistä suunnasta
ja mistä lähteistä etsitään ja millaisia mahdollisuuksia havaitaan kuin siihen, miten niitä lopulta hyödynnetään.
Se, miten ja millaisin vaikutuksin inhimillistä pääomaa käytetään, riippuu yrittäjän
pyrkimysten ohella hänen tiedollisista kyvyistään hyödyntää pääomaansa. Esimerkiksi Jovanovicin (1982) evolutionäärinen malli perustuu juuri oppimisen taloudellisiin vaikutuksiin. Mallissa oppiminen koskee johtajien (tai yrittäjien) kykyä arvioida
ennalta oikein liikkeenjohtotehokkuuttaan ja liikkeenjohtokykyään. Vasta markkinoilta saadun palautteen perusteella henkilö voi muodostaa asiasta ennakkoarvaustaan tarkemman käsityksen ja tarkentaa toimintatapaansa: johdon tehottomuuskustannus alenee vain oppimisen myötä. Tämän vuoksi vanhemmat yritykset kasvavat
nuoria hitaammin, kun tarkasteltavien yritysten koko on vakioitu. Samalla tavalla
myös suuret yritykset kasvavat (ikävakioituna) hitaammin kuin pienet: ne ovat jo
tehokkaita, liikkeenjohdon tehottomuuskustannus on jo alhainen.
Yrittäjänä oppiminen kasvattaa yrittäjäosaamiseen liittyvää inhimillistä pääomaa,
joka on siis yrittäjän pyrkimysten, intentioiden, syntymisen ja toteutumisen merkittävä taustatekijä. Yrittäjän oppimista on mallinnettu monella tavalla. Politiksen esittämä malli (kuvio 6) on rajattu kuvaamaan yrittäjän urakokemuksen muuntumista
yrittäjäosaamiseksi. Koska yrittäjän yhteensovitustehtävä on hyvin moniulotteinen
(vrt. kuvio 4), merkittävä osa yrittäjäosaamisesta eli tämän tehtävän onnistuneesta
hoitamisesta kertyy juuri kokemusperäisesti. Kokemus ja aiemmin hankittu tieto
vaikuttavat siihen, kuinka uutta tietoa sidotaan sen jatkeeksi eli oppimisprosessiin
(Cohen & Levithal 1990; Kolb 1984). Yrittäjäosaamisessa on kysymys vähitellen kertyvästä
erityisestä inhimillisestä pääomasta.

Inhimillinen pääoma vaikuttaa yrittäjän toimintaan usealla tavalla: se voi parantaa yrittäjänä menestymisen edellytyksiä, mutta se voi toimia myös yritystoimintaan liittyvien pyrkimysten asetannan lähtökohtana. Aiempien tutkimustulosten perusteella yleinen inhimillinen pääoma (erityisesti koulutus) vaikuttaisi edistävän ennen kaikkea mahdollisuuksien tunnistamista. Erityinen
inhimillinen pääoma – yrittäjäosaaminen – vaikuttaa sen sijaan sekä mahdollisuuksien tunnistamiseen että niiden menestykselliseen hyödyntämiseen.

	
  

Politiksen mallissa yrittäjäosaamisen ydintä – siis yrittäjän arvokkainta inhimillistä
pääomaa - ovat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja uutuuden ongelmien (liabilities of newness) ratkaiseminen, uuden liiketoiminnan riskialttiista alkuvaiheesta selviytyminen. Monet henkilökohtaiset tekijät vaikuttavat muuntoprosessin
laatuun: oppimisorientaatio (March 1991), aiempi yrittäjäkokemus, hallitseva ajattelutapa ja urakehityspyrkimykset. Malli kokoaa hyvin yhteen monien yrittäjyystutkimusten keskeiset tulokset yrittäjäosaamiseen liittyvän inhimillisen pääoman laadusta ja
kertymisestä.

20
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Kuvio 6. Malli yrittäjän oppimisesta kokemuspohjaisena prosessina (Politis 2005).
Inhimillisen pääoman käyttöä (tai käyttämättömyyttä) juuri tiettyjen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen ohjaavat monet yrittäjään, yritykseen ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Päätös tietyn liiketoiminnan käynnistämisestä, tietyn liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämisestä, on luonteeltaan strateginen, yrityksen selviytymiseen ja menestymiseen liittyvä merkittävä valinta. Strategisen valinnan (strategic choice) näkökulma kuvaa tavoitteellista ja rationaalista toimintatapaa5, jossa
pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä yhteensopivuus (fit) yrityksen sisäisen
5 Rationaalisissa valinnoissa maksimoidaan yleensä odotettua hyötyä (expected utility), jota punnitaan
pyrkimysten/aikomusten (intention) perusteella. Toiminta suuntautuu tulevaisuuteen. Odottamattomilla lopputuloksilla ei ole ennustevoimaa päätöksen suhteen, joten ”todellisuus” voi vähitellen rakentua hyvinkin erilaiseksi kuin tavoiteltu tila. Myöskään toisto ei ole välttämätöntä valintojen ”rationaalisuudelle”. Evolutionäärisissä valintamalleissa tulevaisuudella ei ole puolestaan ennustevoimaa
eikä pyrkimyksen olemassaolo ole edes välttämätöntä: erilaiset valintamekanismit suosivat tiettyjä
valintoja, joita voidaan myös jäljitellä, imitoida (esim. Macy & Flache 1995). Taloustieteen yhtenä filosofisena perusongelmana ja samalla selityskykyyn liittyvänä rajoitteena on perinteisesti ollut se, että
vain taloudellisia tavoitteita (”interests”) on pidetty rationaalisina ja huomionarvoisina – muita tunnepitoisempia tavoitteita (”passions”) on käsitelty kategorisesti ”epärationaalisina” (Granovetter 1985,
506).
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rakenteen ja toiminnan sekä ulkopuolisen ympäristön välillä (Child 1972, 1997; Ginsberg 1988; Sharfman & Dean 1997). Näkökulma korostaa valintojen suuntautumista
yrityksestä ympäristöön, resursseista ponnistamista ja niille sopivan ympäristön ”valitsemista”, kun taas usein empiirisissä tutkimuksissa käytetty kontingenssinäkökulma tarkastelee yrityksen yhteensopivuutta olemassa olevan toimintaympäristön
vaatimusten kanssa (Astley & Van de Ven 1983). Strategisen valinnan näkökulma
korostaa toimeenpanijan merkitystä eikä hahmota yritystä vain mekanistisena ympäristön asettamiin tilannetekijöihin mukautuvana yksikkönä (Child 1997). Valinnan
mahdollisuuksien olemassaolosta rakentuva tarkastelutapa korostaa hyvin samankaltaisia asioita kuin yrittäjyyden prosessimalli, esimerkiksi mahdollisuuksien hahmotusta ja tulkintaa sekä tiedon merkitystä.
Mielenkiintoisempaa kuin tutkijoiden keskinäinen mittelö yrityksen oman valinnan
ja ympäristön karsinnan ensisijaisuudesta (ks. Whittington 1988) on se, millä perusteilla ja mekanismeilla liiketoimintavaihtoehtoja koskevia strategisia valintoja tehdään. Valinnassa on aina kysymys sekä subjektiivisista käsityksistä että objektiivisista ilmiöistä. Strategisten vertailupisteiden käsite (strategic reference points) tarjoaa tähän ilmiöön hyvän tarttumaotteen (Fiegenbaum, Hart & Schendel 1996; Shoham &
Fiegenbaum 2002). Yrittäjän ja hänen yrityksensä toiminta (havainnoiminen, prosessit, ”käyttäytymismalli”) riippuvat osittain sijoittumisesta suhteessa asetettuihin vertailupisteisiin. Esimerkiksi vertailukohdan alapuolella oltaessa tietty asia havaitaan
mahdollisuutena, riskinottoa suosivana ja ”hyökkäämiseen” kannustavana, kun taas
vertailukohdan yläpuolella oltaessa sama asia voidaan havaita uhkaksi, riskin pienentämiseen kannustavaksi ja puolustautumista vaativaksi (Fiegenbaum et al. 1996,
228). Vertailupiste rakentuu kolmesta osatekijästä: yrityksen sisäisestä kyvykkyydestä, yrityksen ulkopuolisista olosuhteista ja ajasta (aikaorientaatiosta). Koska pienyritysten toiminta ei pääsääntöisesti ole mekanistista ”voiton maksimointia” (esim. Gimeno et al. 1997), joka toteutuu aina samalla tavalla henkilöistä ja olosuhteista riippumatta, tällaiset käyttäytymismallinnukset tarjoavat mahdollisuuden päästä kiinni
yrittäjän valintojen motiivi- ja prosessitekijöihin: havaitsemiseen, halukkuuteen (pyrkimykseen) ja kyvykkyyteen (Autere 2005; Penrose 1995; Zahra, Sapienza & Davidsson 2006).
Taito havaita ja kyky hyödyntää ovat inhimillisen pääoman osatekijöitä, mutta halukkuus tai pyrkimys tietyn liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseen on vahvasti sosiaalinen prosessi, johon muut ihmiset vaikuttavat (vrt. kuvio 3). Se, millaisia
”strategisia vertailupisteitä” erilaisissa sosiaalisissa sidossuhteissa toimivat yrittäjät valitsevat, riippuu osittain muista toimijoista. Toisaalta se, millaisiksi nämä vertailutahot ”kehystävät” viestinsä (myönteinen/kielteinen), suuntaa samanarvoista asiaa koskevaa
päätöstä ko. suuntaan (Loewenstein 1988). Yksittäisen yrittäjän ulkopuolisilla tahoilla
on siis vaikutusta sekä vertailukohtien asettamiseen että niistä välittyvien vientien
tulkintaan. Siksi yrittäjyysilmapiiri (Johannisson 1984) asenteineen, arvoineen ja tarjolla olevine malleineen todella vaikuttaa siihen, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia milläkin alueella tai missäkin maassa havaitaan ja hyödynnetään.
Se, millaisille yrittäjyysrooleille on kysyntää, opitaan (tai opitaan havaitsemaan) kulttuurisesti - arvojen, normien ja uskomusten ohjaamana (Casson 1993; Hayton,
George & Zahra 2002). Yrittäjyyden kannalta myönteisimmillään oppimiseen ja haas22

teellisten vertailupisteiden käyttöön kannustava kulttuuri voi näyttäytyä oppivan
alueen (learning region; Florida 1995) muodossa. Erilaisille alueille voi kumuloitua
ajan myötä hyvin erilainen määrä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja
hyödyntämistä edistävää inhimillistä pääomaa (Chrisman 1999). Sitä voi osaltaan
selittää alueiden erilainen kulttuuri, joka näyttää vaikuttavan myös uuden yritystoiminnan käynnistämisaktiivisuuteen, kun vertailtavina ovat muuten samanlaiset alueet (Davidsson & Wiklund 1997). Kansainvälisiä, kulttuuriperäisiä eroja on havaittu
enemmän yrittäjien halukkuuteen ja organisointiin liittyvissä ajattelumalleissa kuin
itse yrittäjäkyvykkyyteen (tilanne- ja yritysanalyysi, mahdollisuuksien tunnistaminen) liittyvissä ajattelumalleissa (Mitchell, Smith, Morse, Seawright, Peredo & McKenzie 2002, 22). Yrittäjienkin toimintaa ohjaavat ajattelumallit ovat osittain kulttuurisidonnaisia.
Maatilaväestön inhimilliselle pääomalle on tunnusomaista monipuolisuus. Maatilaväestöstä merkittävä osa käy oman yritystoimintansa ohella palkkatyössä. Lisäksi
monilla maatilayrittäjillä on kokemusta useiden tuotannonalojen harjoittamisesta,
metsätaloudesta ja maatilatalouden ulkopuolisesta yritystoiminnasta (Carter & Rosa
1998; Hawkins, Bryden, Gilliatt & MacKinnon 1993; Ilbery 1991; Peltola 2000; Rantamäki-Lahtinen 2004). Olemassa olevan inhimillisen pääoman käyttökohteen valintaa
palkkatyön ja yritystoiminnan välillä voivat selittää monet tekijät, esimerkiksi erilainen
riski, erilainen tuotto ja kehitysmahdollisuuksien puute yritystoiminnassa (Upton &
Haworth 1987), mutta myös arvot ja asenteet, sosiaaliset tekijät ja henkilökohtaiset
mieltymykset (Peltola 2000). Tätä ilmiötä käsitellään usein monitoimisuutena (pluriactivity).
Inhimillisen pääoman käyttöä useassa yrityskohteessa voivat selittää hyvin samanlaiset
tekijät: riskin hajauttaminen, tuoton lisääminen ja kehitysmahdollisuuksien puute
jossakin liiketoiminnassa (Donckels, Dupont & Michel 1987; Iacopucci 2002; Niittykangas & Niemelä 2006). Tätä ilmiötä kutsutaan puolestaan monialaisuudeksi (diversification). Esimerkiksi Evans ja Ilbery (1992) tutkivat tekijöitä maatilojen majoitustoiminnan aloittamisen taustalla ja tunnistavat kaksi ominaispiirrettä: pienillä tiloilla
kyseessä on jatkuvuuteen keskittyvä ”selviytymisstrategia” (survival strategy) ja
suurilla tiloilla kannattavuuteen ja vaurastumiseen keskittyvä ”kasvustrategia” (accumulation strategy). Bowler, Clark, Crockett, Ilbery ja Shaw (1996) tunnistivat muuta yritystoimintaa harjoittavilla maatiloilla samat perusstrategiat: päätoimisilla oli
kysymys kasvustrategiasta ja pienillä tiloilla selviytymisstrategiasta. Sen sijaan maatilayrittäjän ja –kotitalouden ominaispiirteillä ei ollut ennustearvoa kehityspolun valintaan6. Samaa yritystoimintaa koskevan monialaistumisprosessin taustalla voivat siis vaikuttaa esimerkiksi yrityskoosta riippuvat erilaiset motiivit.
Inhimillisellä pääomalla on vaikutusta myös maatilojen ensisijaiseen liiketoimintaan
eli maatalouteen. Tämän liiketoiminnan osalta yleinen inhimillinen pääoma (kouluVelkamäärä oli tutkimuksessa vahvin erottelija kehityspolkujen välillä, mutta se kuvaa ehkä paremminkin jo tehtyjä valintoja niiden toteuttamisen jälkeen: kasvun valinneet tilat ovat investoineet ja velkaantuneet. Kehityspolkuvaihtoehtoja oli seitsemän: 1) erikoistuminen maatalouteen, 2) erikoistuotteiden tuottaminen, 3) ei-maataloustuotteiden tuotanto maatilalla, 4) palkkatyö tilan ulkopuolella, 5)
perinteisen maataloustuotannon jatkaminen, 6) tuotannon vähentäminen harrasteviljelyksi tai osittainen luopuminen, 7) maataloudesta luopuminen.
6
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tus) edistää esimerkiksi yrittäjien herkkyyttä reagoida hinta- ja teknologiamuutoksiin
(Sumner & Leiby 1987), lisää maatilayrityksen selviytymisen (Weiss 1999) ja/tai kasvun todennäköisyyttä (Rizov & Mathijs 2001). Erityisen inhimillisen pääoman – esimerkiksi ammattikoulutuksen (Weiss 1999) ja johtamiskyvyn (Garcia, Offutt & Sonka
1987; Sumner & Leiby 1987; Upton & Haworth 1987) - vaikutus selviytymiseen, kasvuun tai toiminnan tuloksellisuuteen on usein havaittu kuitenkin vielä merkityksellisemmäksi tekijäksi. Maatilayritys on kokonaisuus, jossa toiminnan luonnetta ja tuloksellisuutta selittävät tekijät kietoutuvat usein toisiinsa ja niitä voi olla vaikea eritellä liiketoiminta-aloittain tai syy-seuraussuhteittain.
Carter (2001) puolestaan hahmottaa maatilojen liiketoimintakokonaisuutta jatkumoksi, jonka toisessa ääripäässä on ”maatalouden monokulttuuri” (monoactive producer), keskellä ”rakenteellinen monipuolistuminen” (structural diversification) ja
toisessa ääripäässä portfolioyrittäjyys (portfolio owner). Portfolioyrittäjät ovat muita
nuorempia ja koulutetumpia, heillä on muita useammin työkokemusta maatalouden
ulkopuolelta, heidän maatilansa ovat muita suurempia, he kokevat muita useammin
pakkoa maatalouden alenevien tulojen kompensoimiseksi, he etsivät muita useammin aktiivisesti uusia kehitysideoita ja kokevat muita useammin itsensä yrittäjiksi
(entrepreneur). Lunnan, Nybakk ja Vennesland (2006) saivat hyvin samansuuntaisia
tuloksia norjalaisia metsätiloja koskevassa tutkimuksessaan. Maatilojen portfolioyrittäjyys ilmentyy näissä tutkimuksissa prosessina, jonka moottorina on yrittäjämäinen käyttäytyminen ja identiteetti, polttoaineena inhimillinen pääoma ja sytytystulppana pakko.
Carterin englantilaistiloja koskevassa tutkimuksessa kokemuspohja – inhimillinen
pääoma – tukee ratkaisujen etsimistä monipuolisuuden suunnasta. Alsos, Ljungggren ja Pettersen (2003) tyypittelevät uutta toimintaa käynnistäviä norjalaisia maatiloja (n=16). He tunnistavat ”monitoimisen maanviljelijän” (pluriactive farmer),
”voimavarojaan hyödyntävän yrittäjän” (resource-exploiting entrepreneur) ja portfolioyrittäjän. Monitoimisen maanviljelijän motiivitekijänä on maatilan jatkuvuuden
turvaaminen toiminnan monipuolistamisen avulla. Voimavarojaan hyödyntävä yrittäjä pyrkii hyödyntämään olemassa olevat voimavaransa mahdollisimman tehokkaasti. Portfolioyrittäjän liikkeellepanevana voimana on uuden liikeidean hyödyntäminen. Tutkimuksen tulosta voisi tulkita niin, että portfolioyrittäjä painottaa enemmän
liiketoimintamahdollisuuden houkuttavuutta ja riskinottoa kuin yrityksen jatkuvuuden turvaamista: liiketoiminta on ensisijainen ja yritys toissijainen, ”takarivissä”.
Rantamäki-Lahtisen (2004, 76-78) suomalaisia tiloja koskevassa tutkimuksessa monialaisuus näyttäytyy enemmän perheen kokonaistoimeentulon turvaajana kuin
maatalouden riskienhallintakeinona. Maatilatalouden olemassa olevien resurssien
hyödyntäminen muussa yritystoiminnassa on merkittävä monialaistumisen motiivitekijä (emt. 79-87). Uuden liiketoiminnan käynnistämisen taustalla on enemmän
pakkoa kuin aktiivista etsintää (emt. 70-75).
Myös keskisuomalaisten maatilojen ”muun yritystoiminnan” käynnistämisen taustalla (Kuhmonen et al. 2006) on vahvasti joko taloudellisista, terveydellisistä tai muista syistä johtuvaa pakkoa, noin puolella tiloista. Lähes yhdeksän kymmenestä tilasta
kokee resurssit muun yritystoiminnan vahvuudeksi ja vain kymmenesosa tiloista
kokee vahvuuksia yhteistyösuhteiden, laadun tai markkinaosaamisen alueilla.
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Maatilat voitaneenkin hyvin rinnastaa muihin portfolioyrityksiin7 uuden liiketoiminnan käynnistämistä koskevan toimintamallin osalta (Carter 1998, 2001; Scott &
Rosa 1996): taustalla on pakkoa (toimeentulon hankkiminen, etenemismahdollisuuksien puute jossakin suunnassa), paremman tuoton hakemista, aitoa halua kasvattaa
liiketoimintaa, riskin hajauttamista tai kokeilunhalua, riskinottoa. Itse yrittäjyysprosessin suhteen maaseutuyritykset eivät poikkea muista yrityksistä, mutta maaseutu
toimintaympäristönä vaikuttaa prosessin luonteeseen esimerkiksi korkeiden transaktiokustannusten, mittakaavaetujen saavuttamisen vaikeuden, työvoiman alhaisen
liikkuvuuden sekä luonnonvarojen ja ympäristötekijöiden merkittävän roolin kautta
(Stathopoulou, Psaltopoulos & Skuras 2004, 405-406).
Maatilojen yritystoiminnan monipuolistumisen taustalla vaikuttaa olevan hyvin vahvasti toimeentulon turvaamisen pakko, johon vastataan käsillä olevien
voimavarojen pohjalta. Liiketoimintamahdollisuuksia lähdetään etsimään läheltä, tutkimalla omia voimavaroja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin liiketoimintakäyttöihin.

Erilaisia maatilaväestön monitoimisuuden ja monialaisuuden typologioita, yleisyyden kuvauksia, on tutkimuksissa esitetty runsaasti, mutta muutoksen moottoreita ja
mekanismeja tunnetaan vielä verraten huonosti.
1.3 Tutkimuksen tavoitteet
Alkutuotannon työlliset muodostavat varsin pienen osan koko maan työllisistä (5 %
vuonna 2004; Tilastokeskus). Maatilaväestö muodostaa kuitenkin merkittävästi tätä
suuremman osan maan yrittäjäosaamisesta. Esimerkiksi koko maan yrittäjäkotitalouksista maatilayrittäjien osuus vuonna 2004 oli noin 26 % (Tilastokeskus). Maaseudun, teknologian ja muun yhteiskunnan muutokset (ikääntyminen, bioenergia, kaupungistuminen) avaavat tälle väestöryhmälle monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toisaalta valtion palveluiden ja yritysten vetäytyminen syrjäseuduilta pakottaa yhteiskunnan omalla puolellaan pohtimaan yrittäjyyden merkitystä ja houkuttavuutta maaseudulla esimerkiksi maaseudun raaka-aineiden hyödyntämisen ja palvelutarjonnan olemassaolon varmistamiseksi (Kuhmonen & Niittykangas 2008). Tällaisten pohdintojen taustalla on hyvä olla näkemys siitä, millainen yrittäjyyspotentiaali maatilaväestöön sisältyy ja mitkä tekijät sen käyttöönottoon vaikuttavat – mitkä
tekijät yhdistyvät maatilaväestön uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten
olemassaoloon. Tämä tutkimus pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan tietoa näistä kysymyksistä.

Tapayrittäjät (habitual entrepreneurs) jaetaan yleensä sarjayrittäjiin (serial entrepreneurs) ja portfolioyrittäjiin (portfolio entrepreneurs) riippuen siitä, omistavatko/perustavatko he useita yrityksiä
peräkkäin vai rinnakkain, yhtä aikaa (ks. Huovinen 2007; Niittykangas & Niemelä 2006; Ucbasaran et
al. 2006).

7
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Tämän tutkimuksen tavoitteina on:
1) kuvata maatilaväestön koulutuksen, työkokemuksen ja yritystoiminnan tilaa,
2) selittää maatilaväestön yritysaikomuksia näillä tekijöillä, ja
3) arvioida, millaisia mahdollisuuksia ja esteitä maatilaväestön yritystoiminnan kehitykselle on tulosten perusteella olemassa.
Tutkimuksessa käytetty aineistot ja menetelmät kuvataan luvuissa 2 ja 3. Sen jälkeen
luvussa 4 tarkastellaan maatilaväestön koulutusta, työkokemusta ja maatalouden
ulkopuolisen yritystoiminnan laajuutta syksyllä 2007 tehdyn valtakunnallisen kyselytutkimuksen perusteella. Tämän jälkeen haetaan tilastollisin menetelmin selityksiä
uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomuksille. Lopuksi luvussa 5 arvioidaan,
millaisia mahdollisuuksia ja esteitä maatilaväestön yritystoiminnan kehitykselle on
tulosten perusteella olemassa ja millaisin toimenpitein yhteiskunta voisi tukea tämän
väestöryhmän yrittäjyyteen liittyviä pyrkimyksiä.

26

2 AINEISTO
Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2007 TNS Gallup Elintarviketieto Oy:n toimesta
osana maatilapaneelikyselyä. Kyselyn perusjoukko edustaa tuotantotoimintaa harjoittavia aktiivitiloja, joilla on peltoa vähintään viisi hehtaaria. Vastauksia saatiin 810
kappaletta, joista kelvollisia oli 711 eli noin 88 %. Kelvottomiksi todettiin vastaukset,
joissa ei ollut täydellisiä tietoja kaikista taustamuuttujista (ks. taulukko 2), joita pidettiin tärkeinä analyysin tulosten tulkinnan luotettavuudelle.
Karsinnasta huolimatta aineisto edustaa melko hyvin koko maan toimintaa harjoittavia aktiivitiloja muun muassa tuotantosuunnan, koon, yrittäjän iän ja sijaintialueen
osalta - maatiloja koskevissa tutkimuksissa yleensä kontrolloidaan näitä tekijöitä,
koska niillä on vaikutusta maatilojen ja maatilaväestön toimintaan (taulukko 1). Pienet tilat ja toisaalta nuorten henkilöiden tilat ovat aineistossa aliedustettuina, mutta
tästä huolimatta aineistoa ei painotettu, koska ensisijaisena tavoitteena on yritystason
riippuvuussuhteiden tunnistaminen eikä kokonaistaloudellisten vaikutusten mitoittaminen. Lievistä edustavuusongelmista huolimatta tulokset kuvaavat kuitenkin
varsin hyvin myös kokonaistason tilannetta ja kehitysnäkymää.
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Taulukko 1. Aineiston edustavuus, eri ryhmien osuudet otoksesta ja perusjoukosta,
%. Luvuista suurempi on lihavoitu. Perusjoukon luvut ovat vuosilta 2004 (maaseutualue), 2005 (ikä) ja 2006 (muut).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otos

Perusjoukko

Otos

Perusjoukko

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätuotantosuunta:
Lypsykarjatalous
Muu nautakarjatalous
Sikatalous
Siipikarjatalous
Muu kotieläintalous
Viljanviljely
Erikoiskasvien viljely
Puutarhakasvien viljely
Muu kasvituotanto
Muu tuotanto
YHTEENSÄ

19,7
22,0
7,8
6,2
6,0
4,3
1,7
1,3
0,8
4,4
43,0
41,2
7,9
6,2
1,0
3,1
6,1
9,7
6,0
1,6
100,0 100,0

Yrittäjän ikä:
Alle 35 vuotta
35-49 vuotta
50-64 vuotta
65- vuotta
YHTEENSÄ

3,4
8,0
33,5
40,4
53,4
45,3
9,7
6,3
100,0 100,0

Peltoala:
-9,99 ha
10,00-19,99 ha
20,00-49,99 ha
50,00-99,99 ha
100,00- ha
YHTEENSÄ

7,6
14,1
19,0
24,6
43,3
39,8
22,9
16,9
7,2
4,6
100,0 100,0

Maaseutualue:
Kaupungit
Kaup. läh. maaseutu
Ydinmaaseutu
Harv. as. maaseutu
YHTEENSÄ

10,5
8,4
15,3
18,4
48,9
46,1
25,2
27,0
100,0 100,0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aineistossa on 39 muuttujaa sekä niistä muodostettuja lisämuuttujia (dikotomiset
muuttujat). Maatilayrityksestä ovat käytettävissä tiedot päätuotantosuunnasta, tuotantotoiminnan monipuolisuudesta, peltoalasta sekä maatalouden, metsätalouden ja
muun yritystoiminnan liikevaihdosta. Yrittäjäperheen tulonmuodostusta on kuvattu
sekä maataloustulojen että muun yritystoiminnan tulojen avulla. Maatilalla asuvien
perheenjäsenten yritystoimintaa on kuvattu sekä olemassaolon että laadun (päätoimisuuden) suhteen, jolloin saadaan tarkempi indikaattori tästä toiminnasta kertyneelle inhimilliselle pääomalle. Yrityksen sijaintikuntatieto on muunnettu alue- tai
maaseututyypiksi, joka kuvaa sijaintialueen ominaispiirteitä varsin monen ulottuvuuden suhteen (Malinen, Kytölä, Keränen & Keränen 2006). Lisäksi muuttujina ovat
mukana tilalla asuvien perheenjäsenten ikä (luokiteltuna) ja sukulaisuussuhde ensisijaiseen maatilayrittäjään.
Koulutukseen ja työkokemukseen pohjautuvaa inhimillistä pääomaa on kuvattu
useilla muuttujilla. Kunkin tilalla asuvan perheenjäsenen osalta on kysytty sekä
omasta mielestä tärkein maatalouden ulkopuolinen ammatti (koodattu ammattialaksi) että se, onko näitä ammatteja useita. Myös omasta mielestä tärkein koulutus ammattiin (koodattu koulutustasoksi) on mukana omana muuttujanaan. Kaikkien tilalla
asuvien perheenjäsenten osalta on mukana myös muuttuja työkokemuksesta toisen
palveluksessa sekä alan että työkokemuksen pituuden osalta. Näillä muuttujilla ja
yrityskokemuksella saadaan katettua perinteinen inhimillisen pääoman ydinkäsite
varsin hyvin. Yleistä inhimillistä pääomaa kuvaa lähinnä koulutusaste ja työkokemuksen pituus, kun taas yrittäjäkokemus sekä toimialakohtainen ammattitausta ja
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työkokemus kuvaavat erityistä inhimillistä pääomaa. On syytä huomata, että kaikilla
ensisijaisilla yrittäjillä on yrittäjäkokemusta maa- ja metsätaloudesta, joten tämän
vaikutuksia suhteessa sen puuttumiseen ei voida saada selville. Tutkimus suuntautuukin tavanomaisen maataloustuotannon ulkopuolisen yritystoiminnan käynnistämisaikomuksiin, jolloin juuri tämäntyyppistä yritystoimintaa koskeva kokemus on
tässä yhteydessä erityistä inhimillistä pääomaa.
Uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomuksia on kuvattu suoraan ko. aikomusta
koskevalla muuttujalla, joka tilastollista analyysiä varten on muunnettu binääriseen
(kyllä/ei) muotoon. Mukana on myös arvio maatilan yleisestä kehitysnäkymästä,
jolloin voidaan arvioida eri yritystoiminnan alojen keskinäistä vuorovaikutusta.
Suunnitellun uuden yritystoiminnan toimialatietoa ei ole hyödynnetty tilastollisessa
analyysissä, jossa kiinnostuksen kohteena ovat aikomusten olemassaoloa selittävät
tekijät.
Kyseessä on poikkileikkausaineisto, joten sillä ei päästä kiinni aikomusten toteutumiseen tai niiden toteuttamisen tuloksellisuuteen. Inhimillisen pääoman eri mittareissa
on sen sijaan mukana monia luonteeltaan kumulatiivisia ilmiöitä, joiden tilaa ja yhteyttä aikomusten olemassaoloon aineisto mittaa havainnointihetkellä. Kokonaisuutena aineistolla pystytään kattamaan kohtuullisesti liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyvä yleinen ja erityinen inhimillinen pääoma
sellaisena kuin se on aiemmissa tutkimuksissa kyetty hahmottamaan; lisäksi mukana
on ilmiön kannalta tärkeitä kontekstisidonnaisia kontrollimuuttujia yrityksestä, yrittäjäperheestä ja sijaintialueesta. Sen sijaan esimerkiksi asenteita ja uskomuksia tai
aikomusten toteuttamismahdollisuuksiin liittyviä tekijöitä (toimintamahdollisuudet,
pääoman saatavuus jne.) ei pystytä muuttujavalikoimalla kattamaan. Tutkimuksessa
käytetyt muuttujat on kuvattu taulukossa 2.
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Taulukko 2. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat.
Muuttuja

Kuvaus

Taustatiedot:
T_01

Maatilan päätuotantosuunta (suurin liikevaihto): 1 = kotieläintalous, 2 = kasvinviljely, 3 = muu tuotanto

T_01LKM

Maatilan tuotantosuuntien lukumäärä: 1 = 1 kpl, 2 = 2-7 kpl

PALALK

Maatilan kokonaispeltoala: 1 = -49 ha, 2 = 50- ha

T7

Maatalouden harjoittamisen päätoimisuus bruttotulojen perusteella: 1 = päätoiminen (maatalouden tulo-osuus yli 75 %), 2 = sivuansio (maatalouden tulo-osuus 5075 %), 3 = osa-aika (maatalouden tulo-osuus alle 50 %)

T1801

Maatalouden liikevaihto (myyntitulot, tuet, vuokrat ym.) maatilalla tänä vuonna
(ilman arvonlisäveroa): 1 = - 120.000 euroa, 2 = 120.001– euroa, 3 = ei ole lainkaan

T1802

Metsätalouden liikevaihto maatilalla tänä vuonna (ilman arvonlisäveroa): 1 = 120.000 euroa, 2 = 120.001– euroa, 3 = ei ole lainkaan

T1803

Muun yritystoiminnan liikevaihto tänä vuonna (ilman arvonlisäveroa): 1 = 120.000 euroa, 2 = 120.001– euroa, 3 = ei ole lainkaan
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Tämän muun yritystoiminnan yhteensä tuottamien nettotulojen osuus yrittäjäperheen kokonaistuloista tällä hetkellä (ml. palkat, eläkkeet, yritystoimintaan kuulumattomat korot, osingot, vuokrat yms.): 1 = alle puolet nettotuloista yritystoiminnasta, 2 = yli puolet nettotuloista yritystoiminnasta, 3 = ei ole yritystoimintaa

K29TM

Maatalousyrittäjä toimii jo yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella alalla: 1 = päätoimisesti, 2 = sivutoimisesti/kausiluonteisesti, 3 = ei toimi yrittäjänä

K29TP1

Maatilalla asuva perheenjäsen 1 toimii jo yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella
alalla: 1 = päätoimisesti, 2 = sivutoimisesti/kausiluonteisesti, 3 = ei toimi yrittäjänä

K29TP2

Maatilalla asuva perheenjäsen 2 toimii jo yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella
alalla: 1 = päätoimisesti, 2 = sivutoimisesti/kausiluonteisesti, 3 = ei toimi yrittäjänä

MAASTYY

Maaseututyyppi (kuntapohjainen, vuoden 2006 maaseututyyppi): 1 = kaupunki, 2
= kaupunkien läheinen maaseutu, 3 = ydinmaaseutu, 4 = harvaan asuttu maaseutu
Maatalousyrittäjän ikä: 1 = alle 35 vuotta, 2 = 35- vuotta

K30MIR
Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 ikä: 1 = alle 35 vuotta, 2 = 35- vuotta
K30P1IR
Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 ikä: 1 = alle 35 vuotta, 2 = 35- vuotta
K30P2IR
K28P1asema

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 asema perheessä: 1 = yrittäjän puoliso tai elämänkumppani, 2 = yrittäjän lapsi, 3 = yrittäjän vanhempi, 4 = muu sukulainen, 5 =
ei ole ko. henkilöä sukulainen

K28P2asema

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 asema perheessä: 1 = yrittäjän puoliso tai elämänkumppani, 2 = yrittäjän lapsi, 3 = yrittäjän vanhempi, 4 = muu sukulainen, 5 =
ei ole ko. henkilöä
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Koulutus ja työkokemus:
K28Mamm1

Maatalousyrittäjälle omasta mielestä tärkein maatalouden ulkopuolinen ammatti
(ala): 1 = jalostusala (teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28MammZ

Maatalousyrittäjällä useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja: 1 = kyllä, 2 = ei

K28P1amm1

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 tärkein maatalouden ulkopuolinen ammatti
(ala): 1 = jalostusala (teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28P1ammZ

Maatilalla asuvalla perheenjäsenellä 1 useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja:
1 = kyllä, 2 = ei

K28P2amm1

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 tärkein maatalouden ulkopuolinen ammatti
(ala): 1 = jalostusala (teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28P2ammZ

Maatilalla asuvalla perheenjäsenellä 2 useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja:
1 = kyllä, 2 = ei

K28KM

Maatalousyrittäjälle omasta mielestä tärkein koulutus ammattiin: 1 = ammattikorkeakoulu, opisto, yliopisto tai korkeakoulu, 2 = ammattikoulu tai muu koulutus
(esim. näyttötutkinto), 3 = ei erityistä koulutusta

K28P1

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 tärkein koulutus ammattiin: 1 = ammattikorkeakoulu, opisto, yliopisto tai korkeakoulu, 2 = ammattikoulu tai muu koulutus
(esim. näyttötutkinto), 3 = ei erityistä koulutusta

K28KP2

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 tärkein koulutus ammattiin: 1 = ammattikorkeakoulu, opisto, yliopisto tai korkeakoulu, 2 = ammattikoulu tai muu koulutus
(esim. näyttötutkinto), 3 = ei erityistä koulutusta

K28Mtyoko

Maatalousyrittäjän työkokemus toisen palveluksessa, ammatin ala: 1 = jalostusala
(teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28P1tyoko

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 työkokemus toisen palveluksessa, ammatin
ala: 1 = jalostusala (teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28P2tyoko

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 työkokemus toisen palveluksessa, ammatin
ala: 1 = jalostusala (teollisuus, rakentaminen yms.), 2 = muu toimiala, 3 = ei ole

K28TM

Maatalousyrittäjän työkokemuksen pituus (toisen palveluksessa): 1 = yli 3 vuotta,
2 = enintään 3 vuotta, 3 = ei työkokemusta

K28TP1

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 työkokemuksen pituus (toisen palveluksessa):
1 = yli 3 vuotta, 2 = enintään 3 vuotta, 3 = ei työkokemusta

K28TP2

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 työkokemuksen pituus (toisen palveluksessa):
1 = yli 3 vuotta, 2 = enintään 3 vuotta, 3 = ei työkokemusta
Yrittäjyysaikomukset:

E34

Arvio maatilan toiminnan kehittymisestä lähitulevaisuudessa: 1 = laajenee paljon,
2 = laajenee hieman, 3 = pysyy ennallaan, 4 = supistuu, 5 = loppuu kokonaan

K29SM

Maatalousyrittäjä suunnittelee uuden yritystoiminnan käynnistämistä seuraavan
viiden vuoden aikana: 3 = uutta päätoimista yritystoimintaa, 4 = uutta sivutoimin-
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ta/kausiluonteista
yritystoimintaa,
5
=
siirtymistä
sivutoimisesta/kausiluonteisesta yritystoiminnasta päätoimiseen, 6 = ei käynnistetä uutta yritystoimintaa
K29SP1

Maatilalla asuva perheenjäsen 1 suunnittelee uuden yritystoiminnan käynnistämistä seuraavan viiden vuoden aikana: 3 = uutta päätoimista yritystoimintaa, 4 =
uutta sivutoiminta/kausiluonteista yritystoimintaa, 5 = siirtymistä sivutoimisesta/kausiluonteisesta yritystoiminnasta päätoimiseen, 6 = ei käynnistetä uutta yritystoimintaa

K29SP2

Maatilalla asuva perheenjäsen 2 suunnittelee uuden yritystoiminnan käynnistämistä seuraavan viiden vuoden aikana: 3 = uutta päätoimista yritystoimintaa, 4 =
uutta sivutoiminta/kausiluonteista yritystoimintaa, 5 = siirtymistä sivutoimisesta/kausiluonteisesta yritystoiminnasta päätoimiseen, 6 = ei käynnistetä uutta yritystoimintaa

*B_K29SM

Maatalousyrittäjä suunnittelee uutta yritystoimintaa: 1 = kyllä (kohta 3, 4 tai 5
edellä), 0 = ei

*B_K29SP1

Maatilalla asuva perheenjäsen 1 suunnittelee uutta yritystoimintaa: 1 = kyllä (kohta 3, 4 tai 5 edellä), 0 = ei

*B_K29SP2

Maatilalla asuva perheenjäsen 2 suunnittelee uutta yritystoimintaa: 1 = kyllä (kohta 3, 4 tai 5 edellä), 0 = ei

*B_K29MP1P2

Joku tilalla asuva perheenjäsen suunnittelee uuden yritystoiminnan käynnistämistä: 1 = kyllä, 2 = ei

K29Mtoimi

Maatalousyrittäjän suunnitteleman yritystoiminnan sisältö (toimiala): 1 = maatilaan liittyvä toiminta (urakointi, tilan raaka-aineiden jatkojalostus, hevostalous,
polttopuun tai energian myynti, matkailu tai pitopalvelu, metsätalous), 2 = muu
toiminta, 3 = sisältö ei tiedossa tai toimintaa ei suunnitteilla

K29P1toimi

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 1 suunnitteleman yritystoiminnan sisältö (toimiala): 1 = maatilaan liittyvä toiminta (urakointi, tilan raaka-aineiden jatkojalostus,
hevostalous, polttopuun tai energian myynti, matkailu tai pitopalvelu, metsätalous), 2 = muu toiminta, 3 = sisältö ei tiedossa tai toimintaa ei suunnitteilla

K29P2toimi

Maatilalla asuvan perheenjäsenen 2 suunnitteleman yritystoiminnan sisältö (toimiala): 1 = maatilaan liittyvä toiminta (urakointi, tilan raaka-aineiden jatkojalostus,
hevostalous, polttopuun tai energian myynti, matkailu tai pitopalvelu, metsätalous), 2 = muu toiminta, 3 = sisältö ei tiedossa tai toimintaa ei suunnitteilla

Muuttujien keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Tutkimuksessa käytettyjen muuttujien tunnuslukuja.
T01

Havaintoja
711

Minimi
1

Maksimi
3

Keskiarvo
1,70

Keskihajonta
0,576

T01LKM

711

1

2

1,60

0,489

PALALK

711

1

2

1,30

0,459

T07

711

1

3

1,54

0,814

T1801

711

1

3

1,14

0,370

T1802

711

1

3

1,39

0,794

T1803

711

1

3

2,22

0,966

T31

711

1

3

2,48

0,697

K29TM

711

1

3

2,66

0,629

K29TP1

711

1

3

2,72

0,652

K29TP2

711

1

3

2,95

0,311

MAASTYY

711

1

4

2,89

0,903

K30MIR

711

1

2

1,97

0,181

K30P1IR

711

1

2

1,93

0,249

K30P2IR

711

1

2

1,90

0,300

K28P1asema

711

1

5

3,34

1,947

K28P2asema

711

1

5

4,76

0,792

K28Mamm1

711

1

3

2,52

0,685

K28MammZ

711

1

2

1,94

0,244

K28P1amm1

711

1

3

2,55

0,593

K28P1ammZ

711

1

2

1,97

0,165

K28P2amm1

711

1

3

2,92

0,345

K28P2ammZ

711

1

2

2,00

0,065

K28KM

711

1

3

2,32

0,756

K28KP1

711

1

3

2,33

0,811

K28KP2

711

1

3

2,88

0,419

K28Mtyoko

711

1

3

2,61

0,654

K28P1tyoko

711

1

3

2,73

0,525

K28P2tyoko

711

1

3

2,97

0,220

K28TM

711

1

3

2,06

0,943

K28TP1

711

1

3

2,16

0,945

K28TP2

711

1

3

2,88

0,433

E34

711

1

5

3,00

0,776

K29SM

711

3

6

5,86

0,554

B_K29SM

711

0

1

,07

0,253

K29SP1

711

3

6

5,94

0,382

B_K29SP1

711

0

1

,02

0,153

K29SP2

711

3

6

5,98

0,233

B_K29SP2

711

0

1

,01

0,092

B_K29SMP1P2

711

0

1

,08

0,272

K29Mtoimi

711

1

3

2,92

0,372

K29P1toimi

711

1

3

2,98

0,171

K29P2toimi

711

1

3

2,99

0,135
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3 MENETELMÄT
Tutkimusstrategia on eksploratiivinen, tutkaileva, aineiston pohjalta ponnistava. Tällöin tutkimuksessa ei pyritä tiettyjen teorioiden testaamiseen, vaan loogisten riippuvuus- ja selityssuhteiden hahmottamiseen aineistoon sisältyvien muuttujien välille.
Näitä voidaan sitten peilata suhteessa aiempiin teorioihin tai havaintoihin.
Tutkimuksessa on aluksi kuvattu ilmiön – inhimillisen pääoman – yleispiirteitä: kertynyttä koulutusta ja kokemusta. Tämän jälkeen on kuvattu maatiloilla olemassa olevaa liiketoimintaa ja uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomuksia.
Varsinaisessa analyysivaiheessa on ensin tarkasteltu maatilaväestön inhimillisen
pääoman määrän ja laadun yhteyttä uuden liiketoiminnan käynnistämistä koskeviin
aikomuksiin. Inhimillisen pääoman osatekijöiden ja erilaisten taustamuuttujien sekä
aikomusten välistä riippuvuutta on analysoitu tavanomaisilla kontingenssitauluilla ja
X2-testisuureella. Tilastollisessa mielessä tutkittavat ilmiöt voivat olla riippumattomia,
niiden välillä voi olla yhteys tai niiden välillä voi olla kausaalinen syy-seuraussuhde
(kuvio 7).

Riippumattomuus (Independence)

Yhteys (Association)
Vaikutus (Causality)
Kuvio 7. Ilmiöiden tai tapahtumien tilastolliset suhteet.
Frekvenssiaineistoilla kuvattujen ilmiöiden tai tapahtumien riippumattomuutta voidaan arvioida todennäköisyysteoriaan perustuen vertailemalla esimerkiksi kahden
muuttujan eri luokkiin kuuluvien havaintojen jakaumia (Agresti 2002, 39). Jos ilmiöt
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a ja b ovat toisistaan riippumattomia, havainnot jakautuvat muuttujien eri luokkiin
siten, että ilmiön a havaintojen jakautumisessa muuttujan b eri luokkiin ei ole merkittäviä eroja – ja päinvastoin. Kunkin kontingenssitaulun ”solun” odotettu frekvenssi
saadaan johdettua todennäköisyyslaskennan säännöistä: havainnon todennäköisyys
kuulua sekä muuttujan X1 luokkaan i että muuttujan X2 luokkaan j on ko. todennäköisyyksien tulo, kun X1 ja X2 oletetaan toisistaan riippumattomiksi:
Odotettu frekvenssi = Eij = (pi x pj)/N,
jossa N on havaintojen kokonaismäärä. Käytännössä odotettu frekvenssi siis lasketaan kertomalla muuttujan X1 havaintojen määrä luokassa i muuttujan X2 havaintojen
määrällä luokassa j ja jakamalla tulos havaintojen kokonaismäärällä, jolloin saadaan
odotettu frekvenssi taulukon solulle X1iX2j.
Testisuure X2 lasketaan kaavalla
X2 = Σ (havaitut frekvenssit – odotetut frekvenssit)2/odotetut frekvenssit,
ja se noudattaa X2-jakaumaa vapausastein (r-1) x (c-1), jossa r ja c ovat rivien ja sarakkeiden eli muuttujien luokkien lukumäärät. X2-testiä pidetään yleensä luotettavana,
kun korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä on pienempiä kuin viisi ja kaikki
odotetut frekvenssit ovat suurempia kuin yksi (eli kontingenssitaulussa on havainto
tarkasteltavien muuttujien kaikissa luokissa). Testisuure saa suuria arvoja, kun tutkittavien ilmiöiden välillä on riippuvuutta (eli kun havaitut ja odotetut frekvenssit
poikkeavat toisistaan) ja arvon nolla, kun ilmiöt ovat täysin riippumattomia toisistaan (eli kun muuttujien jakaumissa ei ole eroja luokkien välillä).
Tämän analyysin perusteella voidaan muodostaa yleiskuva siitä, millaisilla tekijöillä
on jonkinlaista yhteyttä aikomuksiin. Tämän jälkeen analyysiä on mahdollista kohdentaa ja syventää tämän riippuvuussuhteen lähempään tarkasteluun ja mahdollisten selityssuhteiden hahmottamiseen. Tämä on tehty logistisen regressioanalyysin keinoin. Logistinen regressioanalyysi soveltuu luokitustasoisellekin aineistolle, kun halutaan tutkia tietyn muuttujan arvojen vaihtelun riippuvuutta joistakin toisista, tätä
vaihtelua selittävistä muuttujista. Tässä on käytetty dikotomista (kaksiluokkaista;
kyllä/ei tai 0/1) selitettävää muuttujaa, mutta menetelmästä on olemassa myös moniluokkaista selitettävää muuttujaa koskeva yleistys, multinomiaalinen regressioanalyysi. Selittävät muuttujat voivat olla luokkamuuttujia tai välimatka-asteikolla
mitattuja.
Logistisen regressioanalyysin avulla voidaan ennustaa havaintojen kuulumista toiseen selitettävän muuttujan luokista. Ennustaminen voi kohdistua jonkin ominaisuuden olemassaolon tai jonkin tapahtuman todennäköisyyteen, joka on aidosti kaksiluokkainen – tai joka on haluttu sellaiseksi pelkistää. Yleensä selitettävä muuttuja
koodataan niin, että ennustetaan luokkaan 1 kuulumista, jolloin referenssiluokkana
toimivalle toiselle luokalle annetaan arvo 0 (esim. aikomus olemassa = 1 ja aikomusta
ei ole = 0). Logistinen funktio kuvaa ilmiön (esim. aikomuksen todennäköisyyden, pi)
epälineaarista riippuvuutta sitä selittävästä tekijästä (X) ja saa arvoja 0-1 (kuvio 8):
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pi = 1/(1+e-x)

1

pi

0

X
Kuvio 8. Logistinen funktio todennäköisyyden (pi) ja sitä selittävän tekijän (X) välillä.
Selittävän tekijän arvon mukaan muuttuvan todennäköisyyden (pi) sijasta ennustetaan logit-muunnoksen arvoja, logaritmista riskiä ilmiön todennäköisyydelle:
logit (pi) = ln [riski(aikomus=1 ]
= ln [todennäköisyys(aikomus=1)/todennäköisyys(aikomus=0)]
= ln [todennäköisyys(aikomus=1)/(1-todennäköisyys(aikomus=1)]
Riski (odds) tarkoittaa tapahtuman todennäköisyyttä suhteessa siihen, että sitä ei tapahdu. Todennäköisyys vaihtelee aina välillä 0-1. Jos tietyn aikomuksen olemassaolon todennäköisyys on 20 % (jolloin sen puuttumisen todennäköisyyden täytyy olla
80 %), riski aikomuksen olemassaololle (odds) on 0,2/(1-0,2) = 0,25. Jos todennäköisyys on 80 %, riski on vastaavasti 0,8/(1-0,8) = 4. Toisin kuin todennäköisyys, riski
vaihtelee nollan ja äärettömän välillä.
Logaritmin ottaminen tästä riskiluvusta tuottaa tilastollisesti ”käyttökelpoisen”, jatkuvan muuttujan. Jos riski on välillä 0-1, logaritminen riski on jokin negatiivinen luku. Jos riski on 1 eli tapahtuminen ja ”ei-tapahtuminen” ovat yhtä todennäköisiä,
logaritminen riski on nolla. Jos riski on ykköstä suurempi, logaritminen riski on jokin
positiivinen luku. Todennäköisyys (pi) vaihtelee nollasta yhteen, riski nollasta äärettömään ja logaritminen riski negatiivisen ja positiivisen äärettömän välillä.
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Tällä logit-muunnoksella on mielenkiintoisia ominaisuuksia. Samansuuruinen muutos todennäköisyydessä saa aikaan erisuuruisen muutoksen logit-funktion arvossa
riippuen siitä, miten ilmiö sijoittuu todennäköisyyden vaihteluvälille 0-1. Kun ilmiö
on joko erittäin todennäköinen tai erittäin epätodennäköinen, tietty muutos todennäköisyydessä aiheuttaa suuren muutoksen sen esiintymisen logaritmisessa riskissä.
Muutos on pienin todennäköisyyden 0,5 lähialueella, kun riski (odds) on lähellä yhtä. Esimerkiksi todennäköisyyden muutos 10 prosenttiyksiköllä 0,5:stä 0,6:een kasvattaa logit-funktion arvoa 0,4:llä, kun sama 10 prosenttiyksikön muutos 0,8:sta
0,9:ään kasvattaa logit-funktion arvoa 0,8:lla.
S-muotoinen käyrä (kuvio 7) kuvaa hyvin ilmiöitä, jotka eivät ole koko esiintymisalueellaan lineaarisessa suhteessa niihin vaikuttaviin tekijöihin (kuten esimerkiksi
lineaarisessa korrelaatiossa tai regressioanalyysissä oletetaan). Logit-muunnos ”venyttää” selitettävän muuttujan todennäköisyysjakaumaa lähellä sen ääripäitä, jolloin
ilmiötä selittävien tekijöiden suhde sen esiintymisen logaritmiseen riskiin muuttuu lineaariseksi (vaikka selittävien tekijöiden suhde ilmiön esiintymistodennäköisyyteen on
edelleen epälineaarinen). Näin on mahdollista muodostaa lineaarisia riippuvuussuhteita selittävien tekijöiden (Xi) ja selitettävän muuttujan (tietyn tilan) logaritmisen
riskin välillä:
ln (pi/(1-pi)) = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk.
Tämä on samalla malli, johon estimoidaan vakiotermi β0 ja kertoimet β1,…,βk (yhtälön oikea puoli) siten, että tulos vastaa mahdollisimman hyvin havaittuja arvoja. Samalla on tullut mahdolliseksi kuvata todennäköisyyksien linearisoitua riippuvuussuhdetta yhdellä luvulla, logaritmisella riskillä (yhtälön vasen puoli), mikä ei olisi
mahdollista sen pohjana olevien epälineaaristen todennäköisyyssuhteiden osalta.
Samalla tulosten tulkinta kuitenkin mutkistuu. Kerroin β kuvaa kunkin selittävän
muuttujan vaihtelun vaikutusta tutkittavan ilmiön (eli ominaisuuden tai tapahtuman
esiintymisen todennäköisyyden) logaritmisen riskin muuttumiseen. Jos esimerkiksi
muuttuja X1 on ikä ja sen kerroin β1 on 0,005, jokainen ikävuosi lisää tutkittavan aikomuksen olemassaolon logaritmista riskiä 0,5 prosentilla. Luokkamuuttujilla
(dummy-muuttujilla) tulkinta tapahtuu suhteessa valittuun referenssiryhmään. Jos
X2 on sukupuoli (1=nainen, 2=mies; referenssiryhmänä 1) ja parametri β2 on 1,2, aikomuksen olemassaolon logaritminen riski on miehillä 1,2-kertainen naisiin verrattuna.
Logaritminen riski on kuitenkin vaikeasti tulkittava varsinaisen ilmiön suuntaan.
Siksi logistisen regressioanalyysin tuloksia tulkitaankin yleensä riskisuhteen (odds ratio) perusteella. Riskisuhde tarkoittaa yksinkertaisesti edellä määriteltyjen riskien
suhdetta. Jos esimerkiksi tietyn aikomuksen olemassaolon todennäköisyys (esiintymistiheys otoksessa) on ammattitutkinnon suorittaneilla 80 %, sen esiintymisriski on
0,8/(1-0,8) =4. Jos saman aikomuksen olemassaolon todennäköisyys ilman ammattitutkintoa olevilla on 30 %, sen esiintymisriski tässä ryhmässä on 0,3/(1-0,3) ≈ 0,43. Jos
aikomuksen olemassaolo koodataan ykköseksi ja sen puuttuminen nollaksi, voidaan
todeta riskisuhteen aikomuksen olemassaololle (=1) olevan ammattikoulutusmuuttujan osalta 4/0,43 ≈ 9,3. Riskisuhde saadaan logit-mallin ko. muuttujan kertoimesta:
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β

riskisuhde (odds ratio) = e .
Jos Exp(β) on yksi (eli b=0), selittävällä muuttujalla ei ole vaikutusta tutkittavan ilmiön (ominaisuuden tai tapahtuman) riskisuhteeseen. Jos Exp(β) on pienempi kuin yksi, selittävä muuttuja vähentää ilmiön riskisuhdetta (ja samalla esiintymistodennäköisyyttä). Jos Exp(β) on suurempi kuin yksi, selittävä muuttuja lisää ilmiön riskisuhdetta (ja samalla esiintymistodennäköisyyttä, vaikka sitä kuvataankin riskisuhteella). Edellä esimerkkinä käytetty riskisuhde 9,3 voidaan siis johtaa logit-yhtälön
ammattitutkintoa kuvaavan muuttujan kertoimesta (β), jonka täytyy olla noin 2,23 (≈
ln(9,3)), koska e2,23≈9,3. Tällöin voidaan todeta, että ammattitutkinto lisää ko. aikomuksen olemassaolon riskisuhteen 9,3-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa ammattitutkinto puuttuu. Näin tutkittavalle ilmiölle, ominaisuuden tai tapahtuman
esiintymistodennäköisyydelle, on saatu tulkittavissa oleva ja yhdellä luvulla ilmaistavissa oleva muoto, mikä on logistisen regressioanalyysin merkittävimpiä etuja
(Hosmer & Lemeshow 2000, 50). Tuloksia tulkitaankin yleisimmin juuri tämän riskiluvun pohjalta, koska logaritminen riski on tulkinnallisesti vaikea ja todennäköisyyttä (pi) taas ei voida ilmaista yhdellä luvulla, vaan se vaihtelee riippuvuussuhteen eri
alueilla. Haluttaessa todennäköisyys voidaan laskea esimerkiksi kaavalla:
pi = 1/(1+e–(

β +β X +…+β X )
0 1 1
k k ).

Malli estimoidaan suurimman uskottavuuden menetelmällä (maximum likelihood)
iteratiivisesti ja sen yhteensopivuutta aineistoon arvioidaan yleensä HosmerLemeshow -testin tai tavanomaisen X2-testin avulla. Askeltavassa analyysissä käytetään logaritmisesta todennäköisyydestä (LL) laskettua testisuuretta -2LL, joka noudattaa likimain X2-jakaumaa (iteraatioalgoritmi maksimoi nimenomaan logaritmista
todennäköisyyttä). Yksittäisten kerrointen tilastollista merkitsevyyttä puolestaan tarkastellaan yleensä Waldin testisuureella, joka lasketaan kertoimen ja sen keskivirheen neliönä (β/S.E.(β))2. Selitysasteen (R2) approksimaatioita (Cox&Snell, Nagelkerke) käytetään myös kuvaamaan, kuinka suuren osan selitettävän muuttujan (eli logaritmisen riskin) vaihtelusta käytetyt muuttujat pystyvät selittämään, mutta se ei ole
samankaltainen yhteensopivuuden mitta kuin lineaarisen regressioanalyysin normaalisti jakautuneeksi oletetun muuttujan vaihtelun selittäminen – ja saa yleensä
siihen verrattuna alhaisia arvoja (Hosmer & Lemeshow 2000, 67).
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4 TULOKSET
4.1 Maatilaväestön inhimillinen pääoma
Runsaalla kolmanneksella maatiloista8 on yrittäjä, jolla on myös maatalouden ulkopuolinen ammatti (kuvio 9). Toisella tilalla asuvalla perheenjäsenellä (yleensä yrittäjän puolisolla tai elämänkumppanilla) on tällainen ammatti lähes 40 prosentilla tiloista. Noin 54 prosentilla maatiloista jommallakummalla yrittäjäpariskunnasta on myös
toinen ammatti. Muutamalla prosentilla maatilayrittäjistä on useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja – eli ammatteja on yhteensä vähintään kolme.
Maatilayrittäjien yleisimmät ammatit sijoittuvat ”muiden yhteiskunnallisten palveluiden” (esim. hallinto ja neuvonta), teollisuus- ja rakennustyön aloille sekä muuhun
yritystoimintaan. Yrittäjän elämänkumppanin yleisimmät ammattialat ovat ”muut
yhteiskunnalliset palvelut” (esim. opetus), sosiaali- ja terveysala sekä teollisuustyö.
Tilalla asuvan perheenjäsenen 2 (yleensä lapsi) yleisin ammatti sijoittuu jalostusalalle: teollisuus-, huolto- ja asennustyöhön tai rakentamiseen. Maatilaväestön ammattitausta on siis varsin monipuolinen ja sitä on merkittävän runsaasti myös maatilatalouden
ulkopuolisilla toimialoilla.
Maatilayrittäjistä puolella on tulosten mukaan koulutus maatalouden ulkopuoliseen
ammattiin – tosin tämän kysymyksen kohdalla rajanveto on ollut luultavasti varsin
vaikeaa. Noin 45 prosentilta maatiloista löytyy toinen tilalla asuva perheenjäsen, jolla
on ammatillinen koulutus maatalouden ulkopuoliselta alalta (kuvio 10). Kaikkiaan
noin 62 prosentilla maatiloista jommallakummalla yrittäjäpariskunnasta on koulutus
maatalouden ulkopuoliseen ammattiin. Yrittäjien ja heidän elämänkumppaniensa
koulutusprofiili on kuitenkin erilainen: yrittäjillä ammattikoulututkinto on yleisempi
kuin puolisoilla/kumppaneilla, kun taas muut tutkinnot ovat yrittäjillä harvinaisempia kuin puolisolla/kumppanilla. Yleisesti maatilaväestöllä on siis varsin mittava
koulutuspohja myös maatilan ulkopuolisiin tehtäviin.

Kaikissa tämän luvun tilastotarkasteluissa ilmiöiden yleisyyttä on tarkasteltu suhteessa maatilojen
kokonaismäärään, koska kaikilla tiloilla ei ole muita tilalla asuvia perheenjäseniä kuin yrittäjä. Näin
merkityksestä on saatu luotettavampi kokonaiskuva kuin tarkastelemalla ilmiöiden yleisyyttä kunkin
perheenjäsenen osalta erikseen.

8
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Kuvio 9. Maatilaväestön maatalouden ulkopuolisen ammatin yleisyys ja toimiala.
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Kuvio 10. Maatilaväestön maatalouden ulkopuolinen koulutus.
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Yli puolella (52 %) maatiloista on yrittäjä, jolla on työkokemusta myös toisen palveluksessa, siis kokemusta palkkatyöstä. Noin 46 prosentilla maatiloista yrittäjän puolisolla/kumppanilla on palkkatyökokemusta ja noin 7 prosentilla tiloista asuu myös
kolmas perheenjäsen, jolla on palkkatyökokemusta (kuvio 11). Kahdella kolmasosalla
maatiloista (67 %) palkkatyökokemusta on joko maatilayrittäjällä tai hänen puolisollaan/kumppanillaan. Niistä, joilla kokemusta on, sitä on yleensä kertynyt vähintään
kolmen vuoden verran. Maatilaväestön palkkatyökokemus on siis sekä yleistä että melko
pitkäkestoista.
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Kuvio 11. Maatilaväestön palkkatyökokemus.
Maatilayrittäjän toimialakohtainen palkkatyökokemus on kertynyt yleisimmin
”muista yhteiskunnallisista palveluista” tai teknisiltä aloilta (teollisuus, asennus- ja
huoltotyö, rakentaminen). Puolison tai kumppanin toimialakokemus on useimmiten
peräisin palvelualoilta: ”muista yhteiskunnallisista palveluista”, kaupan ja majoituksen alalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä liike-elämän palveluista. Maatilaväestöllä on
siis palkkatyökokemusta hyvin kattavasti myös maatilatalouden ulkopuolisilta toimialoilta.
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Kuvio 12. Maatilaväestön toimialakohtainen palkkatyökokemus.
Maatilaväestöllä on yrittäjäkokemusta tietenkin maa- ja metsätaloudesta, mutta noin
30 prosentilla tiloista jompikumpi pariskunnasta toimii yrittäjänä myös maatalouden
ulkopuolisella alalla (kuvio 13). Noin 25 prosentilla maatiloista ensisijaisella maatalousyrittäjällä on myös muuta yritystoimintaa, joka on 2/3 tapauksista sivutoimista
tai kausiluonteista ja 1/3 tapauksista päätoimista. Noin 17 prosentilla maatiloista on
tilalla asuva puoliso tai kumppani, joka toimii yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella
alalla. Näistä tapauksista taas 1/3 on sivutoimisia tai kausiluonteisia ja peräti 2/3
päätoimisia. Pienellä joukolla (3 %) tiloista on myös kolmas perheenjäsen, joka harjoittaa maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa, noin 2/3:ssa tapauksista päätoimisesti. Maatilojen muun yritystoiminnan merkitys perheenjäsenten työllistäjänä siis vaihtelee:
maatalousyrittäjälle se on yleisimmin sivutoimista tai kausiluonteista, muille yleisimmin
päätoimista.
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Kuvio 13. Maatilaväestön maatalouden ulkopuolisen yritystoiminnan yleisyys.
Maatilojen muu yritystoiminta on yleensä melko pienimuotoista: yli puolella sitä
harjoittavista tiloista liikevaihto on vuonna 2007 alle 10.000 euroa. Toisaalta noin 2
prosentilla kaikista maatiloista muun yritystoiminnan liikevaihto on yli 120.000 euroa, kun vastaavaan liikevaihtoon maataloudessa yltää noin 12 % tiloista (kuvio 14).
Vaikka muu yritystoiminta on keskimäärin melko pienimuotoista ”lisäansiotoimintaa”, joukossa on siis myös erittäin mittavan liiketoiminnan harjoittajia.
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Kuvio 14. Maatilojen liikevaihto maataloudessa, metsätaloudessa ja muussa yritystoiminnassa vuonna 2007.
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Maatalouden ulkopuolinen yritystoiminta tuottaa yli puolet perheen nettotuloista
noin 12 prosentille maatilakotitalouksista. Vajaalle kolmannekselle tiloista muu yritystoiminta tuottaa jonkin verran nettotuloja ja noin 60 prosentille tiloista nettotuloja
ei synny lainkaan (kuvio 15). Maatilojen joukossa on siis pieni ryhmä, jonka toimeentulon
riippuvuus muun yritystoiminnan laajuudesta, kehityksestä ja kannattavuudesta on erittäin
suuri.
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Kuvio 15. Muun yritystoiminnan osuus maatilaperheiden nettotuloista.
Uutta yritystoimintaa suunnittelee maatilayrittäjä noin 7 prosentilla tiloista, hänen
puolisonsa/kumppaninsa noin 2 prosentilla tiloista ja muu tilalla asuva perheenjäsen
noin 1 prosentilla tiloista (kuvio 16). Noin 2/3 tapauksissa yrittäjä suunnittelee uutta
sivutoimista tai kausiluonteista yritystoimintaa, kun taas puolisoista/kumppaneista
noin 2/3 suunnittelee uutta päätoimista yritystoimintaa. Kaikkiaan noin 7,4 prosentilla maatiloista jompikumpi pariskunnasta aikoo käynnistää jotakin uutta yritystoimintaa seuraavan viiden vuoden aikana. Uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomukset ovat siis maatilayrittäjällä yleisempiä kuin muilla perheenjäsenillä ja eri perheenjäsenten
aikomukset vastaavat likimain nykyisen yritystoiminnan päätoimisuusastetta.
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Kuvio 16. Maatilaväestön uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomukset seuraavan viiden vuoden kuluessa.
Niistä, joilla uuden yritystoiminnan toimiala on tiedossa, se liittyy yleisimmin urakointiin, metsätalouteen/energia-alaan tai teknisille aloille (teollisuus-, asennus- ja
huoltotyö tai rakentaminen). Palvelualojen yritystoimintaa suunnittelevat erittäin
harvat ja matkailuun liittyvää yritystoimintaa ei suunnitellut kukaan näytteeseen
osuneista tiloista (kuvio 17). Osalla uutta yritystoimintaa suunnittelevista (noin 1/3)
toimiala ei kuitenkaan ole vielä tiedossa. Uuden yritystoiminnan toimialat sijoittuvat
näin ollen pääsääntöisesti lähellä maatilaa oleville toimialoille, ”liitännäiselinkeinoihin”. Lisäksi uuden yritystoiminnan toimialaprofiili vastaa melko hyvin maatilojen
harjoittaman muun yritystoiminnan toimialaprofiilia eli kasvu suuntautuu olemassa
olevan liiketoiminnan viitoittamaan suuntaan. Maatiloilla suunnitellaan siis lähellä maatilataloutta olevaa uutta liiketoimintaa - hyvin harvoilla maatiloilla suunnitellaan uutta palvelualojen liiketoimintaa.
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Kuvio 17. Maatilaväestön uuden yritystoiminnan suunniteltu toimiala.
4.2 Uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomukset
Yrityksen ja perheen kokonaisuus aikomusten taustalla
Taulukon 4 riippumattomuustestin (X2) tulosten perusteella voidaan muodostaa
yleiskuva siitä, millä aineiston muuttujilla on riippuvuutta käynnistämisaikomusten
kanssa. Ensin tarkastellaan yritys- ja perhekokonaisuutta eli sitä, että jollakin tilalla
asuvalla perheenjäsenellä on aikomus käynnistää uutta yritystoimintaa seuraavan
viiden vuoden aikana. Aikomuksiin yhdistyy sekä ikään, koulutukseen, palkkatyö- ja
yrittäjäkokemukseen että toimeentuloon liittyviä tekijöitä, mutta alueen ominaispiirteillä ei
ole tilastollista yhteyttä aikomusten olemassaolon kanssa9.
Käynnistämisaikomusten olemassaolo liittyy ensinnäkin ikään, mutta ei varsinaisen
yrittäjän ikään, vaan puolison/kumppanin ja lapsen ikään. Yleisimpiä aikomukset
ovat alle 35-vuotiailla. Inhimillisen pääoman osatekijöistä maatalousyrittäjän ammattitaidon monipuolisuudella, puolison/kumppanin ammattialalla, molempien koulutusasteella, molempien työkokemuksen alalla sekä kaikkien tilalla asuvien perheenjäsenten työkokemuksen pituudella on yhteys käynnistämisaikomusten olemassaoloon. Yleisimpiä käynnistämisaikomukset ovat, kun yrittäjällä on monipuolinen
maatalouden ulkopuolinen ammattitaito, puolisolla/kumppanilla on ammatti jalostusalalla, molemmilla on ammatillista koulutusta ja molemmilla on työkokemusta
jalostusalalla. Kaikkien perheenjäsenten tapauksissa aikomukset ovat yleisimpiä, kun
palkkatyökokemusta on kohtuullisesti; palkkatyökokemuksen puuttuminen kokonaan tai sen pitkä kesto (yli 3 vuotta) tekevät aikomuksista harvinaisempia. InhimilliMaaseututyyppien typologia kattaa varsin laaja-alaisen joukon alueellisen erilaisuuden ulottuvuuksia (ks. Malinen et al. 2006).
9
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sen pääoman määrä ja laatu yhdistyy siis hyvin vahvasti ja monipuolisesti uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaoloon.
Maatilayrityksen koolla, päätuotantosuunnalla tai maatalouden harjoittamisen päätoimisuudella ei sen sijaan ole yhteyttä käynnistämisaikomusten olemassaoloon, kun asiaa tarkastellaan tila- ja perhekokonaisuuden tasolla. Maa- ja metsätalouden ulkopuolisen
yritystoiminnan mittakaava ja merkitys perheen nettotulojen lähteenä sen sijaan yhdistyvät vahvasti käynnistämisaikomuksiin. Yleisimpiä aikomukset ovat, kun tämän
toiminnan liikevaihto on pieni, mutta osuus perheen nettotuloista suuri, mikä kertoo
toimintaan liittyvistä tulo-odotuksista. Kaikkien perheenjäsenten kohdalla toimiminen yrittäjänä maatalouden ulkopuolella yhdistyy vahvasti uuden yritystoiminnan
käynnistämisaikomuksiin10. Yleisimpiä aikomukset ovat, kun maatalousyrittäjän
muu yritystoiminta on sivutoimista tai kausiluonteista ja muiden perheenjäsenten
muu yritystoiminta päätoimista. Myös maatilan yleisellä kehitysnäkymällä on yhteys
aikomusten olemassaolon kanssa. Yleisimpiä uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomukset ovat tiloilla, joilla tilan toiminnan arvioidaan laajenevan lähitulevaisuudessa maltillisesti eli ”hieman”.

10

Myös tämä yrittäjäkokemus on inhimillisen pääoman osatekijä.
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Taulukko 4. Eri tekijöiden riippuvuus tai riippumattomuus jonkun tilalla asuvan perheenjäsenen uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten (B_K29SMP1P2) olemassaolon kanssa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muuttuja

X2

df

p

Aikomus yleisin kun…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöiden ikä ja asema:
K30MIR (ikä)
K30P1IR (ikä)
K30P2IR (ikä)
K28P1asema (sukulaisuus)
K29P2asema (sukulaisuus)

0,677
8,457
3,938
6,295
3,106

1
1
1
4
4

0,411
0,004**
0,047*
0,178
0,540

Alle 35 vuotta
Alle 35 vuotta
-

Koulutus ja työkokemus:
K28Mamm1 (ammattiala)
K28MammZ (useita amm.)
K28P1amm1 (ammattiala)
K28P1ammZ (useita amm.)
K28P2amm1 (ammattiala)
K28P2ammZ (useita amm.)
K28KM (koulutusaste)
K28KP1 (koulutusaste)
K28KP2 (koulutusaste)
K28Mtyoko (työkok. ala)
K28P1tyoko (työkok. ala)
K28P2tyoko (työkok. ala)
K28TM (työkok. pituus)
K28TP1 (työkok. pituus)
K28TP2 (työkok. pituus)

3,246
28,381
11,726
0,110
5,085
0,263
9,703
9,742
3,319
6,265
11,327
1,518
10,737
8,547
17,764

2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,197
0,000***
0,003**
0,740
0,079
0,608
0,008**
0,008**
0,190
0,044*
0,003**
0,468
0,005**
0,014*
0,000***

Useita ammatteja
Ammatti jalostusalalla
Opisto tai korkeakoulu
Ammattikoulu tms.
Työkokemus jalostusalalla
Työkokemus jalostusalalla
Työkokemus max. 3 vuotta
Työkokemus max. 3 vuotta
Työkokemus max. 3 vuotta

Yritystoiminta:
T_01 (päätuotantosuunta)
T_01LKM (tuotantos. lkm)
PALALK (peltoala)
T7 (päätoimisuusaste)
T1801 (maatal. liikevaihto)
T1802 (metsätal. liikevaihto)
T1803 (muun yrityst. liikev.)
T31 (muun yrityst. tulo-osuus)
K29TM (toimii yrittäjänä)
K29TP1 (toimii yrittäjänä)
K29TP2 (toimii yrittäjänä)
E34 (tilan yl. kehitysnäkymä)

1,546
0,018
0,421
1,669
0,761
1,804
21,866
18,342
40,670
24,044
6,827
9,852

2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4

0,462
0,894
0,516
0,434
0,683
0,179
0,000***
0,000***
0,000***
0,000***
0,033*
0,043*

Pieni liikevaihto
Suuri nettotulo-osuus
Yrittäjänä sivutoimisesti
Yrittäjänä päätoimisesti
Yrittäjänä päätoimisesti
Toiminta laajenee hieman

5,270

3

0,153

-

Alue:
MAASTYY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M = maatalousyrittäjä, P1 = perheenjäsen 1, P2 = perheenjäsen 2. X2-testisuureen tilastollinen merkitsevyys: *** p < 0,001,
** p < 0,01, * p < 0,05. Alle 5 % tilastollisen merkitsevyystason riippuvuudet lihavoitu.

Noin 7,4 prosentilla maatiloista suunnitellaan uuden yritystoiminnan käynnistämistä
jonkun tilalla asuvan perheenjäsenen toimesta. Suhteellisen harvinaiseen ilmiöön
vaikuttavien tekijöiden määrällisen vaikutuksen tunnistaminen tilastollisin menetelmin on haasteellista. Eksploratiivisella otteella toteutetun logistisen regressioanalyysin tulokset on koottu taulukkoon 5. Menetelmä poimii suuresta muuttujajoukosta mukaan malliin ilmiön esiintymistodennäköisyyden parhaat ennustajat. Tässä
tapauksessa ilmiö eli selitettävä muuttuja on aikomus uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi tilalla asuvien perheenjäsenten keskuudessa (joku perheenjäsen suunnittelee vs. ei suunnittele uuden yritystoiminnan käynnistämistä viiden vuoden kulues48

sa). Selittävien muuttujien valintajoukkona ovat kaikki tilaa koskevat taustatiedot ja
kaikkien perheenjäsenten tiedot aikomuksia lukuun ottamatta.
Taulukko 5. Logistisen regressionanalyysin tulokset (perhe/yritys).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitettävä muuttuja:

Menetelmä:

Selittävät muuttujat:
K29TM
K29TM(1)
K29TM(2)
K28MammZ(1)
K29TP2
K29TP2(1)
K29TP2(2)
T31
T31(1)
T31(2)
T1802(1)
Vakiotermi
Mallin sopivuus:

B_K29SMP1P2: 1= joku tilalla asuva perheenjäsen suunnittelee
uuden yritystoiminnan käynnistämistä viiden vuoden kuluessa,
0 = kukaan tilalla asuva perheenjäsen ei suunnittele uuden
yritystoiminnan käynnistämistä viiden vuoden kuluessa
Eteenpäin askeltava analyysi (likelihood ratio), selittävien muuttujien referenssiluokkana viimeinen luokka

β
0,965
1,328
1,506
0,529
1,854
-0,014
0,853
-0,680
-3,050

Wald
13,917**
3,493†
13,622***
14,015***
13,273**
0,764
12,923***
7,282*
0,001
5,739*
3,879*
74,990***

Odds ratio [Exp(β)]
2,624
3,775
4,507
1,697
6,386
0,986
2,346
0,507
0,047

Nagelkerke R2 = 0,200
-2 log likelihood = 333,303
Mallin X2 = 63,693, df = 8, p < 0,001
Havaintoja n = 711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, † p < 0,1.

Multikollineaarisuutta ei juuri esiinny, selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet olivat pääsääntöisesti pienempiä kuin 0,1. Yrittäjästatuksen ja yrittäjätulojen
merkityksen välillä on lievä korrelaatio (0,3-0,4). Estimoidun mallin yhteensopivuus
havaintoihin on kokonaisuutena arvioituna hyvä (X2 = 63,692, p < 0,001), jolloin voidaan edetä tarkastelemaan yksittäisten parametrien tulkintaa ja luotettavuutta.
Sivutoimisena tai kausiluonteisena yrittäjänä maatalouden ulkopuolella jo toimivien
maatalousyrittäjien tiloilla uuden yritystoiminnan käynnistämisriski on noin 3,8kertainen verrattuna tapauksiin, joissa tilan maatalousyrittäjä ei harjoita muuta yritystoimintaa (kun muiden tekijöiden vaikutusta kontrolloidaan). Myös päätoiminen
yrittäjyys maatalouden ulkopuolella lisää käynnistämisaikomusten todennäköisyyttä,
mutta ei yhtä voimakkaasti (eikä yhtä merkitsevästi tilastollisessa mielessä). Tulos
tukee vahvasti tapayrittäjyysajattelun soveltuvuutta myös maatilayritysten toiminnan kuvaamiseen: alkuun pääsy on kriittinen vaihe, mutta sen jälkeen yritystoiminta
ruokkii yritystoiminnan kehittämispyrkimystä. Yrittäjäosaamiseen liittyvällä erityisellä
inhimillisellä pääomalla on merkitystä.

49

Kun tilan maatalousyrittäjällä on useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja, riski uuden
yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaololle on noin 4,5-kertainen verrattuna niihin, joilla ei ole ko. ammatteja lainkaan tai niitä on vain yksi. Kerroin on
tilastollisesti erittäin merkitsevä. Tulos kertoo nimenomaan ammatilliseen monipuolisuuteen liittyvän inhimillisen pääoman positiivisista vaikutuksista yrittäjyysaikomuksiin.
Mielenkiintoinen selittäjä on myös tilalla asuvan kolmannen perheenjäsenen (yleisimmin lapsen) olemassaolo ja yrittäjästatus. Kun kyseinen ”perheenjäsen 2” toimii jo
sivutoimisesti tai kausiluonteisesti yrittäjänä, lisääntyy käynnistämisaikomusten olemassaolon riski noin 6,4-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa tilalla ei asu kolmatta perheenjäsentä tai tilalla asuva kolmas perheenjäsen ei toimi yrittäjänä. Päätoimisen yrittäjyyden kerroin ei sen sijaan ole tilastollisesti merkitsevä. Tulos kertoo
perheyritys- ja jatkuvuusnäkökulmien suuresta merkityksestä maatilayritysten liiketoiminnan kehitykselle: jatkajan olemassaolo vahvistaa yrityksen kehittämispyrkimyksiä uuden liiketoiminnan suuntaan. Jatkaja on ollut osa-aikaisesti yritystoiminnassa mukana ja uutta yritystoimintaa käynnistetään hänen tarpeisiinsa tai toiminnan kasvattamiseksi laajemman yrittäjäperheen mittaiseksi.
Perheen toimeentulonäkökulman merkitystä korostaa muun yritystoiminnan merkitystä kuvaava tulos (osuus perheen kokonaistuloista). Kun yli puolet perheen nettotuloista on peräisin tällaisesta yritystoiminnasta, riski käynnistysaikomusten olemassaololle lisääntyy noin 2,3-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa muuta yritystoimintaa
ei harjoiteta lainkaan. Pienempää tulo-osuutta koskeva kerroin ei sen sijaan ole tilastollisesti merkitsevä. Suuri riippuvuus muun yritystoiminnan tuloista kertoo ennen kaikkea pakosta tärkeimmän tulolähteen tulevaisuuden turvaamisessa.
Se, että tilalla on jonkin verran tuloja metsätaloudesta, vähentää riskiä käynnistämisaikomusten olemassaololle noin puoleen tilanteesta, jossa metsätuloja ei ole lainkaan. Tulos voi kertoa toimeentulo-orientaatiosta: kun metsätuloja on jonkin verran
(maatalouden tulojen ja muiden tulojen ohella), toimeentulon hankkiminen onnistuu
tällä riskittömämmällä ansaintalogiikalla. Tulos voi kertoa myös rahoituspohjasta: muun
yritystoiminnan kehittämisen rahoituslähteenä ei käytetä puunmyyntituloja.
Vakiotermi on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Se kiteyttää referenssiluokkien tulkinnan. Jos siis maatilayrittäjällä ei ole muuta yritystoimintaa, jos hänellä ei ole useita
maatalouden ulkopuolisia ammatteja, jos ”perheenjäsen 2” ei toimi yrittäjänä ja jos
tilalla ei ole lainkaan metsätuloja, ennuste uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomuksille on vahvasti negatiivinen.
On huomionarvoista, että esimerkiksi koulutuksen laatu tai määrä, tilakoko, päätuotantosuunta, ikä ja sijaintialue eivät nouse selittäjien joukkoon. Ne eivät siis merkittävästi
paranna mallin kykyä ennustaa uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten
todennäköisyyksien eroja (logaritmista riskiä) maatilayritysten välillä yhtä hyvin
kuin mukaan valikoituvat muuttujat. Toki näilläkin ulottuvuuksilla esiintyy eroja
pyrkimysten yleisyydessä (vrt. taulukko 4), mutta erojen ennustekyky ei ole asetetulla merkitsevyystasolla (pentry < 0,05) riittävä.
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Tekijät yrittäjän aikomusten taustalla
Ensisijaisen maatilayrittäjän muun yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaoloon yhdistyvät useat koulutusta, palkkatyö- ja yrittäjäkokemusta sekä toimeentuloa
kuvaavat muuttujat (taulukko 6). Aikomukset ovat yleisimpiä monipuolisen maatalouden ulkopuolisen ammattitaidon omaavilla yrittäjillä. Opisto- tai korkeakoulutasoisen koulutuksen saaneilla yrittäjillä käynnistämisaikomukset ovat yleisempiä
kuin vain ammattikoulutuksen hankkineilla tai vailla sitä olevilla. Puolison työkokemus jalostusalalla edistää aikomusten olemassaoloa, samoin oma lyhyehkö työkokemus palkkatyöstä.
Maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan vähäinen liikevaihto ja suuri
merkitys perheen tulonmuodostuksessa yhdistyvät molemmat aikomusten keskimääräistä suurempaan yleisyyteen. Uuden yritystoiminnan käynnistämistä suunnitellaan usein tiloilla, joilla ensisijainen maatilayrittäjä toimii yrittäjänä maatalouden
ulkopuolella sivutoimisena tai kausiluonteisena ja/tai joilla puoliso toimii tällaisena
yrittäjänä päätoimisesti.
Myöskään ensisijaisen maatilayrittäjän tapauksessa maatilan ominaispiirteet (päätuotantosuunta, koko, päätoimisuus, maa- ja metsätalouden liikevaihto) eivät yhdisty
käynnistämisaikomusten olemassaoloon tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Alueen
ominaispiirteillä (maaseututyypillä) ei niin ikään ole yhteyttä käynnistämisaikomusten
olemassaoloon.
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Taulukko 6. Eri tekijöiden riippuvuus tai riippumattomuus maatalousyrittäjän uuden
yritystoiminnan käynnistämisaikomusten (B_K29SM) olemassaolon kanssa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muuttuja

X2

df

p

Aikomus yleisin kun…

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilöiden ikä ja asema:
K30MIR (ikä)
K30P1IR (ikä)
K30P2IR (ikä)
K28P1asema (sukulaisuus)
K29P2asema (sukulaisuus)

1,218
2,706
0,299
5,881
2,128

1
1
1
4
4

0,270
0,100
0,585
0,208
0,712

-

Koulutus ja työkokemus:
K28Mamm1 (ammattiala)
K28MammZ (useita amm.)
K28P1amm1 (ammattiala)
K28P1ammZ (useita amm.)
K28P2amm1 (ammattiala)
K28P2ammZ (useita amm.)
K28KM (koulutusaste)
K28KP1 (koulutusaste)
K28KP2 (koulutusaste)
K28Mtyoko (työkok. ala)
K28P1tyoko (työkok. ala)
K28P2tyoko (työkok. ala)
K28TM (työkok. pituus)
K28TP1 (työkok. pituus)
K28TP2 (työkok. pituus)

4,362
36,227
5,242
0,310
4,449
0,223
11,093
5,432
1,436
5,521
11,649
1,289
10,899
4,707
8,801

2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,113
0,000***
0,073
0,578
0,108
0,637
0,004**
0,066
0,488
0,063
0,003**
0,525
0,004**
0,095
0,012*

Useita ammatteja
Opisto tai korkeakoulu
Työkokemus jalostusalalla
Työkokemus max. 3 vuotta
Työkokemus max. 3 vuotta

Yritystoiminta:
T_01 (päätuotantosuunta)
T_01LKM (tuotantos. lkm)
PALALK (peltoala)
T7 (päätoimisuusaste)
T1801 (maatal. liikevaihto)
T1802 (metsätal. liikevaihto)
T1803 (muun yrityst. liikev.)
T31 (muun yrityst. tulo-osuus)
K29TM (toimii yrittäjänä)
K29TP1 (toimii yrittäjänä)
K29TP2 (toimii yrittäjänä)
E34 (tilan yl. kehitysnäkymä)

2,409
0,636
0,787
2,028
1,075
1,631
19,621
16,115
35,981
14,254
4,070
8,690

2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4

0,300
0,425
0,375
0,363
0,584
0,202
0,000***
0,000***
0,000***
0,001**
0,131
0,069

Pieni liikevaihto
Suuri nettotulo-osuus
Yrittäjänä sivutoimisesti
Yrittäjänä päätoimisesti
-

5,886

3

0,117

-

Alue:
MAASTYY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M = maatalousyrittäjä, P1 = perheenjäsen 1, P2 = perheenjäsen 2. X2-testisuureen tilastollinen merkitsevyys: *** p < 0,001,
** p < 0,01, * p < 0,05. Alle 5 % tilastollisen merkitsevyystason riippuvuudet lihavoitu.

Ensisijaisen maatilayrittäjän aikomuksia (taulukko 7) selittävät pääsääntöisesti samat
tekijät kuin tilakokonaisuuden tasolla vaikuttavat tekijät. Tämä johtuu siitä, että yleisimmin uutta yritystoimintaa suunnittelee juuri ensisijainen maatilayrittäjä11 eli analyysissä hänen asemansa on hallitseva. Selittävien muuttujien valintajoukkona ovat
jälleen kaikki tilaa koskevat taustatiedot ja kaikkien perheenjäsenten tiedot aikomuksia lukuun ottamatta.

Maatilayrittäjällä on käynnistämisaikomuksia 6,8 prosentilla tiloista, ”perheenjäsen 1:llä” noin 2,2
prosentilla tiloista ja ”perheenjäsen 2:lla” noin 0,8 prosentilla tiloista.

11
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Taulukko 7. Logistisen regressionanalyysin tulokset (M).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitettävä muuttuja:

Menetelmä:

Selittävät muuttujat:
K28MammZ(1)
K29TM
K29TM(1)
K29TM(2)
T31
T31(1)
T31(2)
K28TP2
K28TP2(1)
K28TP2(2)
Vakiotermi
Mallin sopivuus:

B_K29SM: 1= yrittäjä suunnittelee uuden yritystoiminnan
käynnistämistä viiden vuoden kuluessa, 0 = yrittäjä ei
suunnittele uuden yritystoiminnan käynnistämistä viiden
vuoden kuluessa
Eteenpäin askeltava analyysi (likelihood ratio), selittävien muuttujien referenssiluokkana viimeinen luokka

β
1,753
0,832
1,343
-0,450
0,757
0,348
1,414
-3,648

Wald
18,489***
12,569**
2,045
12,522***
7,333*
0,590
4,118*
6,273*
0,268
6,156*
160,749***

Odds ratio [Exp(β)]
5,773
2,298
3,831
0,638
2,113
1,416
4,112
0,026

Nagelkerke R2 = 0,189
-2 log likelihood = 301,648
Mallin X2 = 55,030, df = 7, p < 0,001
Havaintoja n = 711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, † p < 0,1.

Multikollineaarisuutta ei juuri esiinny, selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin 0,1. Yrittäjästatuksen ja yrittäjätulojen
merkityksen välillä on lievä korrelaatio (0,3-0,4).
Useiden maatalouden ulkopuolisten ammattien olemassaolo ja toimiminen sivutoimisena tai
kausiluonteisena yrittäjänä maatalouden ulkopuolella kasvattavat uuden yritystoiminnan käynnistämisriskiä samalla tavalla kuin perheen/yrityksen kokonaisuutta tarkasteltaessa. Sama pätee tilanteisiin, jossa yli puolet perheen nettotuloista on peräisin
muusta yritystoiminnasta ja jossa tilalla asuva ”perheenjäsenellä 2” on palkkatyökokemusta, mutta enintään 3 vuotta. Vakiotermi on tilastollisesti erittäin merkitsevä eli referenssiluokkien ennustevaikutus on erittäin suuri ja negatiivinen12.
Kun selittävien muuttujien valintajoukoksi rajataan vain yritystä koskevat taustatiedot ja yrittäjän omat koulutus- ja työkokemustiedot (taulukko 8), tulokset muuttuvat
hieman. ”Perheenjäsenen 2:n” vaikutus luonnollisesti poistuu, mutta muutoin malli
Jos maatalousyrittäjällä ei ole useita maatalouden ulkopuolisia ammatteja, jos hän ei toimi sivutoimisena/kausiluonteisena yrittäjänä, jos alle puolet perheen nettotuloista on peräisin muusta yritystoiminnasta ja jos tilalla asuvaa ”perheenjäsentä 2” ei ole tai hänellä ei ole lainkaan palkkatyökokemusta, riski ensisijaisen yrittäjän käynnistämisaikomusten olemassaololle on erittäin pieni.

12
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säilyy lähes muuttumattomana: monipuolinen ammattikokemus, yrittäjäkokemus ja
merkittävä tulo-osuus ennakoivat edelleen käynnistämisaikomusten olemassaoloa.
Taulukko 8. Logistisen regressionanalyysin tulokset (M).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitettävä muuttuja:

Menetelmä:

Selittävät muuttujat:
K28MammZ(1)
K29TM
K29TM(1)
K29TM(2)
T31
T31(1)
T31(2)
Vakiotermi
Mallin sopivuus:

B_K29SM: 1= yrittäjä suunnittelee uuden yritystoiminnan
käynnistämistä viiden vuoden kuluessa, 0 = yrittäjä ei
suunnittele uuden yritystoiminnan käynnistämistä viiden
vuoden kuluessa
Eteenpäin askeltava analyysi (likelihood ratio), selittävien muuttujien referenssiluokkana viimeinen luokka

β
1,734
0,913
1,377
-0,500
0,722
-3,538

Wald
18,226***
13,371**
2,551
13,277***
7,293*
0,742
3,783†
165,051***

Odds ratio [Exp(β)]
5,662
2,492
3,962
0,607
2,059
0,029

Nagelkerke R2 = 0,172
-2 log likelihood = 306,862
Mallin X2 = 49,816, df = 5, p < 0,001
Havaintoja n = 711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, † p < 0,1.

Tekijät toisen perheenjäsenen aikomusten taustalla
”Perheenjäsen 1” on pääsääntöisesti yrittäjän puoliso tai elämänkumppani13. Taulukossa 9 on kuvattu eri muuttujien tilastollista riippuvuutta tämän perheenjäsenen
uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaolon kanssa. Toisin kuin
varsinaisen maatilayrittäjän tapauksessa, koulutuksen sekä palkkatyö- ja yrittäjäkokemuksen ja toimeentulokysymysten ohella myös ikätekijä on merkittävä ja aikomusten
taustalla vaikuttavat myös tilalla asuvat lapset ja tilan yleinen kehitysnäkymä. Ensisijaisen maatilayrittäjän monipuolinen ammattitaito heijastuu myös tämän toisen perheenjäsenen yritystoiminnan käynnistämisaikomuksissa. Oma ammatti ja työkokemus jalostusalalla yhdistyvät aikomusten olemassaoloon. Henkilön oma koulutus
yhdistyy samoin aikomuksiin siten, että ne ovat yleisimpiä opisto- tai korkea-asteen
koulutuksen saaneilla. Toisin kuin muissa tapauksissa (perhe, ensisijainen yrittäjä),
aikomukset ovat yleisimpiä yli 3 vuotta toisen palveluksessa olleilla henkilöillä.
Myös maa- ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan suhteen tulokset poikkeavat tila/perhekokonaisuuden ja ensisijaisen yrittäjän tuloksista. Yleisimpiä tätä
perheenjäsentä koskevat aikomukset ovat tiloilla, joilla muun yritystoiminnan liike13

”Perheenjäsenen 2” tapauksia on niin vähän, että niiden tilastollinen analysointi ei ole mielekästä.
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vaihto on jo melko suuri ja joilla kaikki perheenjäsenet toimivat jo yrittäjinä maatalouden ulkopuolisella alalla. Maatilan yleisen kehitysnäkymän osalta tulos poikkeaa
myös aiemmista asetelmista: ”perheenjäsen 1:n” käynnistämisaikomukset ovat yleisimpiä tiloilla, joilla tilan maatalous loppuu kokonaan. Asetelma kuvaa siten muun
yritystoiminnan elinkaarella pidemmälle edenneitä tiloja, jotka ovat luopumassa
maataloudesta.
Alueen ominaispiirteet (maaseututyyppi) ja maatilan ominaispiirteet (koko, päätuotantosuunta, päätoimisuus, maa- ja metsätalouden liikevaihto) eivät tässäkään tapauksessa yhdisty tilastollisesti merkitsevällä tavalla käynnistämisaikomusten olemassaoloon.
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Taulukko 9. Eri tekijöiden riippuvuus tai riippumattomuus tilalla asuvan ”perheenjäsenen 1” uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten (B_K29SP1) olemassaolon
kanssa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muuttuja

X2

df

p

Aikomus yleisin kun…

Henkilöiden ikä ja asema:
K30MIR (ikä)
K30P1IR (ikä)
K30P2IR (ikä)
K28P1asema (sukulaisuus)
K29P2asema (sukulaisuus)

0,608
8,076
7,312
13,022
3,434

1
1
1
4
4

0,435
0,004**
0,007**
0,011*
0,488

Alle 35 vuotta
Alle 35 vuotta
Yrittäjän lapsi
-

Koulutus ja työkokemus:
K28Mamm1 (ammattiala)
K28MammZ (useita amm.)
K28P1amm1 (ammattiala)
K28P1ammZ (useita amm.)
K28P2amm1 (ammattiala)
K28P2ammZ (useita amm.)
K28KM (koulutusaste)
K28KP1 (koulutusaste)
K28KP2 (koulutusaste)
K28Mtyoko (työkok. ala)
K28P1tyoko (työkok. ala)
K28P2tyoko (työkok. ala)
K28TM (työkok. pituus)
K28TP1 (työkok. pituus)
K28TP2 (työkok. pituus)

1,084
8,691
14,842
0,504
1,365
0,074
3,914
10,504
5,944
1,870
9,149
0,427
4,300
9,305
23,196

2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,582
0,003**
0,001**
0,478
0,505
0,786
0,141
0,005**
0,051
0,393
0,010*
0,808
0,116
0,010*
0,000***

Useita ammatteja
Ammatti jalostusalalla
Opisto tai korkeakoulu
Työkokemus jalostusalalla
Työkokemus yli 3 vuotta
Työkokemus max. 3 vuotta

Yritystoiminta:
T_01 (päätuotantosuunta)
T_01LKM (tuotantos. lkm)
PALALK (peltoala)
T7 (päätoimisuusaste)
T1801 (maatal. liikevaihto)
T1802 (metsätal. liikevaihto)
T1803 (muun yrityst. liikev.)
T31 (muun yrityst. tulo-osuus)
K29TM (toimii yrittäjänä)
K29TP1 (toimii yrittäjänä)
K29TP2 (toimii yrittäjänä)
E34 (tilan yl. kehitysnäkymä)

2,233
0,130
1,283
2,432
5,284
2,745
7,585
6,660
11,495
21,693
7,308
11,938

2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
4

0,327
0,718
0,257
0,296
0,071
0,098
0,023*
0,036*
0,003**
0,000***
0,026*
0,018*

Suuri liikevaihto
Vähäinen nettotulo-osuus
Yrittäjänä sivutoimisesti
Yrittäjänä päätoimisesti
Yrittäjänä päätoimisesti
Toiminta loppuu kokonaan

1,092

3

0,779

-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alue:
MAASTYY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M = maatalousyrittäjä, P1 = perheenjäsen 1, P2 = perheenjäsen 2. X2-testisuureen tilastollinen merkitsevyys: *** p < 0,001,
** p < 0,01, * p < 0,05. Alle 5 % tilastollisen merkitsevyystason riippuvuudet lihavoitu.

Logistisella regressioanalyysillä on jälleen poimittu malliin ”perheenjäsen 1”:n uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten vahvin ennustemuuttujajoukko. Selittävien muuttujien valintajoukkona ovat kaikki tilaa koskevat taustatiedot ja kaikkien
perheenjäsenten tiedot aikomuksia lukuun ottamatta. Tulokset on koottu taulukkoon
10.

56

Taulukko 10. Logistisen regressionanalyysin tulokset (P1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitettävä muuttuja:

Menetelmä:

Selittävät muuttujat:
K28TP2
K28TP2(1)
K28TP2(2)
K29TP1
K29TP1(1)
K29TP1(2)
K28P1amm1
K28P1amm1(1)
K28P1amm1(2)
T1801
T1801(1)
T1801(2)
Vakiotermi
Mallin sopivuus:

B_K29SP1: 1= ”perheenjäsen 1” suunnittelee uuden
yritystoiminnan käynnistämistä viiden vuoden kuluessa,
0 = ”perheenjäsen 1” ei suunnittele uuden yritystoiminnan
käynnistämistä viiden vuoden kuluessa
Eteenpäin askeltava analyysi (likelihood ratio), selittävien muuttujien referenssiluokkana viimeinen luokka

β
-0,133
2,267
1,768
1,575
2,091
0,291
-2,963
-2,245
-2,148

Wald
11,571**
0,014
11,312**
8,269*
7,673**
3,851*
8,702*
7,325**
0,191
5,859†
5,560*
2,581
3,169†

Odds ratio [Exp(β)]
0,875
9,654
5,860
4,833
8,090
1,338
0,052
0,106
0,117

Nagelkerke R2 = 0,221
-2 log likelihood = 128,047
Mallin X2 = 32,480, df = 8, p < 0,001
Havaintoja n = 711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, † p < 0,1.

Multikollineaarisuutta ei juuri esiinny, selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin 0,2. Yrittäjästatuksen ja yrittäjätulojen
merkityksen välillä on lievä korrelaatio (0,3-0,4).
Tämän ”perheenjäsen 2:n” (yleensä yrittäjän puolison/kumppanin) yritystoimintaa
koskevissa aikomuksissa kolmannen tilalla asuvan perheenjäsenen rooli on vielä
keskeisempi kuin ensisijaisen maatilayrittäjän kohdalla. Tilalla asuvan kolmannen
perheenjäsenen (lapsen) työkokemus enintään kolmen vuoden ajalta kasvattaa uuden yritystoiminnan käynnistämisriskin 9,7-kertaisiksi verrattuna tilanteeseen, jossa tilalla ei
ole ko. henkilöä tai hänellä ei ole työkokemusta toisen palveluksessa. Maatilayrittäjän puolisot/kumppanit nojaavat oman yritystoimintansa kehittämisessä vahvasti
perheen lasten työpanokseen ja ammattitaitoon.
Henkilön toimiminen yrittäjänä maatalouden ulkopuolisella alalla lisää uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomusten todennäköisyyttä. Toisin kuin ensisijaisen yrittäjän
kohdalla, päätoiminen yrittäjyys kasvattaa riskiä enemmän kuin osa-aikainen yrittäjyys (5,9- vs. 4,8-kertaiseksi) suhteessa tilanteeseen, jossa ko. henkilö ei harjoita maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa. Molemmat parametrit ovat tilastollisesti mer-
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kitseviä. Maatilayrittäjän puolison/kumppanin pyrkimykset liittyvät siis vahvemmin
päätoimisen yrittäjyyden kehittämiseen ja kasvattamiseen, kun taas yrittäjän omat
pyrkimykset (taulukot 5 ja 6) liittyvät vahvemmin osa-aikaisen yrittäjyyden kehittämiseen.
Mikäli henkilöllä on maatalouden ulkopuolinen ammatti jalostusalalla, kasvaa uuden yritystoiminnan käynnistämisriski 8,1-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa henkilöllä ei ole maatalouden ulkopuolista ammattia. Myös Storey (1994, 64) arveli, että
pienyrityksissä täytyy tehdä ”selvä ero” palvelualojen ja teollisuuden välille; niistä
ammennettava kokemus on laadultaan hyvin erilaista.
Maataloustuotannolla on vaikutusta pyrkimyksiin. Se, että tilalla on jonkin verran
(mutta ei paljon) maataloustuloja, alentaa voimakkaasti uuden yritystoiminnan käynnistämisriskiä. Tämä saattaa viitata maataloustuotannon kehittämismahdollisuuksien puuttumiseen, kannattavuusongelmiin ja siihen, että maataloustuotantoa ollaan
ajamassa alas ja vähitellen luopumassa siitä kokonaan (vrt. taulukko 9, muuttuja
E34).
Kun selittävien muuttujien valintajoukoksi rajataan vain tilaa ja aluetta koskevat
taustatiedot ja yrittäjän omat koulutus- ja työkokemustiedot (taulukko 11), tulokset
muuttuvat jonkin verran. ”Perheenjäsenen 2:n” vaikutus luonnollisesti poistuu. Mallista poistuvat myös maatalouden ulkopuolista ammattia ja maataloustuloja kuvaavat muuttujat. Henkilön oman yrittäjäkokemuksen vaikutus käynnistämisriskiin vahvistuu. Mukaan ennustajiksi tulevat maatilan yleinen kehitysnäkymä ja henkilön
oma työkokemus toisen palveluksessa. Mitkään tilan kehitysnäkymää koskevan
muuttujan luokkien parametrit eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä. Sen
sijaan henkilön työkokemus toisen palveluksessa jalostusalalla lisää uuden yritystoiminnan käynnistämisriskin 7,8-kertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa ko. henkilöllä ei
ole työkokemusta toisen palveluksessa. Mallissa ei esiinny merkittävää multikollineaarisuutta - selittävien muuttujien väliset korrelaatiokertoimet ovat pääsääntöisesti
pienempiä kuin 0,2.
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Taulukko 11. Logistisen regressionanalyysin tulokset (P1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitettävä muuttuja:

Menetelmä:

Selittävät muuttujat:
K29TP1
K29TP1(1)
K29TP1(2)
E34
E34(1)
E34(2)
E34(3)
E34(4)
K28P1tyoko
K28P1tyoko(1)
K28P1tyoko(2)
Vakiotermi
Mallin sopivuus:

B_K29SP1: 1= ”perheenjäsen 1” suunnittelee uuden
yritystoiminnan käynnistämistä viiden vuoden kuluessa,
0 = ”perheenjäsen 1” ei suunnittele uuden yritystoiminnan
käynnistämistä viiden vuoden kuluessa
Eteenpäin askeltava analyysi (likelihood ratio), selittävien muuttujien referenssiluokkana viimeinen luokka

β
2,191
1,794
-0,222
17,821
16,555
18,479
2,052
-0,303
-21,738

Wald
15,578***
14,290***
5,907*
9,494*
0,000
0,000
0,000
0,000
8,506*
7,536**
0,191
0,000

Odds ratio [Exp(β)]
8,942
6,016
0,801
5,4E07
1,5E07
1,1E08
7,787
0,738
0,000

Nagelkerke R2 = 0,218
-2 log likelihood = 128,420
Mallin X2 = 32,108, df = 8, p < 0,001
Havaintoja n = 711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05, † p < 0,1.

***
Edelliset regressiomallit pyrkivät pelkistämään uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaolon selittäjät mahdollisimman tehokkaasti harvalukuisiin
muuttujiin, joilla kokonaisuutena käytettynä olisi hyvä ennustearvo. Ennustemuuttujien tilastolliset merkitsevyyden on koottu vielä taulukkoon 12. Tulokset kertovat
selvästi, kuinka uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomukset maatiloilla liittyvät monipuoliseen ammatilliseen osaamiseen, yrittäjäosaamiseen ja toimeentulon hankkimiseen siten,
että yritys- ja perhekokonaisuus sekä jatkuvuusnäkökulma vaikuttavat valintojen taustalla.
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Taulukko 12. Uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaoloriskin
ennustemuuttujat eri regressiomalleissa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Malli

Inhimillisen pääoman osatekijät
Useita
Palkkatyö Ammatti Työkok.
ammatt. kok.<3v. jal.alalla jal.alalla

Toimeentulo, yrityskokonaisuus
Sivutoim. Päätoim. Yritystoim. Maatal. Metsäyrittäjä
yrittäjä
>½ tuloista tulot
tulot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tila/perhe +++

+++(M+P2)

+

Maatilayrittäjä (M)
- M+P1+P2 +++
-M
+++

+++(M)/+(P2)
+

+

Puoliso tai kumppani (P1)
++(P2)
- M+P1+P2
- P1

++
++

+
+

++
+++

+

+

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parametrien merkitsevyys: +++ p < 0,001, ++ p < 0,01, + p < 0,05. M = maatilayrittäjä, P1 = tilalla asuva
perheenjäsen 1 (yleensä puoliso/kumppani), P2 = tilalla asuva perheenjäsen 2 (yleensä lapsi).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu maatilayrittäjien uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomusten olemassaoloa ja sitä selittäviä tekijöitä. Yritysten kasvun ja kehityksen motivaatiotekijöiden tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, koska ne lopulta ratkaisevat yrittäjyysprosessin käynnistymisen – mahdollisuudella tai kyvykkyydellä ei
ole käyttöä ilman halukkuutta (Zahra et al. 2006). Aikomuksen tai pyrkimyksen tai
intention käsitteen kautta on mahdollista päästä kiinni tähän halukkuuteen.
Maatilaväestön uuden yritystoiminnan kehitysdynamiikan taustalla näyttää olevan
vahvasti toimeentuloon, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä ammattitaitoon ja kokemukseen liittyviä tekijöitä. Suuri riippuvuus muun yritystoiminnan tuloista lisää painetta
sen kehittämiseen edelleen. Työkokemus – erityisesti monipuolinen ammattitausta –
ja jatkajan olemassaolo vaikuttavat aikomusten olemassaoloon positiivisesti. Yrittäjäkokemus vaikuttaa erittäin vahvasti uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomusten
olemassaoloon sekä maatilayrittäjän että hänen puolisonsa/kumppaninsa kohdalla.
Koulutus lisää aikomusten olemassaolon todennäköisyyttä, mutta selvästi yrittäjäkokemusta ja –osaamista vähemmän.
Toisaalta prosessin yksityiskohdissa on myös eroja perheenjäsenten välillä. Maatilayrittäjä pyrkii kasvattamaan sivutoimista yritystoimintaansa, kun taas hänen puolisonsa/kumppaninsa osalta kysymys on usein jo päätoimisen yritystoiminnan kehittämisestä ja maataloustuotannon lopettamisesta. Maatilayrittäjä nojaa monipuoliseen
ammattikokemukseen, kun taas elämänkumppanin kohdalla erityisesti jalostusalan
työkokemus ruokkii aikomuksia.
Prosessissa on monia perheen sisäisiä sidoksia. Ensisijaisen maatilayrittäjän ammatillinen monipuolisuus heijastuu myös puolison/kumppanin aikomuksiin ja tämän työkokemuksen laatu taas maatilayrittäjän aikomuksiin. Tilalla asuvan jatkajan olemassaolo ja työkokemus vaikuttaa sekä yrittäjän että hänen puolisonsa/kumppaninsa
aikomuksiin. Tulos korostaa vahvasti perheen toimeentulotavoitteen merkitystä:
perheen resursseja kohdennetaan kokonaisuutena ja ylisukupolvisesti (kuvio 18).
Jatkajan olemassaolo voi ”virittää” yrittäjän havaitsemaan paremmin liiketoimintamahdollisuuksia ja antaa samalla varmuutta vaadittavan käynnistämisinvestoinnin
riittävän pitkästä tuottoajasta.
Inhimillinen pääoma näyttäytyy siis aikomusten taustalla vahvana ja moniulotteisena
vaikuttimena, jonka ennustevoima uuden liiketoiminnan käynnistämisaikomusten
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olemassaololle on suuri. Uutta yritystoimintaa suunnittelevilla on monipuolista työ- ja
yrittäjäkokemusta ja monenlaista ammatillista osaamista. Tälle inhimilliselle pääomalle
haetaan tuottoa uuden yritystoiminnan kautta. Motiivina tälle voi olla pakko: maatalouden heikko kannattavuus ja kannattavuuden parantamisen (esim. kasvun) vaikeus – varsinkin maatilayrittäjän puolison/kumppanin uuteen yritystoimintaan yhdistyy usein maataloudesta luopuminen. Yhtä lailla motiivina voi olla vetotekijä: oman
tai perheen osaamisen parempi tuotto, vaikka sitä ei tämän tutkimuksen muuttujista
suoraan voida päätelläkään. Pyrkimyksen olemassaolo kuvaa joka tapauksessa tilannetta, jossa yrittäjä on jo ”virittynyt” uuden liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen tai on sellaisen jo tunnistanut. Merkittävää on myös se, että maatilan tai toimintaympäristön ominaispiirteet jäivät taka-alalle yrittäjän inhimillisen pääoman merkitykseen nähden; tässä suhteessa tulos on yhdensuuntainen monien muiden yrittäjyyttä koskevien tutkimustulosten kanssa (esim. Duchesneau & Gartner 1990; Haber
& Reichel 2007; Lerner & Haber 2001).

PERHEEN
KOOSTUMUS
JA ELINKAARI
Maatilayrittäjä

KÄYNNISTÄMISAIKOMUS
(INTENTIO)

Puoliso/
kumppani

Lapsi

INHIMILLINEN PÄÄOMA

YRITYSTOIMINTA

Monipuolinen
ammattitaito
Palkkatyökokemus
Yrittäjäkokemus

Toimeentulo
Yrityskokonaisuus
Jatkuvuus

Kuvio 18. Malli maatilojen uuden yritystoiminnan käynnistämisaikomuksista.
***
Tämä tutkimus arvioi yrittäjien aikomuksiin vaikuttavia tekijöitä. Aikomukset ovat valintojen
tekemisen prosessissa tärkeässä vaiheessa, koska valinnan tekemisen jälkeen mahdolliset virhearviot ja väärät painotuksen realisoituvat (O’Driscoll, Jr. & Rizzo 1996, 45). Toisaalta vasta aikomusten toteutuminen luo uutta liiketoimintaa. Siksi aikomusten syntyä ja niiden toteutumista on syytä tarkastella myös kokonaisuutena ja pyrkiä löytämään tarttumapintoja,
joiden kautta yhteiskunta voisi parhaiten tukea yrittäjiä ja sellaisiksi aikovia tässä asiassa.
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Uuden yritystoiminnan käynnistäminen on strateginen valinta, joka tähtää yrityksen
selviytymiseen ja menestykseen pitkällä aikavälillä. Jatkuvuuden esiintulo aikomusten
olemassaolon yhtenä selittäjänä korostaa käynnistämisaikomusten strategista luonnetta.
Maatiloilla etsitään aineksia tämän valinnan pohjaksi erityisesti käsillä olevista voimavaroista, resursseista (ks. myös Kuhmonen et al. 2006) muutoinkin kuin inhimillisen pääoman osalta. Tulokset tukevatkin yleisemmällä tasolla resurssilähtöisen tarkastelun (Barney 1991; Penrose 1995; Wernerfelt 1984) soveltuvuutta maatilojen yritystoiminnan tarkasteluun: liiketoimintamahdollisuuksia etsitään olemassa olevien
resurssien osoittamasta suunnasta pikemminkin kuin niin, että resursseja muovattaisiin ja koottaisiin jonkin tietyn liiketoimintamahdollisuuden osoittamasta tarpeesta
lähtien. Vain tiettyyn toimintaan soveltuvat resurssit (osaaminen, fyysiset resurssit)
yhdistettyinä eri syistä johtuvaan kyvyttömyyteen muuttua johtavat siihen, että toimintaympäristön karsintariski kasvaa ja yrityksen selviytymisennuste heikkenee
(Hannan & Freeman 1977, 1984). Kun toiminta on resurssilähtöistä, ”kirzneriläinen”
valppaus (alertness; Kirzner 1973) on erityisen tärkeää, jotta yhteensopivuus voimavarojen
mahdollistaman toiminnan ja toimintaympäristön vaatimusten välillä säilyy.
Koska maatiloilla on erityisen monipuolista inhimillistä pääomaa, jolle on mahdollista saada tuottoja muustakin yritystoiminnasta kuin maa- ja metsätaloudesta tai palkkatyöstä, maatilayrittäjiä voisi kannustaa muunkinlaiseen valppauteen: näkemään ja
arvioimaan myös toimintaympäristössä avautuvia mahdollisuuksia. Tiedotusvälineet, tilastointi ja maatilojen neuvonta ovat pitkään käyttäneet ”liitännäiselinkeinon”
käsitettä kuvaamaan maatilojen maa- ja metsätalouden ulkopuolista yritystoimintaa14. Käsitteet ohjaavat asioiden näkemistä, tulkintaa ja antavat ilmiöille arvolatauksia; ne ovat myös välttämättömiä ilmiöiden monimutkaisuuden hallitsemiseksi ja
pelkistämiseksi. ”Liitännäiselinkeinon” käsite kuvaa jotain pientä, toisarvoista, vähäpätöistäkin toimintaa. Sen korvaaminen ”liiketoiminnan” käsitteellä luo myös
maatiloille ja maaseudulle uutta yrityskulttuuria, joka rohkaisee etsimään ja arvioimaan yritystoiminnan mahdollisuuksia myös ”omia helmoja” kauempana.
Maatilat ovat merkittäviä yritystoiminnan harjoittajia ja yrittäjyyden oppimisympäristöjä:
maailman pyörä on kääntynyt uuteen asentoon, jossa voitaisiin siirtyä liitännäiselinkeinoajattelusta liiketoiminta-ajatteluun (kuvio 19). Muutos merkitsisi samalla strategisen näkökulman painoarvon kasvua suhteessa operatiiviseen näkökulmaan maatilayritysten kehittämisessä. Yrittäjä ja toimintaympäristö ovat tärkeitä liiketoiminnan
kehityksen puitetekijöitä, mutta kehityksen ydin on liiketoimintamahdollisuuksien
synty- ja hyödyntämisprosessi.
Muutoksella olisi syvempiäkin merkityksiä ja vaikutuksia. Dimov (2007, 577) havaitsi, että aiemmin hankittu tieto ja kokemus edistävät aikomusten toteutumista kysyntälähtöisissä tilanteissa ja ympäristöissä erityisesti sellaisilla henkilöillä, joiden oppimistyyli on yleistävä, poikkeavaa tai epätavallista tietoa hyödyntävä, tarkkailemiseen ja
arviointiin perustuva, laaja-alaisesta kokemuksesta ammentava, elämää ”korkeammalta” tutkaileva, divergentti (Kolb 1984). Kun puntaroitava liiketoimintamahdolli14

Esimerkiksi vuoden 1990 maatalouslaskennassa maatilojen muuta yritystoimintaa koskevat tiedot
kerättiin ja julkaistiin vielä ”liitännäiselinkeinojen” käsitteen pohjalta (Maatalouslaskenta 1990, Osa 6:
Liitännäiselinkeinot, puutarhaviljely, turkistalous ja poronhoito. Maa- ja metsätalous 1993:6. Maa- ja
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Helsinki).
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suus on kysyntälähtöinen, aiemman kokemuksen hyöty jää vähäiseksi, jos oppimistyyli sen työstämisessä liiketoiminnaksi ei ole sopiva. Divergentti oppimistyyli voisi
edistää aikomusten toteutumista tällaisessa maailmassa.
Konvergentti oppimistyyli perustuu puolestaan näennäisesti erillisten asioiden yhdistelyyn ja päätymiseen yhä täsmällisempään ymmärrykseen jostakin rajatusta ilmiöstä (Kolb 1984). Se tuottaa oppimistyylinä hyviä tuloksia aikomusten toteuttamisessa tarjontalähtöisissä tilanteissa ja ympäristöissä, joissa on usein teknologialähtöinen viritys liiketoimintamahdollisuuden taustalla (Dimov 2007)15. Maatilayritysten
liiketoiminta on ollut perinteisesti vahvan tarjontalähtöistä ja teknologian kehityksen
siivittämää (Kuhmonen & Niittykangas 2008), mutta tulevaisuudessa yhä suurempi osa
maatilojenkin liiketoiminnasta liittyy palveluihin, jotka ovat vahvasti kysyntävetoisia. Tähän
sopiva ”divergentti oppimistyyli” voisi antaa maatilayrittäjien inhimilliselle pääomalle
paremman tuoton kuin tuotantolähtöiseen liiketoimintaympäristöön sopiva ”konvergentti oppimistyyli”.

Dutta ja Thornhill (2008) määrittelevät oppimistyylit jatkumoksi, jonka toisessa ääripäässä on analyyttinen tai toisessa holistinen, kokonaisvaltainen tyyli. Tyylejä määrittelevät esimerkiksi taipumus
suunnitteluun vs. improvisointiin, sääntöjen seuraamiseen vs. intuition noudattamiseen, yhdenmukaisuuden vs. erilaisuuden etsimiseen ja vähittäisten vs. suurten muutosten tavoittelemiseen. Käsitteet
imitoija vs. innovoija sekä riskiä karttava vs. riskihakuinen liittyvät läheisesti näihin oppimistyylien
arkkityyppeihin.
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Henkilöt
(People)

Yksilölliset ominaisuudet
- psykologiset
- demografiset

NÄKEMINEN

Liiketoiminta
(Business, venture)

Liiketoimintamahdollisuus

(Environment)

OPPIMINEN

Mahdollisuuksien hyödyntäminen

Tunnistaminen

OLEMASSAOLO

Ympäristö

ROHKEUS

Toimeenpano
- voimavarat
- organisaatio
- strategia

HOUKUTTAVUUS

Ympäristö
- sijaintiympäristö
- toimialaympäristö
- makroympäristö

STRATEGINEN

OPERATIIVINEN

"LIITÄNNÄISELINKEINOAJATTELU"

"LIIKETOIMINTA-AJATTELU"

"TARJONTALÄHTÖINEN"

"KYSYNTÄLÄHTÖINEN"

"KONVERGENTTI OPPIMISTYYLI"

"DIVERGENTTI OPPIMISTYYLI"

Kuvio 19. Maatilojen liiketoiminnan kehittymisen kokonaisuus.
***
Miten sitten tukea ja edistää maatilojen liiketoiminta-ajattelun vahvistumista siten, että voimavarat (ml. inhimillinen pääoma) tulevat mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetyiksi liiketoiminnan eri osa-alueilla? Tällainen Shanen (2003) prosessiajatteluun perustuva yrittäjyyspolitiikka voisi sisältää neljä kohtaa:
1) (houkuttavien) liiketoimintamahdollisuuksien syntyedellytysten luominen,
2) liiketoimintamahdollisuuksien näkemisen edistäminen,
3) toimivien ja potentiaalisten yrittäjien rohkaiseminen niiden hyödyntämiseen, ja
4) yrittäjäosaamisen oppimisympäristöjen luominen.
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Seuraavassa on tarkasteltu kutakin näistä kohdista tutkimuskirjallisuuden valossa ja
pohdittu, kuinka tällaisella toimintamallilla voitaisiin edistää maatilayrittäjienkin liiketoiminnan kehittämistä koskevien pyrkimysten syntyä ja toteuttamista tutkimuksen tulosten
valossa.
Monet yhteiskunnan muutokset luovat maatilayrittäjille liiketoimintamahdollisuuksia: ikääntyvän väestön lisääntyvä hoivan tarve, vähitellen maaseudullakin kehittyvät tietoliikenneyhteydet, maatilayrittäjien kielitaidon jatkuva parantuminen
jne. Nämä muutokset muuntuvat hyödynnettävissä oleviksi liiketoimintamahdollisuuksiksi kuitenkin vasta tilannekohtaisessa rajapinnassa, jossa kysyntä ja tarjonta
voivat syntyä: kun kuntayhtymä luopuu terveyskeskuksen vuodeosastosta ja sitä
huomataan tarjota paikallisten hoivayrittäjien tarpeisiin; kun ajatus kuntakeskuksen
öljykattilan korvaamisesta paikallista haketta käyttäväksi laitokseksi kiteytyy tarjouspyynnöksi; kun yrittäjä lähestyy kotikunnastaan pois muuttaneita ja tarjoaa hoivaa lapsuuden miljöössä jne. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia voivat siis luoda
sekä yhteiskunnan muut toimijat erilaisia päätöksiä tehdessään että yrittäjät itse
(enactment, development; Dimov 2007). Lisäksi yrittäjämäinen toiminta luo sinällään
uusia liiketoimintamahdollisuuksia muiden(kin) hyödynnettäväksi (Holcombe 2003,
34). Ylipäätään mahdollisuudet voivat perustua voimavarojen tuottavampaan jakautumiseen, epäsymmetriseen tietoon resurssien arvosta tai sitten ne syntyvät luovan
ponnistelun sivutuotteena ja voidaan varsinaisesti havaita vasta jälkikäteen (Buchanan & Vanberg 1991; Sarasvathy, Dew, Velamuri & Venkataraman 2003). Ihmisten
pitäminen monenlaisten tietovirtojen äärellä lisää todennäköisyyttä liiketoiminnan
palapelin sopivien palasten löytymiselle; aktiivinen tiedonvälitys on yhteiskunnan tärkeimpiä velvoitteita maaseutualueiden yrittäjyyspolitiikassa (esim. Ray 2002).
Näkymättömän tekeminen näkyväksi on ensiaskel uuden liiketoiminnan tiellä (kuvio
20). Uuden liiketoimintamahdollisuuden näkeminen perustuu pohjimmiltaan yrittäjän intuitioon, jonkin hahmon tai mahdollisuuden tunnistamiseen kokemusten virrassa (Weick 1995, 25). Liiketoimintamahdollisuuksiin liittyvien intuitioiden tulkintakykyä - ”näkyväksi” ja ymmärrettäväksi tekemistä (Crossan, Lane & White 1999) voidaan vahvistaa sekä koulutuksella, neuvonnalla, tiedotuksella että vaikkapa opintomatkoilla. Vain siihen, mitä nähdään, voidaan tarttua. Yrittäjän valppaus ja virittyneisyys (alertness) on tärkeää, oli se sitten sisäsyntyistä tai ulkoisesti heräteltyä (Gaglio
& Katz 2001; Kirzner 1973; Yu 2001; Tang 2008). Oikein virittynyt yrittäjä on altis
huomaamaan ilman tietoista etsintää myös esimerkiksi markkinoilta kantautuvaa
tietoa epätäydellisyyksistä (tehottomista yrityksistä, ulkoisvaikutuksista, puutteellisista
hinnoittelumekanismeista, tiedon epäsymmetrisyydestä; Cohen & Winn 2007; Endres
& Woods 2006) eli liiketoiminnan mahdollisuuksista. Tutkimustuloksissa esimerkiksi
jatkajan läsnäolo vaikutti aikomusten olemassaoloon: luottamus jatkuvuuteen epävarmoissa olosuhteissa paitsi pidentää riskipitoisen käynnistämisinvestoinnin kuoletusaikaa myös mahdollisesti herkistää yrittäjää valppauteen luomalla positiivista näköalaa tulevaisuudesta ja uskomusta kyvykkyydestä siihen liittyvän epävarmuuden
hallitsemiseksi. Aikaulottuvuus on yritystoiminnassa tärkeä.
Havainnon työstäminen intuitiosta tulkituksi mahdollisuudeksi, kokonaisuudeksi,
kannattavan liiketoiminnan siemeneksi, on vahvasti sosiaalinen prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Dimov 2007, 564). Myönteinen ja
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kannustava yrittäjyyskulttuuri on siis tässäkin suhteessa tärkeä. Myös ihmisten erilaiset tiedonkäsittelytavat ja -valmiudet - kognitiiviset kartat (cognitive maps; Huff
1990) - vaikuttavat siihen, millaisia merkityksiä havainnoille tai intuitioille annetaan.
Kokemus tuo yleensä mukanaan laaja-alaisuutta ja kykyä käsitellä monimutkaisia
asioita yleisemmällä tasolla, systeemisinä ja abstraktimmassa muodossa (Gitomer
1988). Se on erityisen hyödyllistä (kysyntälähtöisissä) epävarmoissa tai riskipitoisissa
tilanteissa, joissa mahdollisuutta täytyy ”työstää” (opportunity development), joissa
se ei ole vain ”löydettävissä” (opportunity discovery; Sanz-Velasco 2006). Työkokemus ja erityisesti yrittäjäkokemus yhdistyivät tässäkin tutkimuksessa erittäin vahvasti käynnistämisaikomusten olemassaoloon eli tilanteeseen, jossa oltiin jo ”valppaana”
tai mahdollisuus oli jo tunnistettu ja kokonaisuus ”nähty”.
Kun mahdollisuus on nähty ja tunnistettu, sen arvioinnissa on aina - omien voimavarojen ja kykyjen ohella - kysymys myös houkuttavuuden ja riskin arvioinnista (kuvio 20). Riskin ja epävarmuuden käsittely on yrittäjyyden ydinaluetta, vahvasti ihmisten käyttäytymismallien määrittelemää (Simon, Houghton & Savelli 2003). Suhtautuminen riskiin on osittain kulttuurisidonnaista (Granovetter 1985; Sitkin & Pablo
1992; Williamson 2000) ja maaseudun valtakulttuuri on ollut perinteisesti kovin
poikkeavaan toimintaan liittyviä riskejä karttavaa16. Yrittäjän päätöksenteko vaatii
tulevaisuuteen kurkottavaa riskin ja epävarmuuden arviointia, joka ei voi koskaan
olla tarkkaa ja virheetöntä (Busenitz & Barney 1997). Yrittäjä on aina epävarmalla
pohjalla ja alttiina ulkopuolisille paineille (Chen, Greene & Crick 1998, 314; Loewenstein 1988, 201), koska mahdollisuuden työstäminen on lähtökohtaisesti epävarmaa
(Crossan et al. 1999, 526):
”… intuitiivisia näkemyksiä ei luokitella etukäteen oikeiksi tai vääriksi. Ne ovat yksinkertaisesti mahdollisuuksia.”
Toisaalta tällainen epävarma kokonaisnäkemys tai ratkaisu on yrittäjyyden menestyksen, yrittäjävoittojen saamisen, avain (Schumpeter 1934, 85):
”… myös talouselämässä joudutaan toimimaan selvittämättä kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä pitäisi tehdä. Tällöin onnistuminen kaikessa riippuu intuitiosta, kyvystä nähdä
asiat tavalla, joka jälkikäteen osoittautuu oikeaksi, vaikka tätä ei voidakaan todeta tapahtumahetkellä, sekä kyvystä erottaa olennainen tieto epäolennaisesta, vaikka tässä tehtävässä ei voidakaan noudattaa ennalta määriteltyjä periaatteita.”
Riskiä voidaan mitata odotettavissa olevien tulosten vaihtelulla (Bowman 1980;
Fisher & Hall 1969) tai merkittävän menetyksen mahdollisuudella (March & Shapira
Esimerkiksi sananlaskut ovat hyviä kulttuuri-indikaattoreita, jotka kuvaavat moniulotteisia asenteita ja siirtävät niitä ihmisiltä toisille ja ajassa eteenpäin. Maaseudulla tunnetaan yhä hyvin vanhat sananlaskut ”parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla”, ”joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”, ”vanhassa vara parempi”, ”vähäkin on tyhjää parempi”, ”parempi virsta väärään kuin vaaksa vaaraan” ja ”ahneella on … loppu”. Syynä riskiä kaihtavaan kulttuuriin on ollut maaseudulla pitkään vallinnut voimavarojen niukkuus suhteessa tarpeeseen ja sääriskien ankarat opetukset nälkävuosineen. Uuden kokeilussa on aina riskin siemen ja samalla vaara niukkojen voimavarojen hukkaantumisesta (Kuhmonen & Niittykangas 2008).
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1987). Tämän logiikan mukaan suuren tulovaihtelun aloilla tai yrityksissä tulisi saavuttaa keskimääräistä korkeampi tuotto- tai tulotaso riskilisän takia (Fisher & Hall
1969, 82). Riskin arviointi on kuitenkin aina subjektiivista ja aikomusten toteutumisen kannalta kriittistä työtä, johon yrittäjä käyttää kokemustaan ja ”strategisia referenssipisteitä” (Fiegenbaum et al. 1996; March & Shapira 1992; Shoham & Fiegenbaum 2002). Yrittäjien yksilölliset erot riskinottohalussa vaikuttavat riskihavaintoon,
mahdollisuuden riskitulkintaan ja liiketoimintaa koskeviin päätöksiin (Keh, Foo &
Lim 2002; Sitkin & Weingart 1995) – jopa enemmän kuin vaihtoehtoisten mahdollisuuksien todellinen riski (Sitkin & Pablo 1992, 9).
Koska osa avautuvista liiketoimintamahdollisuuksista yksinkertaisesti sisältää suuren riskin
tai jopa täydellistä epävarmuutta17, on talouden tehokkuuden ja liiketoiminnan kehityksen
kannalta tärkeää, että myös näille mahdollisuuksille löytyy hyödyntäjä (vrt. Forlani & Mullins 2000, 320). Tervettä ”kykenevyysuskomusta” tukevalla kulttuurilla ja esimerkiksi
yrittäjyyskasvatuksella ja -koulutuksella (Bandura 1997; Chen et al. 1998; Cox, Mueller & Moss 2002) on merkitystä. Koulutuksesta ja yrittäjäkokemuksesta saatu inhimillinen pääoma voi muuntua yrittäjyysaikomuksiksi juuri yrittäjyyttä koskevan kykenevyysuskomuksen välittämänä (Zhao, Seibert & Hills 2005). Tervettä ja ymmärrettyä riskinottoa suosivan yrittäjyysilmapiirin, yrittäjyyskulttuurin, syntymisen edistäminen edistää samalla liiketoimintamahdollisuuksien tehokasta hyödyntämistä.
Tehokkuusperuste on yhteiskunnalle syy pyrkiä suosimaan tällaista muutosta, vaikka asenteisiin ja tunteisiin vaikuttaminen olisikin ”tehottomampaa” kuin riskin havaitsemisen ja arvioinnin vaatimien tiedollisten taitojen parantaminen (Weber & Milliman 1997, 143). Maailman monimutkaistuminen (complexity) lisää myös liiketoimintamahdollisuuksien monimuotoisuutta, jolloin riskin arvioinnin ja sietämisen merkitys korostuu, jos yhteiskunnassa halutaan hyödyntää avautuvat liiketoimintamahdollisuudet mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti – myös maatilayrittäjien toimesta. Sääriski on maatilayrittäjille tuttu, mutta aito liiketoimintariski verraten uusia asia, jonka haltuunotossa riittää
haasteita.
Yrittäjäosaamisen kertyminen on yrittäjän menestymisen kulmakivi (kuvio 20). Koska jokainen yritys on ainutkertainen, sitä voi kertyä pääasiassa kokemusperäisesti,
vaikka monet inhimillisen pääoman muut osatekijät (koulutus, työkokemus) voivat
vaikuttaa samansuuntaisesti ja mallia voi saada myös muilta yrittäjiltä (Bygrave &
Minniti 2000). Kaikki tieto ei ole kuitenkaan siirrettävissä: ”jokaisella ihmisellä on jotakin tiettyyn aikaan ja paikkaan liittyvää erityistä tietoa, jota muilla ei ole” (Holcombe 2003,
27). Yrittäjäosaamisen ydintä ovat liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja
niiden hyödyntämiseen liittyvän riskin ja epävarmuuden käsittely, aitoa epävarFrank Knight (1921, 224-225) määritteli todennäköisyystilanteet kolmeen luokkaan: 1) a priori –
todennäköisyys (a priori probability), kun lopputulemien jakauma tiedetään kokemuksesta ja sille
voidaan laskea sen pohjalta todennäköisyyskin; 2) tilastollinen todennäköisyys (statistical probability),
kun lopputulemien jakauma on sinänsä olemassa, mutta sen pätevyys myös tulevissa tilanteissa voidaan testata vain kokeilemalla, empiirisesti; 3) arvio (estimates), kun minkäänlaista todennäköisyyden
johtamisperustetta ei ole olemassa. Knight kutsui kahta ensimmäistä todennäköisyyden laatua riskiksi
ja kolmatta epävarmuudeksi (emt. 233). Yrittäjät joutuvat tekemään epävarmuutta sisältäviä päätöksiä, joissa he arvioivat sekä 1) epävarmuutta sisältävän toimenpiteiden tuloksia että 2) tämän oman
arvionsa luotettavuutta (emt. 226-227).
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muutta sisältävän kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta. Yrittäjä voi oppia omasta
kyvykkyydestään sovittaa yhteen liiketoiminnan palasia vain kokemusperäisesti, koska tilastollinen riski ja epävarmuus (Knight 1921) kuuluvat yritystoiminnan perusolemukseen.
Toimintaympäristö sinänsä (esim. maaseutu) vaikuttaa liiketoimintariskiin huomattavasti vähemmän kuin yrittäjän päätökset, joiden kautta vaikutus lopulta kanavoituu (Palmer & Wiseman 1999).
Miten siis edistetään ihmisten mahdollisuutta oppia yrittäjinä? Miten turvataan yrittäjäosaamisen säilyminen ja ”hyötykäyttö” myös silloin, kun liiketoiminnan riskit
jonkin yrityksen osalta realisoituvat? Millaisia oppimisareenoita (oman yrityksen
ulkopuolella) yrittäjille tarjotaan yrittäjäosaamisen ydinalueelta – liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta sekä riskin ja tulevaisuuden epävarmuuden, tuntemattoman, käsittelystä? Mistä löytyvät mallit yrittäjäosaamiseen eikä vain jonkin asian
tekemiseen?
Pienyrittäjyys on vuoropuhelua mahdollisuuden, riskin, liiketoiminnan ja ympäristön kanssa; se on myös vuoropuhelua ajan, jatkuvuuden, menneisyyden ja tulevaisuuden kanssa; samalla se on vuoropuhelua omien tavoitteiden, pyrkimysten, osaamisen, kykenevyysuskomuksen ja tyytyväisyyden kanssa. Onnistumisen kokemukset ruokkivat riskinottohalukkuutta (Sitkin & Weingart 1995, 1581) ja mahdollistavat
uusien askeleiden ottamisen yrittäjyyden opintaipaleella. Yrittäjä tarvitsee liiketoimintamahdollisuuden ja oppimismahdollisuuden, jotka voisivat olla yrittäjyyspolitiikan
”ydintuotteet” (kuvio 20). Näitä hänelle voitaisiin tarjota esimerkiksi maaseudun
oman innovaatiojärjestelmän (Kuhmonen & Niittykangas 2008) kautta.
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Liiketoimintamahdollisuuksien
olemassaolo

Tiedon siirtymisen
areenat
- tiedonvälitys
- koulutus, neuvonta
- markkinatieto
Tulkinta

Näkemys

Arviointi

Kysyntä

Liiketoimintamahdollisuuksien
syntyareenat
- ‘markkinat’/ toimijat
- teknologia
- demografia

Yrittäjyyskulttuurin
muodostusareenat
- perheet
- muut yhteisöt
- tiedotusvälineet
Pyrkimykset

Uskottavuus

Liiketoimintamahdollisuuksien
hyödyntäminen: osaaminen

Liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistaminen ja työstäminen

Kyvykkyys

Kokemus

Liiketoimintamahdollisuuksien
hyödyntäminen: rohkeus

Yrittäjyyden
oppimisareenat
- yritykset
- yritysverkostot
- asiakkaat

Kuvio 20. Yrittäjyyspolitiikan areenat.
Resurssilähtöisen ajattelun ohella tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti myös maatilaväestön yritystoiminnan kehityksen urariippuvuutta, runsasta sidosteisuutta menneen ja tulevan välillä, onnistumisen mahdollistavien osatekijöiden vähittäistä kertymistä, ylisukupolvista tarkastelua, evoluutionääristä etenemistä johonkin suuntaan. Yrittäjäosaamisen oppimisen näkeminen evoluutioprosessina vastaa hyvin
käytäväperiaatetta (Ronstadt 1988, 2007).
Yrittäjän oppimista ja yrittäjäosaamisen kertymistä voidaan edistää tekemällä yrittäjälle mahdolliseksi kulkea pitkin ”liiketoiminnan käytäviä”, selviytymään alkuvaiheen kriittisistä karikoista (liability of newness) ja pääsemään käsiksi uusiin, entistä
tuottavampiin mahdollisuuksiin ja niiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen,
jonka oppiminen mahdollistaa (kuvio 21). Yrittäjä oppii ”maailman tilasta”, muiden
käyttäytymisestä, ongelmanratkaisutavoista ja omasta itsestään, ominaisuuksistaan
ja identiteetistään (Dosi, Marengo & Fagiolo 2005, 280). Käyttäytyminen (kokemus
menneestä) muovaa pyrkimyksiä vähintään yhtä vahvasti kuin pyrkimykset (tulevaa) käyttäytymistä (Bagozzi & Warshaw 1992, 631). Yrittäjyysprosessi on kumulatiivinen (Haber & Reichel 2007) eikä se noudata vain tiettyä yhtä mallia (Carter,
Gartner & Reynolds 1996) - jokainen puu on erilainen. Tällaisessa epävarmuuden
piirissä etenemistä on kuvattu myös ”käyttöönsaattamisen” (effectuation) käsitteellä,
joka korostaa ennustamisen sijaan kontrollia: käsillä olevien aineksien pohjalta ponnistamista, hallittavissa olevien asioiden ja siedettävän riskin tai menetyksen piirissä
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toimimista sekä mahdollisuuden reaaliaikaista rakentumista sen etukäteisen tunnistamisen sijaan (Sarasvathy 2001; Wiltbank, Dew, Read & Sarasvathy 2006) – siis
eräänlaista käytävässä kulkemista. Itävaltalaisen taloustieteen koulukunnan käsitys
yrittäjämäisestä oppimisesta vastaa myös tällaista ”suuntautunutta” toimintaa (vrt.
kuvio 2), joka ei ole täysin määriteltyä eikä toisaalta täysin satunnaistakaan vaan tapahtuu eräänlaisessa muovautuvan kontrollin ”välitilassa” (O’Driscoll, Jr. & Rizzo
1996, 38)18. Juuri erityinen inhimillinen pääoma näyttää olevan yritystoiminnan käynnistämisaikomusten syntymisen ja toteutumisen ytimessä – käytävä- ja evoluutioajattelu vaikuttaa puolestaan tarkoituksenmukaiselta tavalta kuvata tämän pääoman kertymisprosessia.

Asiakas
Yrittäjä

Asiakas
Asiakas

Asiakas

Yrittäjä

Tuttava

Liiketoimintamahdollisuus

Selviytyminen
Liiketoimintamahdollisuus

Liiketoimintamahdollisuus

Asiakas
Asiakas

Toimittaja

Neuvoja

Toimittaja

Asiakas

Rahoittaja

Yrittäjä

Rahoittaja

Yrittäjä

Menestyminen
Asiakas
Toimittaja

Yrittäjä oppii edetessään
pitkin liiketoiminnan käytäviä

Kuvio 21. Yrittäjäosaamisen kertyminen oppimisen kautta käytäväperiaatteen avulla
kuvattuna.
Easley ja Rustichini (1999) ovat mallintaneet tällaista sopeutuvaa oppimista (adaptive learning),
jossa päätöksentekijä ei pysty mallintamaan tai ei halua mallintaa monimutkaista ongelmaa selkeiksi
tiloiksi, toimenpiteiksi ja niiden vaikutuksiksi vaan mukauttaa mieltymyksiään (tai käsityksiään todennäköisyyksistä) toteuttamalla toimenpiteitä ja arvioimalla niiden tuottoa: hän tietää mitä kykenee
tekemään, toteaa toimintansa tuloksen tai muuttaa valintapreferenssejään tai toimintatapojaan systemaattisesti tämän kokemuksen varassa.
18

71

Mitä tämä sitten voisi tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi maatilojen harjoittamien
eri liiketoimintojen välillä ei saisi olla keinotekoisia hallinnollisia rajoitteita, jotta tällainen joustava eteneminen pitkin ”liiketoiminnan käytäviä” olisi mahdollista. Yrittäjyys perustuu sekä rationaalisiin että intuitiivisiin toimintamalleihin (Boyd & Vozikis
1994; Krueger 2007), joista jälkimmäisiä on vaikea opettaa, kun yrittäjän itsensäkin on
niitä vaikea tunnistaa ja muotoilla sanoiksi. Siksi yrittäjäosaamista on helpompi lisätä
edistämällä yrittäjyyden houkuttavuutta kuin kouluttamalla, joka soveltuu paremmin liiketoimintaosaamisen lisäämiseen. Pienyrittäjän aseman turvaava lainsäädäntö, kannustava ilmapiiri ja armollisuus realisoituneiden riskien kantajia kohtaan helpottavat astumista yrittäjyyden tielle. Samoin alkuvaiheessa epäonnistuneet ja tämän
arvokkaan kokemuksen saaneet yrittäjät, jotka ovat vielä kiinnostuneita yrittäjyydestä, tulisi mahdollisimman pian saada takaisin ”käytävään” liiketoiminnan äärelle
hyödyntämään yrittäjäosaamistaan. Yhteiskunta voi vaikuttaa tähän omalta osaltaan
lainsäädännön keinoin: kuinka korkea käytävän kynnys on esimerkiksi yrittäjän sosiaaliturvan (esim. heikosti menestyvän yrittäjän sosiaaliturva, pienyrittäjän loma19)
ja liiketoimintariskin kantamisen taakan (esim. voiko oman kodin pantata yrityslainan vakuudeksi) osalta. On hyvin ymmärrettävää, että erilaisten asiantuntijoiden
kykyä ennustaa tällaisen ”muovautuvan” yritystoiminnan tulevaa menestystä on
heikko (Gartner, Starr & Bhat 1999) ja siitäkin syystä riskien laaja-alaiseen kantamiseen suuntautuva yrityskulttuuri on tärkeä. Suomessa on vahva suuryrityskulttuuri ja
vahva talonpoikaiskulttuuri, mutta pienyrityskulttuurin puuttuminen näkyy vielä monella
yhteiskunnallisen toiminnan osa-alueella.
***
Vaikka tutkimuksen muuttujakokonaisuus ei ollut tyhjentävä, sen avulla oli silti
mahdollista saada ote maatilojen muun yritystoiminnan käynnistämisen taustalla
vaikuttavista moottoreista ja osin myös prosessin mekanismeista. Aineisto mahdollisti - muuttujavalikoiman puitteissa – paitsi eri tekijöiden tunnistamisen myös niiden vaikutuksen priorisoinnin ja mittaamisen. Esimerkiksi suhtautumista riskiin,
liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisprosessin yksityiskohtia, portfolioyrittäjyyteen ajavia kasvun rajoitteita ja monia muita tekijöitä ei voitu muuttujavalikoiman
puitteissa kuitenkaan arvioida.
Yrittäjyys on Suomessa melko uusi ja hyvin moniulotteinen ilmiö tutkimuskiinnostuksen kohteena. Sen ulottuvuuksissa sekä prosessin sisäisen dynamiikan hahmottamisessa riittääkin vielä runsaasti tutkittavaa:
-

millainen maatilaväestön yrittäjäpotentiaali lopulta on ja kuinka se voi helpottaa
maaseudun tulevia kehitys- ja sopeutumishaasteita,
miten maatilaväestöä parhaiten tuetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien
näkemisessä,

On syytä huomata, että suuri osa pienyrityksistä ei tavoittele sellaista kasvua, jolla saavutettaisiin
esimerkiksi lomanpidon mahdollistava työntekijämäärä eikä kaikilla yksinyrittäjillä ole sijaisen palkkaamisen mahdollistavaa kannattavuuttakaan.
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-

miten maatilaväestöä parhaiten tuetaan riskin kantamisessa ja tulevaisuuden
epävarmuuden ennakoimisessa ja käsittelyssä,
miten maatilaväestön yrittäjäosaamisen kertymistä, yrittäjänä oppimista, parhaiten edistetään.

Myös empiiriset tutkimukset viittaavat siihen, että yrittäjyys edistää talouskasvua
(Thurik & Wennerkers 2004). Siirtyminen johtamistaloudesta (managed economy)
yrittäjyystalouteen (entrepreneurial economy) perustuu keskeisesti ”mahdollistamiseen”, vaihtoehtojen luomiseen ja niiden hyödyntämisen edistämiseen. Monimutkaisuuden (complexity) lisääntyminen luo yhä enemmän rajapintoja tai kohtaamispisteitä, joiden tunnistaminen ja hyödyntäminen eivät onnistu vain ”johtamalla” vaan
edistämällä laaja-alaisesti siihen kykenevien ihmisten yrittäjämäistä käyttäytymistä kykyä nähdä systeemisiä kokonaisuuksia, kykyä toimia oma-aloitteisesti ja kykyä
käsitellä riskiä ja epävarmuutta. Thurik ja Wennekers (2004, 147) kiteyttävät tällaisen
yrittäjyystalouden politiikkareseptin:
”… yrittäjyystaloudessa politiikka kohdentuu koulutukseen, työntekijöiden taitojen ja
inhimillisen pääoman lisäämiseen, työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseen ja heidän
kyvykkyytensä parantamiseen uusien yritysten perustamisen suhteen, pienyritysten
byrokratiataakan keventämiseen ja tiedonsiirron edistämiseen uusille, innovatiivisille
yrityksille.”
Maatilat voivat tarjota sekä merkittävän panoksen että hyvän oppimisympäristön
tällaisen talouden kehittymiselle. Yksittäiset yrittäjät arvoineen, asenteineen, tavoitteineen, voimavaroineen ja kyvykkyyksineen lopulta ratkaisevat, miten liiketoiminta
kehittyy ja millaisia askelia tällä tiellä ajan myötä otetaan. Muut toimijat vaikuttavat
– ja voivat vaikuttaa – taustalla sekä yrittäjyysaikomusten syntymiseen että niiden
toteutumisen mahdollisuuteen.
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