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Yrittäjyyttä arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa, ja yrittäjyyteen kannustavat tukitoimet 

ovatkin olleet viime vuosina esillä esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa. Tässä 

tutkielmassa olen kiinnostunut mikroyrittäjyydestä identiteetin käsitteen näkökulmasta. 

Tutkielmassa selvitetään, kuinka suomalaiset mikroyrittäjät mikroyrittäjäidentiteettiään 

rakentavat ja millaisia merkityksiä identiteetille annetaan yrittäjyyden näkökulmasta. 

Tutkielmassa vastataan kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat: Miten haastateltavat 

rakentavat yrittäjäidentiteettiä haastatteluaineistossa? ja Millaisista tekijöistä haastateltavien 

mikroyrittäjien yrittäjäidentiteetti muodostuu?  

 

Tutkielma on tehty aineistolähtöisesti Työterveyslaitoksen sekä Oulun, Tampereen ja Kölnin 

yliopistojen Evidence-based health promotion@work -hankkeeseen kerätyn aineiston pohjalta 

ja tutkielman aineistona on ollut 30 suomalaisen mikroyrittäjän haastattelua. Tutkielman 

aineiston analyysi on tehty diskurssianalyysia metodina hyödyntäen. Erilaisista 

mikroyrittäjyyden merkityksellistämisen tavoista jäsentyi diskursiivisia muodostumia, jotka 

muodostavat tutkielman tulosluvun. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu sosiaalisen 

identiteetin teoriaan sekä aikaisempaan yrittäjä- ja identiteettitutkimukseen. 

 

Aineistossa mikroyrittäjäidentiteettiä ja yrittäjyyttä toimintana jäsennettiin mikroyrittäjien 

toimesta hyvin moninaisesti, ja tutkielman tulokset on aineiston analyysin perusteella koottu 

viiteen diskursiiviseen ryhmään. Nämä ryhmät ovat 1. Mikroyrittäjyys elämäntavan ja työnteon 

mahdollistajana, 2. Sosiaalinen mikroyrittäjyys, 3. Yhteiskunnallinen mikroyrittäjyys, 4. 

Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus ja 5. Epävarmuus ja kokemus kyvykkyydestä oman 

mikroyrityksen suhteen. Mikroyrittäjäidentiteettiä tuotettiin aineistossa haastateltujen 

mikroyrittäjien toimesta muun muassa vastadiskurssien, kuten mikroyrittäjyyteen liitetyn 

vapauden ja sitovuuden, kautta sekä vertailemalla mikroyrittäjyyttä palkkatyön tekemiseen.  

 

Suomalaisista yrityksistä suurin osa on mikroyrityksiä. Mikroyrittäjäidentiteettiä on tästä 

huolimatta tutkittu suomalaisessa kontekstissa hyvin vähän, ja tutkielma tarjoaa näkökulmia 

mikroyrittäjäidentiteetin ja mikroyrittäjyyden ymmärtämiseksi. 
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1. Johdanto  

Yrittäjyyttä arvostetaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi vuonna 2016 hallitus 

julkaisi hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan Yrittäjyyspaketin, joka sisälsi erilaisia 

tukitoimia erityisesti pienten yritysten tukemiseksi. Tukea annetaankin nykyään esimerkiksi 

yrittäjävähennyksen muodossa. Yrittäjyyteen kannustetaan, sillä se nähdään 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta tuottavana toimintana niin verovarojen kuin uusien 

työpaikkojen suhteen.  (Suomen yrittäjät, 2016.) Toisaalta erityisesti mikroyrittäjyyteen 

liittyvistä varjopuolista, kuten suurista työmääristä ja -tunneista, mahdollisesta 

työterveyshuollon puuttumisesta ja yrityksen kannattavuuden heikkenemisestä, ei puhuta 

julkisesti samalla tavalla kuin positiivisista puolista. Olen kiinnostunut tutkielmassani siitä, 

miten edellä mainitut tekijät, kuten suomalaisen yhteiskunnan luoma positiivinen kuva 

yrittäjyydestä sekä yrittäjyyden varjopuolet, vaikuttavat yrittäjän yrittäjäidentiteetin 

omaksumiseen sekä rakentumiseen. Valtakeskusteluissa yrittäjyys toimintana saa paljon 

huomiota ja palstatilaa, mutta vähemmälle jää yksittäisten mikroyrittäjien arjen ja 

hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät teemat.  Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaisista tekijöistä 

suomalaisen mikroyrittäjän identiteetti rakentuu, ja mitkä tekijät identiteetin rakentumiseen 

vaikuttavat. Yrittäjyyttä ja identiteettiä on tutkittu yksittäisinä käsitteinä aikaisemmin 

verrattain paljon. Puolestaan yrittäjäidentiteetin sekä mikroyrittäjien, eli alle kymmenen 

hengen yrityksessä toimivien yrittäjien, tutkiminen on jäänyt vähälle etenkin suomalaisessa 

kontekstissa, joten erityisesti suomalaista mikroyrittäjäidentiteettiä käsittelevä tutkimus on 

paikallaan. Tutkielmani onkin ensimmäisiä mikroyrittäjäidentiteettiä käsitteleviä tutkimuksia 

suomalaisessa kontekstissa, ja se tarjoaa uusia sekä tärkeitä näkökulmia suomalaisen 

mikroyrittäjäidentiteetin ymmärtämiseksi.  

 

1.2.  Tutkimuksen aihe ja tutkimuskysymykset 

Olen tutkielmassani kiinnostunut tutkimaan mikroyrittäjyyttä ja mikroyrittäjäidentiteetin 

rakentumista haastatteluaineistossani. Tutkielma on tehty aineistolähtöisesti 

Työterveyslaitoksen sekä Oulun, Tampereen ja Kölnin yliopistojen Evidence-based health 

promotion@work -hankkeeseen kerätyn aineiston pohjalta. Tutkimuksen rahoitti Suomen 

Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (päätösnumero 303432).  
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Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten haastateltavat rakentavat yrittäjäidentiteettiä haastatteluaineistossa? 

2. Millaisista tekijöistä haastateltavien mikroyrittäjien yrittäjäidentiteetti muodostuu? 

Koska olen tutkimuksessani kiinnostunut erityisesti sosiaalisen identiteetin rakentumisesta, 

haluan myös tarkastella sitä, missä määrin haastateltavat viittaavat myös toisiin mikroyrittäjiin 

sanallisin keinoin. Edellä määritetyillä kysymyksillä tarkoituksenani on selvittää, miten 

mikroyrittäjäidentiteettiä tuotetaan ja rakennetaan sanallisesti vuorovaikutuksessa 

haastattelijan kanssa. Tutkielman kiinnostuksen kohteena on myös se, mitä suomalaisten 

mikroyrittäjien identiteetti pitää sisällään, ja millaisia teemoja he mikroyrittäjäidentiteettiinsä 

aineistossa liittävät.  

Tutkielman aluksi avaan tutkielman kannalta merkityksellisiä käsitteitä, kuten yrittäjyys, 

mikroyrittäjyys, identiteetti ja sosiaalinen identiteetti, sekä niiden sisältöä ja suhdetta toisiinsa 

nähden. Tämän jälkeen kartoitan aikaisempaa yrittäjyyteen sekä yrittäjäidentiteettiin liittyvää 

tutkimusta. Käsitteiden ja aikaisemman tutkimuksen läpikäyntien jälkeen avaan tutkielman 

analyysin apuna hyödynnettyä metodia, eli diskurssianalyysia ja sen käyttöä tässä tutkielmassa, 

sekä kerron tarkemmin tutkielman aineiston analyysin lähtökohdista aineiston, hankkeen sekä 

eettisten aspektien näkökulmista. Tutkielman tulososiossa esittelen aineiston analyysin 

perusteella tehdyt mikroyrittäjäidentiteettiin liittyvät havainnot ja tulokset, jotka on jaoteltu 

luettavuuden helpottamiseksi viiteen ryhmään. Tutkielman loppupuolelta löytyy yhteenvetoa 

analyysin perusteella tehdyistä havainnoista sekä pohdintaa tutkielman toteuttamiseen, 

tutkielman tuloksiin, kehityskohteisiin sekä mahdollisiin jatkotutkimushankkeisiin liittyen.  
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2. Tutkielman kannalta merkitykselliset käsitteet 

Tässä luvussa avaan tarkemmin tutkielman kannalta merkityksellisiä käsitteitä. Luvussa 

määritellään yrittäjyys sekä yrittäjän käsitteet niin suomalaisessa kuin 

yleismaailmallisemmassa kontekstissa. Lisäksi luvussa avataan mikroyrityksen käsitettä 

suhteessa muihin yritysmuotoihin Suomessa. 

 

2.1. Yrittäjyys ja yrittäjän käsite yleisesti 

Yrittäjyyttä pidetään keskeisessä roolissa yhteiskuntamme kehittymisen kannalta, sillä uusien 

yrityksien syntyminen sekä vanhojen kasvaminen lisäävät talouskasvua sekä uusien 

työpaikkojen syntymistä. Talouskasvun kehitys kapitalistisissa yhteiskunnissa on yhteydessä 

siihen, missä määrin yhteiskunta mahdollistaa yrittäjien käyttöön ja saataville heidän 

tarvitsemiaan sosiaalisia sekä taloudellisia resursseja. (Aldrich, Davis & Lippmann 2005, 7.) 

Yrittäjyystutkimus on suurimmaksi osaksi keskittynyt yksittäisiin maihin, ja maiden rajat 

ylittävä tutkimus on puolestaan keskittynyt yksittäisten maiden yrittäjien sekä yritysten 

vertailemiseen keskenään. Yrittäjyyden yleinen ja monikansallinen määrittely on siis ollut 

haasteellista, sillä yrittäjyystutkimus on vahvasti yhteydessä sitä toteuttavaan maahan. Lisäksi 

valtion, jossa yrittäjyyttä toteutetaan, normit ja suhtautuminen yrittäjyyteen, esimerkiksi 

erilaisten tukien muodossa, vaikuttaa siihen, millaisena yrittäjyys kussakin maassa näyttäytyy. 

(Em. 8.)  

Käsite yrittäjä voidaan siis määritellä useammallakin eri tavalla. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa yrittäjäksi on määritelty henkilö, joka on ollut alun perin perustamassa 

liiketoimintaa. Liiketoiminnan perustamiseen yrityksen kannalta liittyy tuotteen suunnittelu, 

mahdollisen työryhmän palkkaaminen sekä rahoituksen hankinta. Lazearin mukaan 

yrittäjyydessä on kyse prosessista, jossa yhdistyvät inhimilliset ja fyysiset tekijät sekä 

tietolähteet. Merkitystä on myös sillä, kuinka tehokas kyseinen prosessi on. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että yrittäjä asettaa yhteen ihmiset sekä pääoman ja ideat. Tästä 

yhteenliittymästä puolestaan syntyy uusi tuote (aineellinen tai aineeton) tai jo olemassa olevan 

tuotteen uusi tuottaminen kilpailukykyisemmillä kustannuksilla. Voidaan siis sanoa, että 

yrittäjällä on oltava kyky yhdistellä erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tekijöitä keskenään. Lisäksi 

yrityksen tuottavuuden takaamiseksi yrittäjällä on oltava monipuolisesti tietoa erilaisista 

yrityksen toimialaan sekä yrittämiseen ylipäätään liittyvistä alueista. (Lazear 2005, 649-650.) 
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Suhteuttaessa mikroyrittäjiä tähän Lazearin yrittäjyyden teoriaan voidaan kuitenkin pohtia, että 

missä määrin yksittäinen mikroyrittäjä on kykenevä tuottamaan esimerkiksi palveluita 

kilpailukykyisemmillä kustannuksilla tai vastaavasti olemaan yrittäjyyden asiantuntija.   

Lisäksi aikaisemmassa tutkimuksessa “yrittäjän” käsite on erotettu “itsenäisen 

ammatinharjoittajan” käsitteestä. Keskeinen ero liittyy siihen, että määritelmän mukaan 

itsenäisellä ammatinharjoittajalla ei tarvitse olla työntekijöitä. Lisäksi itsenäisellä 

ammatinharjoittajalla ei oleteta olevan vastaavia tietoja ja taitoja yrittäjyyteen liittyen 

verrattuna Lazearin määritelmään yrittäjistä. (Lazear 2005, 651.) Edellä esitetty määritelmä 

sekä eronteko yrittäjien sekä itsenäisten ammatinharjoittajien välillä on mielenkiintoinen 

tutkimukseni kiinnostuksen kohteena olevien mikroyrittäjien kannalta, sillä mikroyrittäjän 

määritelmällä on yhteistä sekä yrittäjän että itsenäisen ammatinharjoittajan käsitteiden 

määritelmien kanssa yksittäisestä mikroyrittäjästä riippuen.   

 Mielenkiintoista ja tarpeellista on myös pohtia syitä yrittäjäksi lähtemiselle. Yrittäjyyteen ja 

yrittäjiin ihmisinä liitetään usein adjektiivi “lahjakas”. Kiistatta yrittäjyyteen ja erityisesti 

yrityksen menestykseen liittyy lahjakkuus ja kyvykkyys, mutta on pidettävä mielessä, että 

monet yrittäjät päätyvät perustamaan yrityksen pakon sanelemana, erityisesti mikroyrittäjien 

kontekstissa. (Lazear 2005, 650.) Esimerkiksi entistä epävarmemmilla työmarkkinoilla itsensä 

työllistäminen yrittäjänä saattaa olla ainoa vaihtoehto tulojen saamiseksi (Sutela & Pärnänen 

2017, 7). Tällaisten ympäristöön liittyvien tilannetekijöiden lisäksi yrittäjäksi lähtemiseen 

vaikuttaa henkilön ominaisuudet sekä taustatekijät, kuten aikaisempi työkokemus esimerkiksi 

perheyrityksessä. (Em. 33).   

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että itsensä työllistävät yrittäjät ovat useammin 

tyytyväisiä työhönsä verrattuna palkkatyössä oleviin henkilöihin huolimatta siitä, että itsensä 

työllistävillä yrittäjillä on usein heikompi palkka ja etuudet sekä pidemmät työpäivät verrattuna 

palkkatyöläisiin. Aikaisemmassa tutkimuksessa on myös verrattu yrittäjäksi lähtemisen syitä 

keskenään, sekä näiden syiden vaikutuksia tyytyväisyyteen sekä hyvinvointiin. Binderin ja 

Coadin (2013) tutkimuksessa yrittäjät jaettiin yrittäjiin, jotka työllistävät itsensä työttömyyden 

välttämiseksi, eli niin sanottuihin pakkoyrittäjiin, sekä yrittäjiin, joiden kohdalla yrittäjyys on 

mahdollisuus erilaisten liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseksi sekä itsensä 

työllistämiseksi. Erottelu on merkityksellinen tyytyväisyyden näkökulmasta, sillä nämä niin 

sanotut “mahdollisuusyrittäjät” kokivat, että he olivat tyytyväisempiä elämäänsä yrittäjinä kuin 

palkkatyössä. Lisäksi ne yrittäjät, jotka olivat siirtyneet yrittäjyyteen työttömyyden 
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lopettamiseksi, olivat tyytymättömämpiä elämäänsä kuin vertailuryhmä, joskaan erot eivät 

olleet kovin suuria. (Binder & Coad 2013, 1029.) Toisaalta jaottelua “pakkoyrittäjiin” sekä 

“mahdollisuusyrittäjiin” on kritisoitu sen suppeuden ja mustavalkoisuuden vuoksi, sillä 

yrittäjyyteen liittyy sekä vetäviä että työntäviä tekijöitä. Työntävä tekijä voi olla esimerkiksi 

juurikin palkkatyön puute, kun taas vetävä tekijä on esimerkiksi yrittäjän työhön liitetty 

vapaus.  (Sutela & Pärnänen 2017, 34.)   

Jotta yrittäjyyden käsitteeseen päästäisiin vielä syvemmälle, on yrittäjyyttä tarkasteltava 

rinnakkain palkkatyön tekemiseen liittyvien teemojen kanssa. Verrattuna palkkatyöntekijään, 

yrittäjän vastuulla ja keskeisimpänä tehtävänä on töiden ja asiakkaiden hankinta, sillä näiden 

määrä on yhteydessä yrittäjän tuloihin. Palkkatyöntekijän vastuulla ei useinkaan ole omien 

töiden tai tulojen hankinta, vaan näistä tekijöistä vastuu on työnantajalla.  Eroavaisuuksia on 

usein myös työn sisällöllä verrattaessa yrittäjiä ja palkkatyöntekijöitä. Työntekijä palkataan 

yleensä tiettyyn rooliin hoitamaan tiettyjä organisaation toiminnan kannalta oleellisia tehtäviä. 

Yrittäjä puolestaan joutuu omaksumaan monenlaisia tehtäviä ja rooleja. Tämä korostuu 

erityisesti mikroyrityksien kohdalla, joissa yksi henkilö voi vastata niin asiakaspalvelusta, 

liikehuoneiston siistinä pitämisestä ja kirjanpidosta vain muutamia mainitakseni. Yrittäjien ja 

työntekijöiden eroavaisuuksia määrittävät myös monet laeista ja työehtosopimuksista löytyvät 

seikat.  Työntekijöille on esimerkiksi määritelty tietyt työajat ja vuosilomat, joita työnantajan 

on noudatettava. Mikään laki tai työehtosopimus ei kuitenkaan määritä yrittäjälle tiettyä 

työaikaa tai pakollisia vuosilomia, vaan näiden järjestäminen tai järjestämättä jättäminen 

riippuu täysin yrittäjästä itsestään. (Lehti, Repo & Pyykkö 2007, 22-24.)  

 

2.2. Yrittäjyys Suomessa  

Aikaisemmassa tutkimuksessa suomalaiset yrittäjät on jaettu kolmeen ryhmään: 

maatalousyrittäjiin, työnantajayrittäjiin sekä itsensätyöllistäjiin. Työantajayrittäjiksi luetaan 

palkattua työvoimaa käyttävät yrittäjät. Itsensätyöllistäjien ryhmään kuuluvat taas ne yrittäjät, 

joilla ei ole palkattua työvoimaa. Maatalousyrittäjien ryhmään kuuluu puolestaan sekä 

työnantajayrittäjiä että itsensätyöllistäjiä. Maatalousyrittäjien jako omaan ryhmäänsä 

perustuukin toimialan ominaispiirteisiin ja siihen, että työnantajayrittäjinä toimivilla 

maatalousyrittäjillä on havaittu olevan enemmän yhteistä maatalouden parissa työskentelevien 

itsensätyöllistäjien kanssa kuin muiden alojen työnantajayrittäjien kanssa. Toisaalta 
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aikaisemmassa tutkimuksessa on käytetty myös suppeampaa jaottelua työnantajayrittäjiin sekä 

yksinyrittäjiin, jolloin eri toimialojen, kuten edellä mainitun maatalouden, vaikutuksille ei 

anneta painoarvoa, vaan jako perustuu puhtaasti siihen, onko yrittäjällä palkattua työvoimaa 

vai ei. (Sutela & Pärnänen 2017, 11-12.)   

Yrittäjien lukumäärä Suomessa on ollut suhteellisen tasainen, sillä yrittäjien määrä on 

Suomessa pysynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan 300 000 yrittäjän molemmilla 

puolilla vuodesta riippuen. Viime vuosina itsensätyöllistäjien, eli yksinyrittäjien, 

freelancereiden sekä ammatinharjoittajien, määrä on ollut nousussa, kun puolestaan 

maatalousyrittäjien määrä on vähitellen pienentynyt. (Sutela & Pärnänen 2017, 13-14.) 

Suomalaisten yrittäjien joukosta kaksi kolmasosaa on miehiä, ja tämä tekee yrittäjistä 

miesvaltaisen ryhmän verrattuna palkansaajiin. Miehet ovat huomattavasti naisia useammin 

edustettuina maatalousyrittäjien sekä työnantajayrittäjien keskuudessa, puolestaan 

itsensätyöllistäjien kohdalla ero sukupuolien välisen jakauman kohdalla on pienempi. 

Verrattuna palkansaajiin yrittäjien koulutus on keskimääräisesti hieman matalampi. Toisaalta 

koulutustaso on yhteydessä myös eri yrittäjäryhmiin. Esimerkiksi maatalousyrittäjistä vain 

noin yhdellä neljäsosalla oli vuonna 2017 korkeakoulututkinto, kun puolestaan 

itsensätyöllistäjistä sekä työnantajayrittäjistä noin 40 prosenttia oli korkeasti koulutettuja. (Em. 

19-20.)  

  

2.3. Mikroyritys  

Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa työskentelee alle 10 työntekijää. Lisäksi 

mikroyrityksen vuosittaisen liikevaihdon tai taseen loppusumman tulee olla enintään 2 

miljoonaa euroa. Mikroyrityksen tulee olla myös riippumaton. Riippumattomia yrityksiä ovat 

Tilastokeskuksen mukaan yritykset, “joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 

prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten 

yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen 

yrityksen määritelmää” (Tilastokeskus 2019). Verrattuna edellä esitettyyn jakoon 

työnantajayrittäjiin sekä itsensätyöllistäjiin, mikroyrittäjyyden käsite pitää sisällään molemmat 

yrittäjyyden muodot. Vaatimuksena on kuitenkin mikroyrityksen käsitteen kannalta 

työnantajayrittäjien kohdalla se, ettei yrityksessä saa työskennellä yli kymmentä henkilöä. 

Usein “mikroyrityksen” käsite menee sekaisin “pienyrityksen” käsitteen kanssa. 
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Pienyrityksellä tarkoitetaan puolestaan yritystä, jossa työskentelee alle 50 työntekijää, ja jonka 

vuosittaisen liikevaihdon tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Myös 

pienyrityksen on oltava määritelmän mukaan riippumaton. (Tilastokeskus 2019.)  

 Vuonna 2014 kaikista suomalaisista yrityksistä mikroyrityksiä oli 88,6 prosenttia 

(Tilastokeskus 2019). Vuoteen 2019 mennessä mikroyrityksien määrä on kasvanut entisestään. 

Yrittäjät.fi-sivuston mukaan mikroyrityksiä on 264 519 kappaletta, eli 93,2 prosenttia 

suomalaisista yrityksistä (Suomen yrittäjät, 2019). Mikroyritysten suuresta määrästä johtuen 

suomalaisten mikroyrittäjien sekä mikroyrittäjyyteen liittyvien tekijöiden tutkiminen onkin 

erityisen tärkeää. Lisäksi mikroyrityksiä ja mikroyrittäjyyttä on tutkittu verrattain vähän 

erityisesti suomalaisessa kontekstissa, joten teemaan liittyvä tutkimus on paikallaan myös tästä 

näkökulmasta.   
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3. Tutkielman teoreettinen viitekehys  

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on teoria sosiaalisesta identiteetistä. Luvussa 

määritellään niin identiteetin kuin sosiaalisenkin identiteetin käsitteet sekä tarkastellaan 

käsitteiden suhdetta toisiinsa nähden aikaisemman tutkimuksen valossa. Lisäksi luvussa 

esitellään aikaisempaa tutkimusta yrittäjäidentiteettiin ja sen rakentumiseen liittyen. 

 

3.1. Identiteetti ja sosiaalinen identiteetti  

Identiteetin ja sosiaalisen identiteetin käsitteitä on käsitelty sosiaalipsykologisessa 

tutkimuksessa pitkään ja hyvin laajalti. Tämän tutkielman teoreettisena viitekehyksenä 

hyödynnän teoriaa sosiaalisesta identiteetistä. Tarkoituksena onkin tarkastella 

mikroyrittäjyyttä niin sanotusti kollektiivisena ilmiönä sosiaalisen identiteetin teorian kautta. 

Seuraavaksi avaan sosiaalisen identiteetin käsitettä ja merkitystä aikaisemman tutkimuksen 

näkökulmasta. Lisäksi suhteutan sosiaalisen identiteetin käsitettä identiteetin käsitteeseen. 

Koen, että tutkimuksen kannalta on tärkeää tarkastella molempia käsitteitä rinnakkain, sillä 

käsitteet tukevat toisiaan. Käsitteiden tarkastelu yhdessä on tärkeää myös siksi, että sosiaalisen 

identiteetin ja identiteetin käsitteiden eroavaisuudet selkenevät.    

Identiteetin käsite on juurtunut kieleemme kuvaamaan sitä, että “kuka on kukin”. Tällä 

tarkoitetaan, että identiteetin käsitteen kautta voimme vastata sellaisiin kysymyksiin kuten 

“kuka minä olen?” ja “keitä muut ovat?”. (Jenkins 2014, 6.) Etnometodologisesta 

näkökulmasta identiteetti voidaan puolestaan määritellä sen mukaan, ”millaiseksi henkilö on 

kuvattavissa ja toisten kanssa neuvoteltavissa”. Tämä on merkityksellistä erityisesti identiteetin 

rakentumisen kannalta. Ihmisiä kategorisoitaessa, tässä tutkimuksessa mikroyrittäjien 

kategoriaan, puhumme identiteetin rakentamisesta. Identiteetin rakentamisella tarkoitetaankin 

sen tulkitsemista, millaisia itse olemme tai millaisia muut ovat. (Suoninen 2012, 89.)  

Identiteetti on käsitteenä hyvin läheinen minuuden (the self) sekä itsetuntemuksen (self-

knowledge) käsitteiden kanssa. Baumeisterin mukaan minuus koostuu kolmesta peruspilarista, 

joista ensimmäinen on tietoisuus itsestä. Lisäksi minuuteen vaikuttavat ihmissuhteet, jolla 

tarkoitetaan sitä, että minuus syntyy vuorovaikutuksessa ja suhteissa muihin ihmisiin. Näin 

ollen minuutta myös määrittävät roolit ja asemat sosiaalijärjestelmässä. Kolmanneksi 

minuuteen liittyy henkilön henkilökohtaiset valinnat ja kontrollin ylläpitäminen. Tällaisia 
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henkilökohtaisia valintoja voivat esimerkiksi olla dieetille ryhtyminen tai tietyn uskonnon 

mukaisesti eläminen. Näihin valintoihin liittyy myös tietynlainen kontrolli, eli pyrkimys elää 

ja toimia valintojen mukaisesti. Itsetuntemus puolestaan jäsentyy ja syntyy pääasiallisesti 

yksilön omassa mielessä ja koostuu yksilön tiedoista itsestään. Itsetuntemuksen voidaan 

puolestaan ajatella vahvistuvan ja lisääntyvän yksilön kehittäessä käsitteitä ja ideoita itsestään.  

(Baumeister 1998, 142-143.)    

Nykypäivänä identiteetin ja minuuden käsitteitä käytetään usein synonyymeina toisilleen. 

Käsitteiden tarkka määritteleminen on haasteellista, mikä tavallaan selittää käsitteiden käyttöä 

synonyymeina arkisessa toiminnassamme. Saastamoinen avaa artikkelissaan käsitteiden eroja 

ja määrittelee minuuden ”yksilön reflektiiviseksi tietoisuudeksi itsestään”. Minuuden 

refleksiivisyydellä tarkoitetaan yksilön refleksiivistä, eli suorittavaa ja minuutta aktiivisesti 

käsittelevää itsetietoisuutta. Tämä yksilön taito tunnistaa itsensä ”minäksi” määrittää yksilölle 

roolin aikaan ja paikkaan, eli yhteiskuntajärjestykseemme. Identiteetin hän määrittelee samalla 

tavalla kuin edellä on määritelty, eli yksilön tai muiden määrittämäksi tulkinnaksi siitä, kuka 

olen tai keitä olemme.  (Saastamoinen 2006a, 170-171.)  

Voidaan ajatella, että identiteetin käsite määrittyy minuuden käsitteen kautta. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että minuuden muuttuessa määriteltäväksi kohteeksi, kyseessä on identiteetti. 

(Saastamoinen 2006a, 172.) Identiteetin ja minuuden käsitteillä on siis hyvinkin paljon 

yhteistä. Puolestaan itsetuntemuksen käsitteeseen on haluttu rajata henkilön subjektiiviset 

tiedot ja ajatukset itsestä, ja minimoida sosiaalisten suhteiden vaikutus itsetuntemuksen 

kehittymiseen ja muodostumiseen. Voidaan kuitenkin pohtia, että missä määrin yksilön on 

todellisuudessa mahdollista minimoida toisten ihmisten toiminnan ja sanomisien vaikutuksia 

oman itsetuntemuksen kehittymisen ja muodostumisen kontekstissa.   

Identiteetin käsitteeseen liittyy vahvasti myös yksilön psykologinen tarve erottua muista 

yksilöistä. Tarve erottua toisista on keskeinen osa yksilön identiteetin ylläpitämisessä ja 

kehittymisessä. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin esitetty, että yksilön tarve erottua toisista 

yksilöistä on keskeisessä osassa yksilön identiteetin osa-alueiden, näin ollen myös 

yrittäjäidentiteetin, kehittymisessä. (Shepherd & Patzelt 2018, 138.) On myös esitetty, että 

yksilön tarve tavoitella yksilöllisyyttä ja erontekoa muihin on yhteydessä perustavanlaatuiseen 

tarpeeseemme kuulua johonkin. Kun koemme kuuluvamme tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, 

koemme kuuluvuuden tunteen lisäksi tarvetta olla myös erillisiä yksilöitä ryhmän muihin 

jäseniin nähden. Identiteetistä puhuttaessa molemmat näkökulmat on otettava huomioon. 
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Aikaisempien tutkimuksien mukaan yksilön kyky erottautua toisista on välttämätön yksilön 

identiteetin kehittymisen kannalta. Kuuluminen sosiaalisiin ryhmiin ja kuulumisen tunne 

ylipäänsä ovat kuitenkin lopulta ihmisyyden perimmäisiä motiiveja. (Em. 138-139.)   

Identiteetin tutkimuksen keskiössä on myös ajatus identiteetin moninaisuudesta ja 

pirstoutuneisuudesta. Identiteetin moninaisuus liittyy siihen, että yksilön ajatellaan omaksuvan 

ja hyödyntävän erilaisia identiteettejä eri tilanteissa ja eri aikoina. Identiteetin ei siis ajatella 

olevan yhtenäinen, vaan se sisältää monia, toisinaan myös toisiinsa nähden ristiriidassa olevia 

identiteetin osa-alueita. Identiteetin pirstoutuneisuus liittyy tähän ajatukseen identiteetin 

moninaisuudesta.  Lisäksi pirstoutuneisuuteen liittyy ajatus siitä, että identiteettimme elää ja 

mukautuu yhteiskunnan vaatimien rakenteiden ja kulttuurin sekä sosiaalisten prosessien 

mukaisesti. (Hall 1999, 22-23; Berger & Luckmann 1966, 195-196.) Identiteetti voidaan siis 

määritellä ikään kuin prosessiksi, joka muuttuu ja elää elämäntilanteidemme mukaan. Näin 

ollen identiteetti ei ole pysyvä ominaisuus, vaan se ikään kuin valikoituu ja muokkautuu tietyn 

tilanteen tai konstruktion mukaisesti. (Benwell & Stokoe 2006, 4.)  

Miksi identiteettiin liittyvien teemojen tutkiminen sitten on tärkeää? Aikaisemmassa 

tutkimuksessa on esitetty, että identiteetti itsessään vaikuttaa käyttäytymiseemme. Sen siis 

ajatellaan muokkaavan toimintamallejamme sekä luovan uusia.  Identiteetin merkitystä 

toimintaamme vaikuttavana tekijänä on kuitenkin myös kritisoitu. Ei sovi esimerkiksi unohtaa 

toimintaan liittyviä tilannesidonnaisia tekijöitä tai olosuhteita. (Jenkins 2014, 6.) Identiteetin 

ja siihen liittyvien kysymysten tutkiminen pitää myös pintansa alati muuttuvassa 

yhteiskunnassamme. On ajateltu, että yhteiskuntamme rakenteiden muuttuessa ja arkipäiväisen 

elämämme monimuotoistuessa ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia minuuteen ja 

identiteettiin liittyvistä kysymyksistä. Voidaankin väittää, että ”Kuka minä olen?” –

kysymyksen pohtiminen lisää ihmisten merkityksellisyyden tunnetta itsestä alati muuttuvassa 

maailmassamme. (Saastamoinen 2006a, 170.)  

Sosiaalinen identiteetti viittaa käsitteenä ryhmän tai sosiaalisen kategorian kollektiiviseen 

luonteeseen. Tiettyä ryhmää tai sosiaalista luokkaa yhdistää jaettu ja yhteinen identiteetti, eli 

yhteinen kokemus siitä, kuka on ja mihin kuuluu. Sosiaalinen identiteetti siis perustuu yhteisiin 

jaettuihin uskomuksiin ja faktoihin, joita ryhmän jäsenet yhdessä pitävät tärkeinä. Yhteisen 

sosiaalisen identiteetin jakavalla ryhmällä on usein myös yhteinen ymmärrys siitä, mikä on 

kyseisen ryhmän tarkoitus tai määritelmä. Yhteiset ryhmän jäsenten tunnusmerkit ja 

erityispiirteet, arvot tai tarkoitukset erottavat kyseisen ryhmän muista ryhmistä tai sosiaalisista 
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kategorioista ja näin ollen vahvistavat ryhmän jäsenten yhteistä, sosiaalista identiteettiä. 

(Brewer & Hewstone 2004, 145.) Tutkimuksessani tällainen sosiaalinen ryhmä muodostuu 

haastatelluista suomalaisista mikroyrittäjistä. Sosiaalisen identiteetin määritelmään voidaan 

myös lisätä sana ”samaistuminen”. Yhteisen sosiaalisen identiteetin jakavat ryhmän jäsenet 

samaistuvat toisiinsa ja toimivat johdonmukaisesti ryhmältä odotettujen roolien mukaisesti. 

(Saastamoinen 2006a, 172.) Voidaan siis ajatella, että sosiaalisella identiteetillä on niin 

sanotusti kaksi puolta. Toinen puoli pitää sisällään ryhmään tai kategoriaan kuuluvien 

henkilöiden yhteenkuuluvuuden ja sen vahvistamisen, kun taas toisella puolella on ryhmän 

tarve tehdä eroa toisiin ryhmiin tai sosiaalisiin kategorioihin. Tämän tutkielman kontekstissa 

sisäryhmäksi voidaan mikroyrittäjien itsensä näkökulmasta määritellä mikroyrittäjät ja 

ulkoryhmään kuuluviksi esimerkiksi palkansaajat, keskisuurien tai suurien yritysten edustajat 

tai yhteiskunnalliset päättäjät. 

Henri Tajfelin mukaan sosiaalinen identiteetti voidaan ymmärtää osaksi yksilön minäkäsitystä, 

joka juontaa juurensa yksilön ryhmäjäsenyyksistä ja tietoisuudesta näihin ryhmiin 

kuulumisesta. Määritelmälle oleellista on myös ajatus siitä, että yksilö kokee kyseiset 

ryhmäjäsenyydet arvokkaiksi ja emotionaalisesti merkittäviksi. Myös Tajfel toteaa identiteetin 

määrittelyn haasteelliseksi, sillä yksilön subjektiivinen kokemus itsestään on usein 

kompleksinen eikä välttämättä asetu tietyn määritelmän rajoihin. Yksilön kompleksinen 

käsitys itsestään rakentuu kuitenkin myös ryhmäjäsenyyksien ja sosiaalisten kategorioiden 

kautta, jolloin puhutaan sosiaalisesta identiteetistä. (Tajfel 1982, 2.) Turner summaa sosiaalisen 

identiteetin minäkuvan alajärjestelmäksi. Hän esittää artikkelissaan hypoteesin, jossa hän 

määrittelee sosiaalisen identiteetin kognitiiviseksi mekanismiksi, joka tekee 

ryhmäkäyttäytymisestä ja ryhmien toiminnasta ylipäänsä mahdollisia. (Turner 1982, 21.)   

 Ryhmäjäsenyyttä ja ryhmiä ylipäänsä voidaan tarkastella sosiaalisen ryhmän ja ryhmän 

käsitteiden näkökulmista. Turner määrittelee sosiaalisen ryhmän kahdeksi tai useammaksi 

yksilöksi, jotka samaistuvat toisiinsa tai kokevat kuuluvansa samaan sosiaaliseen kategoriaan. 

Jaettu ja yhteinen sosiaalinen kategoria voi olla esimerkiksi kansallisuus, luokka, sukupuoli tai 

uskonto. Sosiaalista ryhmään voidaan tarkastella ja kuvailla sosiaalisen identifikaation, eli 

samaistumisen, teorian kautta. Ryhmäksi Turner puolestaan määrittelee kahden tai useamman 

yksilön, jotka ovat toisiinsa nähden sosiaalisesti tai psykologisesti riippuvaisia. Tällaisia 

keskinäisen riippuvuuden muotoja voivat olla esimerkiksi tarpeiden tyydyttäminen ryhmän 

kautta, tietyn tavoitteen saavuttaminen tai yksimielisyys arvojen tai asenteiden suhteen. 
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Sosiaalisen ryhmän määritelmälle oleellista on siis ryhmään kuuluvien samaistuminen toisiinsa 

ja jaettu kokemus samankaltaisuudesta. Ryhmän määritelmä eroaa tästä siten, ettei tiettyyn 

ryhmään kuuluvat yksilöt välttämättä koe samankaltaisuutta toisten ryhmään kuuluvien kanssa, 

mutta ovat kuitenkin riippuvaisia ryhmästä itsessään ja näin ollen myös muista ryhmän 

jäsenistä. Lisäksi ryhmän käsitteeseen on liitetty ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus, 

kiintymys ja kunnioitus. Tätä voidaan Turnerin mukaan kutsua myös sosiaaliseksi koheesioksi. 

(Turner 1982, 15-16, 22.) Sosiaalinen ryhmä voidaan siis käsitteellistää yksilöiksi, jotka ovat 

sisäistäneet samaan ja yhteiseen sosiaaliseen kategoriaan kuulumisen osaksi heidän 

minäkäsitystään (Em. 36). Näin ollen ero ryhmän käsitteeseen on selkeämpi, sillä ryhmän 

käsitteeseen liitetään tyypillisesti jäsenten välinen vuorovaikutus ja riippuvuus, ja nämä seikat 

eivät välttämättä toteudu sosiaalisen ryhmän, tai toisin sanoen sosiaalisen kategorian, kohdalla.  

Vaikka identiteetin ja sosiaalisen identiteetin käsitteitä pidetään tutkimuskentillä toisistaan 

erillisinä käsitteinä, voidaan kuitenkin pohtia, missä määrin on ylipäätään tarpeellista erottaa 

kyseiset käsitteet toisistaan. Voidaan esimerkiksi ajatella, että ihmisten kohdalla identiteetti 

itsessään perustuu vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Itsensä tai toisten 

identifioimisessa on tarkoitus pohjimmillaan merkityksien kartoittamisesta sekä itsensä 

tunnistamisessa, ja tällainen merkitysten kartoittaminen vaatii vuorovaikutusta ja identiteetin 

rakentamista toisten ihmisten kanssa. (Jenkins 2014, 18.) Jos identiteetin käsitteen on tarkoitus 

vastata kysymykseen ”kuka minä olen?” törmäämme hyvin nopeasti identiteettiä määritteleviin 

sosiaalisiin seikkoihin, kuten kuuluvuuteen ja erilaisiin ryhmäjäsenyyksiin. 

 

Erityisesti vanhemmassa tutkimuksessa elää kuitenkin tiukassa ajatus ”persoonallisesta 

identiteetistä”. Persoonallisessa, tai yksilöllisessä identiteetissä, on kyse siitä, että jokaisen 

yksilön henkilökohtaiset piirteet ja luonteenominaisuudet muodostavat yksilöllisen 

kokonaisuuden. Yksilöllistä identiteettiä määrittää ajatus siitä, että kukin yksilö on 

ainutlaatuinen yhdistelmä edellä mainittuja ominaisuuksia, ja nämä ominaisuudet tekevät tästä 

yksilöstä eroavan muista. Yksilöllisen identiteetin ajatus kohtaa kuitenkin nopeasti myös 

sosiaalisen aspektin. Jotta henkilö voi olla tietoinen omista yksilöllisistä piirteistään ja 

eroistaan muihin, on hänen jatkuvasti verrattava itseään toisiin ihmisiin.  (Worchel 1998, 3.) 

Tässä tutkimuksessa identiteettiä ja sen rakentumista tarkastellaan erityisesti sosiaalisen 

identiteetin sekä sosiaalisen ryhmän käsitteiden näkökulmasta. Ajattelen mikroyrittäjien 

ammatillisen identiteetin rakentuvan sosiaalisesti, vaikkakin myös identiteetin 
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yksilöllisemmille aspekteille on annettava tutkimuksessa ja tutkimusaineiston analyysissä 

jalansijaa.  

 

3.2. Mikroyrittäjäidentiteetti ja aikaisempi tutkimus  

 

Yrittäjyyttä ja identiteettiä on tutkittu yksittäisinä käsitteinä aikaisemmin verrattain paljon. 

Yrittäjäidentiteetin tutkimus on puolestaan jäänyt melko vähälle, ja seuraavaksi kartoitan 

tutkimukseni kannalta tärkeitä yrittäjäidentiteettiä käsitteleviä aikaisempia tutkimuksia. 

Tutkimukseni keskiössä on mikroyrittäjät, joiden identiteettiin liittyviä teemoja on 

aikaisemmin tutkittu melko vähän erityisesti suomalaisessa kontekstissa. Onkin otettava 

huomioon, missä määrin aikaisemmin tuotetun yrittäjäidentiteetti-tutkimuksen tarkastelu ja 

soveltaminen mikroyrittäjien näkökulmasta on mahdollista. Lisäksi on otettava huomioon, että 

aikaisemmin tuotettu tutkimus yrittäjäidentiteetistä paikallistuu suurilta osin muihin maihin 

kuin Suomeen, pääasiallisesti Yhdysvaltoihin ja Euroopan suuriin maihin. Näin ollen myös 

mahdollisten kulttuurierojen vaikutus on huomioitava.  

 

Yrittäjäidentiteetin rakentumista on aikaisemmin tutkittu sosiaalisten prosessien ja sosiaalisen 

konstruktionismin näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa lähtökohtana on, että yrittäjien ja 

heidän sidosryhmiensä (esimerkkinä asiakkaat, yhteistyökumppanit ja toiset yrittäjät) välinen 

vuorovaikutus ylläpitää, mutta myös muuttaa yrittäjyyden luonnetta. Aikaisemmat kokemukset 

yrittäjyydestä sekä kertynyt tieto ja tämän tietotaidon jakaminen toisille yrittäjille sekä 

sidosryhmille ovat oleellisia osia erityisesti pienyritysten luomisessa sekä 

uudelleenrakentamisessa. Yrittäjäidentiteetin voidaan nähdä syntyvän tällaisen 

vuorovaikutuksellisen tietojen ja taitojen jakamisen kautta. (Downing 2005, 196.) Myös 

Bettan, Jonesin sekä Lathamin (2007) tutkimus tarkastelee yrittäjäidentiteetin rakentumista 

sosiaalisesta ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta.  He ovat tutkineet yrittäjäidentiteetin 

rakentumista narratiivisin keinoin, ja tarkastelevat yrittäjäidentiteettiä kielellisesti luodun 

sosiaalisen diskurssin näkökulmasta.  Sosiaalisen diskurssin näkökulmasta yrittäjäidentiteetin 

voidaan ajatella syntyvän prosessin kautta, jossa tietoa yrittäjyydestä tuotetaan kielen ja 

sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Näin ollen yrittäjyyteen liitetyt piirteet eivät ole pysyviä 

objekteja, vaan ne muokkautuvat ja kehittyvät edellä mainittujen sosiaalisten prosessien 

vaikutuksesta. Yrittäjä-diskurssi tarjoaa yrittäjille välineet kielellisten resurssien, kuten 

käsitteiden, kautta vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen kautta yrittäjät kykenevät 
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rakentamaan ymmärrystä itsestään yrittäjinä ja yrittäjyydestä ylipäänsä. (Betta, Jones & 

Latham 2007, 332-333.)  

 

Yrittäjyyttä ja yrittäjäidentiteettiä on tarkasteltu aikaisemmassa tutkimuksessa myös intohimon 

käsitteen näkökulmasta. Intohimo on liitetty yrittäjyyteen esimerkiksi riskinoton, 

keskittymiskyvyn ja unelmiin uskomisen näkökulmista. (Cardon, Winsent, Singh & Drnovsek 

2009, 511.) Tutkimuksessa intohimon ei ajatella syntyvän luonnostaan, vaan sellaisen 

toiminnan (yrittäminen) sivutuotteena, jota yrittäjät pitävät identiteettinsä kannalta 

houkuttelevana ja merkityksellisenä. Näin ollen yrittäjäidentiteetin ajatellaan kehittyvän ja 

muodostuvan yrittäjätoiminnan kautta. Cardon, Winsent, Singh & Drnovsek esittelevät 

tutkimuksessaan kolme yrittäjyyteen ja intohimoon liittyvää rooli-identiteettiä. 

Keksijäidentiteetillä tarkoitetaan yrittäjän intohimoa sellaisiin toimintoihin, jotka liittyvät 

keksimiseen ja uusien mahdollisuuksien tutkimiseen. Perustajaidentiteetillä tarkoitetaan 

puolestaan sitä, että yrittäjän intohimo on suuntautunut yrityksen perustamiseen. Kolmantena 

on kehittäjäidentiteetti, jossa yrittäjän intohimo on suuntautunut yrityksen kasvattamiseen ja 

laajentamiseen. Jotkut yrittäjät saattavat suhtautua jokaiseen edellä mainittuun 

identiteettirooliin intohimoisesti, toiset voivat puolestaan kokea vain yhden itselleen 

merkitykselliseksi intohimon näkökulmasta. (Em. 516.) 

 

Koska yksilön identiteetti koostuu useista, hyvinkin monitahoisista identiteetin osa-alueista tai 

identiteeteistä, voi yrittäjäidentiteetin rooli ja järjestys muiden identiteettien suhteen vaihdella 

hyvin paljon kunkin yrittäjäyksilön kohdalla. ”Identiteettihierarkiassa” korkeammalle asetettu 

identiteetti on keskeisempi yksilön minuuden kokemuksen kannalta kuin alemmalle asetetut 

identiteetit. Näin ollen kunkin yrittäjän kohdalla voi vaihdella hyvinkin paljon, pitääkö hän 

merkityksellisempänä identiteettinsä kannalta esimerkiksi yrittäjyyttä itsessään vai esimerkiksi 

toimialaansa tai titteliään. Yksilö voi pitää myös yrittäjäidentiteettiin liittyviä osa-

alueita ”eriarvoisina”. Esimerkiksi perustajaidentiteetti voi syrjäyttää kehittäjäidentiteetin, 

mikä voi näyttäytyä siten, että yrittäjä kokee houkuttelevampana vaihtoehtona uuden yrityksen 

luomisen kuin vanhan kehittämisen ja mahdollisuuksien kartoittamisen. Tällainen 

houkuttelevana ja erottuvana näyttäytyvä rooli-identiteetti motivoi yrittäjää tiettyihin 

toimintoihin. Lisäksi rooli-identiteettien kautta yksilöt sijoittuvat erilaisiin sosiaalisiin 

luokkiin, esimerkiksi yrityksen perustaneiden luokkaan. Tietty rooli-identiteetti vahvistuu 

vuorovaikutuksessa ja hakeutumalla vuorovaikutukseen vastaavanlaisen identiteetin jakavien 
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henkilöiden kanssa.  Näin ollen identiteetin eri osa-alueiden arvottamisella voi olla suuri 

merkitys käytännössä. (Em. 516-517.)  

 

Erilaisia, toisiinsa nähden hierarkkisessa suhteessa olevia identiteetin osa-alueita voidaan 

tarkastella rooli-identiteetin käsitteen lisäksi myös mikroidentiteetin käsitteen näkökulmasta. 

Tietyn yksilön kohdalla mikroidentiteettien määrä riippuu erilaisten rooli-identiteettien 

lukumäärästä. Mikroidentiteetti voi olla esimerkiksi yrittäjäidentiteetti, perheidentiteetti tai 

johonkin harrastukseen liittyvä identiteetti. Näistä erilaisista rooli-identiteetistä muodostuu 

yksilön kokonaisvaltainen kokemus identiteetistään. Myös yrittäjäidentiteetin voidaan ajatella 

koostuvan useista yrittäjyyteen liittyvistä mikroidentiteeteistä. (Shepherd & Patzelt 2018, 145.) 

Yrittäjyyden näkökulmasta kiinnostavaa on eri kokonaisvaltaisen identiteetin osa-alueiden 

mahdolliset ristiriidat. Esimerkiksi perheellisten yrittäjien kohdalla ristiriidassa voivat olla 

perheidentiteetti ja yrittäjäidentiteetti. Ristiriidat voivat liittyä esimerkiksi ajan jakamiseen 

perheroolin ja yrittäjäroolin välillä. (Em. 148.)  

 

Verrattuna ”perinteisempään” työntekoon, eli palkkatyön tekemiseen, yrittäjyyteen on liitetty 

keskeisesti vapaus. Yrittäjänä toimiminen mahdollistaa oman työnteon hallinnan sekä sellaisia 

tapoja toimia ja käyttäytyä, jotka erottavat yrittäjät muista yksilöistä erityisesti työntekemisen 

kontekstissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös esitetty, että yrittäjät eroavat muista 

yksilöistä esimerkiksi tietämyksensä, persoonallisuutensa, motivaationsa sekä kognition, eli 

informaation prosessointitapojen ja –kykyjen suhteen. (Shepherd & Patzelt 2018, 141.) 

Vapauden tunne ja edellä mainitut yrittäjyyteen ja yrittäjien työskentelemiseen liitetyt piirteet 

voivatkin olla merkityksellisiä yrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta.   

 

Kuten edellä on tullut ilmi, ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin sosiaaliseen ryhmään 

tai ylipäänsä tuntea kuuluvuutta johonkin. Tämän lisäksi yksilö kokee tarvetta olla erillinen ja 

uniikki toisiin yksilöihin nähden. Aikaisemmassa tutkimuksessa onkin esitetty väite, että 

yrittäjän rooli tarjoaa useammin mahdollisuuden nähdä itsensä erillisenä ja erilaisena 

verrattuna muhin yksilöihin. Yrittäjien kohdalla puolestaan kuuluvuuden tunteen on huomattu 

jäävän vähemmälle, ja tällä on nähty olevan myös haittavaikutuksia psykologiselle 

hyvinvoinnille. Käytännössä tähän liittyy erityisesti tunne yksinäisyydestä. Verrattuna 

palkkatyöhön, erityisesti mikroyrityksessä, puurtaminen voi olla hyvinkin yksinäistä. Tunnetta 

yksinäisyydestä lisää erityisesti se, kun työpaikalla ei ole ketään, kelle kertoa tuntemuksistaan 

tai uusista ideoistaan ja ajatuksistaan. (Shepherd & Patzelt 2018, 143.)   
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Monien yrittäjien kohdalla voidaan väittää, että kyseisten yksilöiden identiteetin kehittyminen 

ja ylläpitäminen ovat pitkälti kiinni yritystoiminnasta. Näin ollen yrityksen 

menestymättömyyteen liittyvät seikat, kuten yrityksen heikko liiketulos tai jopa yrityksestä 

luopuminen kannattavuuden puutteen vuoksi, voivat olla yritystoimintaa harjoittavan yksilön 

identiteetille, eli kokemukselle ”minästä” koviakin kolauksia.  Yrityksestä luopuminen saattaa 

tuntua yrittäjästä pohjanoteeraukselta ja tähän tunteeseen voi liittyä monenlaisia variaatioita, 

kuten häpeää, vihaa ja pelkoa. Epäonnistunut yritystoiminta voi heijastella myös yksilön 

muihin elämänalueisiin. Päättyneen yritystoiminnan myötä yksilö voi joutua luopumaan 

tietyistä ihmissuhteistaan, esimerkiksi yrittäjyyteen liittyvistä ryhmäjäsenyyksistään tai tietystä 

maallisesta omaisuudestaan. (Shepherd & Patzelt 2018, 166-167.) Edellä mainitun kaltaisesta 

yrittäjäidentiteetin menetyksestä on kuitenkin mahdollista toipua. Yksi tapa identiteetin 

menettämisen käsittelyyn on identiteettipelaaminen. Tällä tarkoitetaan niin sanotusti 

tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoittamista ja näiden mahdollisten ”tulevaisuuden” 

identiteettien omaksumisen harjoittelemista. Identiteettipelaamisen myötä yksilön on 

mahdollista omaksua niin kutsuttuja väliaikaisia identiteettejä omien unelmiensa ja toiveidensa 

pohjalta. (Em. 169.)  
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4. Aineisto ja aineiston analyysin metodi 

 

Tässä luvussa esitellään tutkielman aineisto, tutkielman toteutukseen ja eettisiin aspekteihin 

liittyvät seikat sekä tutkielman aineiston analyysin metodi eli diskurssianalyysi ja sen käyttö. 

 

4.1. Aineisto 

 

Tutkielmani aineistona on Työterveyslaitoksen sekä Oulun, Tampereen ja Kölnin yliopistojen 

Evidence-based health promotion@work -hankkeeseen vuonna 2018 kerätty suomalaisten 

mikroyrittäjien haastatteluaineisto. Hankkeen on rahoittanut Suomen Akatemian Strategisen 

tutkimuksen neuvosto. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää terveyttä suomalaisilla 

työpaikoilla rakenteiden ja prosessien kautta, ja hankkeessa onkin laaja-alaisesti pureuduttu 

moniin työhyvinvointiin ja terveyteen liittyviin ilmiöihin, kuten työntekijän työkyvyn 

edistämiseen, työyhteisön toimivuuteen sekä turvallisuuteen. Työntekijän työkyvyn 

edistäminen on puolestaan jaettu pienempiin tarkastelunäkökulmiin, kuten esimerkiksi 

stressiin ja työuupumukseen, työterveyshuoltoon, uneen ja palautumiseen, työaikaan, työn 

imuun sekä sairauspoissaoloihin. Mikroyrittäjien kontekstissa hankkeessa on tutkittu 

teknologian, eli puhelimeen ladattavan mobiiliapplikaation, vaikutuksia työstä palautumiseen 

ja työhyvinvointiin. (www.ttl.fi.) Hankkeen puitteissa on toteutettu 30 eri mikroyrittäjien 

haastattelua, jotka on nauhoitettu sekä litteroitu valmiiksi tutkimuskäyttöön, ja nämä 30 

haastattelua ovat tutkielmani aineisto. Haastattelurunko on pitänyt sisällään monipuolisesti 

kysymyksiä liittyen esimerkiksi mikroyrittäjien elintapoihin, verkostoihin, sosiaalisiin 

suhteisiin, historiaan sekä minuuteen. Aineistoa on yhteensä noin 600 sivua, joten aineiston 

laajuus on tarpeeksi suuri tutkielman tekemisen kannalta, huolimatta siitä, että koko aineisto ei 

suoranaisesti käsittelekään mikroyrittäjien identiteettiä.  

 

Mikroyrittäjien haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina. Teemahaastattelulla tarkoitetaan 

puolistrukturoitua haastattelumuotoa, jossa jokaisen haastateltavan kohdalla on käyty läpi 

samat teemat, mutta kysymysten järjestys ja niiden asettelumuoto ovat saattaneet vaihdella 

kunkin haastateltavan kohdalla. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 11.) Aineiston analyysin 

aineistolähtöisyydellä tarkoitetaan puolestaan sitä, että vaikka tutkimukselle on määritelty 

valmiit tutkimuskysymykset, joiden näkökulmasta aineistoa tarkastellaan, annetaan 

tarkasteltavien ilmiöiden ikään kuin nousta aineistosta toistuvina ja yleisinä teemoina. Näin 
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ollen esimerkiksi alustavia diskursseja tai muita etukäteisoletuksia ei määritellä etukäteen, vaan 

aineiston annetaan niin sanotusti puhua puolestaan. (Nuolijärvi & Tiittula 2010, 304-305.)  

 

4.2. Tutkimuksen eettiset kysymykset ja haastatteluiden toteutus  

 

Mikroyrittäjien haastatteluihin ja niiden toteuttamiseen liittyy monia tutkimuseettisiä 

kysymyksiä. Koska haastatteluaineisto on kunkin haastateltavan kohdalla laaja ja pitää 

sisällään myös monia hyvin henkilökohtaisia teemoja sekä tiettyjen mikroyrityksen toimintaan 

ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä seikkoja, on haastateltavien anonymisointi ollut 

erityisen tärkeää. Aineistosta on näin ollen poistettu kaikki sellaiset tiedot, joiden kautta voi 

selvitä mikroyrittäjän henkilöllisyys tai mikroyrityksen nimi. Tämän lisäksi 

haastatteluaineiston säilyttämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota, eli aineistotiedostot on 

pidetty salasanan takana suojattuna, ja tutkielman tullessa valmiiksi hävitän aineistotiedostot 

omasta käytöstäni mahdollisimman nopeasti. Kaikkien haastatteluiden alussa haastattelija on 

myös kertonut tiedot haastatteluun liittyvästä tutkimuksesta, eli tutkimushankkeen nimen, 

tutkimuksen tarkoituksen sekä tutkimusta johtavan organisaation sekä tutkimuksen 

vastuullisen johtajan nimet. Lisäksi haastateltava on kertonut jokaisella haastateltavalle 

aineiston anonymiteettiin, aineiston käsittelyyn sekä haastateltavan oikeuksiin, kuten 

tutkimukseen osallistumisen keskeyttämiseen, liittyviä tietoja.    

 

Tutkielmassa käyttämässäni aineistossa on vahvasti kuuluvissa ja luettavissa haastattelut 

tehneen henkilön näkemykset. Haastattelija on myös haastatteluita tehdessään esittänyt 

kysymyksiä tavalla, jotka voivat olla ongelmallisia aineiston analyysin kannalta. Hän on 

esimerkiksi pohjustanut kysymyksiään aikaisempien haastateltavien näkemyksillä tai tarjonnut 

jopa niin sanotusti ”valmiita vastauksia”. Esimerkkinä katkelma aineistosta, jossa haastattelija 

esittää kysymyksen haastateltavalle:  

 

”Tiiäkkö muuten, mun on pakko sanoo, että mulle yks haastateltava sano tämmösen, että 

yrittäjissä on paljon sellasia joko erilaisia oppijoita tai sit et saattaa olla jotain niinku 

ADHD:ta tai jotain vähän semmosta, että se tavallinen tapa tehdä sitä työtä ei välttämättä ihan 

sovi, niin mitä mieltä sä oot tästä?” 
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Aineiston analyysissa haastattelijan tyyli tehdä haastatteluita on otettava huomioon 

pohdittaessa sitä, onko haastattelijan jopa epäneutraaliksi luonnehdittava haastatteluiden 

toteutustapa voinut vaikuttaa siihen, miten haastateltavat vastaavat haastattelijan kysymyksiin 

ja rakentavat mikroyrittäjäidentiteettiään aineistossa. Toisaalta diskurssianalyysin piirissä on 

vahvistunut ajatus entistä osallistuvammasta ja aktiivisemmasta haastattelijasta. 

Puolueettomuuden ideaali, eli haastattelijan täydellinen vaikuttamattomuus haastattelun 

kulkuun sekä haastattelun sisältöön, nähdään mahdottomana, jolloin haastattelijan aktiivisempi 

ja osallistuvampi tyyli on saanut entistä enemmän jalansijaa. Tällöin huomioon on kuitenkin 

otettava aineiston analyysia tehtäessä yhtä lailla haastattelijan puheenvuorot sekä niiden 

mahdollinen vaikutus haastateltavan vastauksiin. Diskurssianalyysin näkökulmasta 

haastattelutilanne voidaan siis nähdä vuorovaikutustilanteena, mikä ei ole analyysin kannalta 

ongelmallinen, vaan rikastuttava ja kontekstualisoivana seikkana huomioonotettava aspekti. 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 36; Potter 2012, 443.) Olenkin pyrkinyt ottamaan aineiston 

analyysia tehdessäni huomioon myös haastattelijan puheenvuorot ja niiden mahdolliset 

vaikutukset tutkielman tuloksiin. 

 

Identiteettien analyysin merkitystä haastatteluaineistoissa voidaan pohtia myös tarkemmin. 

Esimerkiksi Jukka Törrönen esittää artikkelissaan, että identiteettiin liittyvät teemat tulisi 

ymmärtää haastatteluaineistoa tulkitessa heterogeenisinä asetelmina, sen sijaan, että niitä 

pidettäisiin niin sanottuina valmiina taustamuuttujina. Tällaisia ”valmiita” 

identiteettikategorioita ovat esimerkiksi sukupuoli, ikä, luokka ja kansalaisuus. Aikaisemmassa 

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa onkin tehty oletuksia, joissa edellä mainittujen 

identiteettikategorioiden on automaattisesti tulkittu vaikuttavan siihen, miten käyttäydymme ja 

keitä me olemme. (Törrönen 2010, 180-181.) Ajatus identiteetin rakentumisen tulkinnasta 

heterogeenisinä asetelmina tukee myös aineiston aineistolähtöisen analyysin näkökulmaa, 

jolloin mitään ei oleteta valmiiksi, vaan analyysin lähtökohtien ja diskurssien 

annetaan ”kummuta” aineistoista. Törrönen esittelee artikkelissaan myös subjektiaseman 

käsitteen. Subjektiasema voidaan määritellä ”puhuttelurakenteeksi, joka rakentuu 

vuorovaikutuksessa”. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että kyseinen puhuttelurakenne 

houkuttelee kuuntelijaa samaistumaan tiettyyn näkemykseen siitä, mikä tietyssä kontekstissa 

on merkityksellistä. (em. 181.) Tämä on kiinnostavaa mikroyrittäjiin liittyvän tutkimuksen 

kannalta, jossa voidaan olettaa, että haastateltavat mikroyrittäjät samaistuvat mikroyrittäjän 

rooliin kuullessaan sekä ymmärtäessään tutkimuksen ja haastattelun kontekstin. 
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4.3. Diskurssianalyysi 

 

Tässä tutkielmassa haastatteluaineiston analyysin apuna hyödynnetään diskurssianalyysia. 

Mikroyrittäjäidentiteetti on laaja-alainen, eikä missään nimessä yksiselitteinen ilmiö, jonka 

vuoksi on mielekästä tarkastella, miten haastateltavat rakentavat ja järjestävät 

yrittäjäidentiteettiään erilaisten diskurssien kautta aineistossa. Tutkielmassani 

diskurssianalyysia hyödynnetään niin yksittäisten haastatteluiden kuin koko 

haastatteluaineiston tasoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen haastattelu 

analysoidaan yksi kerrallaan aineistoista löytyvien ja toistuvien diskurssien näkökulmasta. 

Diskurssianalyysin näkökulmasta vastausta haetaan kysymyksiin: Millaisia mikroyrittäjyyteen 

liittyviä diskursseja aineistosta on löydettävissä? ja Miten mikroyrittäjäidentiteettiä 

rakennetaan ja tuotetaan vuorovaikutuksessa diskurssien kautta? Tämän jälkeen 

haastatteluista etsitään yhteneväisyyksiä, eli niin sanotusti ”yleispäteviä” ja toistuvia 

mikroyrittäjäidentiteettiin liittyviä diskursseja. ”Yleispätevä” on sanana haastava, sillä 

tutkimusaineistomme mikroyrittäjät ovat yksilöitä yksilöllisine ominaisuuksineen ja 

elämäntilanteineen. Lisäksi haastateltavat mikroyrittäjät harjoittavat hyvinkin erilaista 

yritystoimintaa ja toimivat erilaisilla toimialoilla toisiinsa nähden. Jotta voimme vastata 

tutkielman tutkimuskysymyksiin, on tietyn tasoisia yleistyksiä kuitenkin tehtävä. Näin ollen 

haluankin tutkimuksessa analysoida erityisesti sitä, että missä määrin mikroyrittäjyys tuo 

haastateltavien mikroyrittäjien elämiin ja arkeen toisiinsa yhdistäviä tekijöitä ja teemoja, joita 

on mahdollista tarkastella diskurssien kautta.   

 

Diskurssianalyysia on hyödynnetty aiemminkin sosiaalipsykologisissa, identiteettiin liittyvissä 

tutkimuksissa. Aikaisempi diskurssianalyyttinen identiteettitutkimus on muun muassa pyrkinyt 

ymmärtämään identiteetin monitasoisuutta erityisesti sosiaalisen identiteetin sekä 

henkilökohtaisemman identiteetin rajanvedon näkökulmasta. Henkilökohtaiseen 

identiteettikäsitykseen liittyy ajatus yksityisestä toimijuudesta sekä ainutlaatuisuudesta, kun 

taas ajatus sosiaalisesta identiteetistä perustuu jaettuun ja yhteiseen identiteettiin, jota 

kehitetään ja muokataan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten sekä yhteiskunnan normien 

kanssa. (Taylor 2013, 98.) Jo tutkielman teoriaosuudessa esitelty ajatus identiteetin 

moninaisuudesta ja monitasoisuudesta on kiinnostava myös tutkielman teeman, eli 

mikroyrittäjäidentiteetin näkökulmasta. Identiteetin rakentumisen kannalta kiinnostavaa onkin 

pohtia, että missä määrin haastateltujen mikroyrittäjien identiteetti ja siihen liittyvät diskurssit 

perustuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opittuun ja omaksuttuun sekä yhteiskunnallisiin, 
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yrittäjyyteen liitettyihin normeihin, ja missä määrin kyseisten mikroyrittäjien 

identiteettikäsitys on niin sanotusti henkilökohtaisempaa, esimerkiksi persoonallisuuteen ja 

temperamentteihin perustuvaa. Vaikka tutkielman analyysiosioon siirtyessä ja analyysia 

tehtäessä pidetään mielessä identiteetin ja sen rakentumisen monimuotoisuus edellä kuvatun 

näkökulman mukaisesti, on tämän tutkielman tarkoituksena keskittyä mikroyrittäjäidentiteetin 

sosiaaliseen puoleen ja sen rakentumiseen vuorovaikutuksessa muiden mikroyrittäjien elämään 

kuuluvien ihmisten, muiden yrittäjien sekä yhteiskunnan normien kanssa.  

 

Diskurssin käsitteen kautta pääsemme syvemmälle sosiaalisen todellisuuden tarkasteluun 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja konteksteissa. Diskurssi voidaan 

määritellä ”säännönmukaiseksi merkityssuhteiden systeemiksi, joka on verrattain eheä ja joka 

rakentuu sosiaalisissa käytännöissä ja samalla myös rakentaa sosiaalista todellisuutta” 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 34). Edellä mainittu määritelmä palvelee 

yhteiskuntatieteellistä ja erityisesti sosiaalitieteellistä tutkimusta, mutta käsite on määritelty 

hieman eri tavoin esimerkiksi tieteenalasta riippuen. Esimerkiksi kielitieteilijät korostavat 

diskurssien käyttöön ja tuottamiseen liittyvää kielenkäyttöä. Diskurssi onkin määritelty muun 

muassa ”teoreettiseksi näkemykseksi kielestä sosiaalisen ja tilanteisen toiminnan resurssina” 

ja ”merkityksellistämisen tavaksi, jonka kieliyhteisön jäsenet tunnistavat”. (Pietikäinen & 

Mäntynen 2009, 27.) Edellä mainituissa määritelmissä kieli ja kielenkäyttö ovatkin keskeisessä 

roolissa, vaikka myöskään sosiaalisten ja kontekstisten seikkojen merkitystä ei ole unohdettu. 

Muun muassa Pekka Pälli toteaa väitöskirjassaan diskurssintutkijan tehtäväksi sosiaaliseen 

kanssakäymiseen liittyvien tekstien ja diskurssien tutkimisen, jolloin teksti toimii ikään kuin 

väylänä sosiaalisten ilmiöiden laajempaan ymmärrykseen (Pälli 2003, 23.) Tutkielmassani 

tällaisena tekstinä toimii haastatteluaineisto, ja sosiaalinen ilmiö, jota halutaan ymmärtää, on 

mikroyrittäjäidentiteetti sekä mikroyrittäjyys ylipäätään.  

 

Koska jo diskurssin käsitteen määrittely saattaa olla monitulkintaista, on diskurssianalyysiin 

ylipäätään antoisampaa suhtautua tarkan tutkimusmenetelmän sijaan teoreettisena 

viitekehyksenä, joka luo väljemmän tarkastelupinnan tiettyyn teemaan. Väljyydellä 

tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että diskurssianalyysi mahdollistaa ja sallii monenlaisia 

tutkimuksen painotusalueita sekä sovelluksia. Arja Jokinen, Kirsi Juhila sekä Eero Suoninen 

ovat määritelleet diskurssianalyysille tiettyjä teoreettisia oletuksia, jotka auttavat 

hahmottamaan diskurssianalyysin käsitettä ja sen yhteiskunnallista merkitystä, sekä metodin 

käytön periaatteita ylipäänsä. Nämä niin sanotut peruslähtökohdat ovat kielenkäyttö sosiaalista 
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todellisuutta rakentavana toimintana, useiden rinnakkaisten ja toistensa suhteen alisteisten tai 

kilpailevien merkityssysteemien olemassaolo, toiminnan kontekstisidonnaisuus, toimijoiden 

kiinnittyminen merkityssysteemeihin sekä kielenkäytön seurauksia tuottava luonne. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2016, 25-26.) Kun tarkastelemme kielenkäyttöä sosiaalisen todellisuuden 

rakentajana, voimme puhua myös konstruoimisesta tai konstituoinnista. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että käyttäessämme kieltä, annamme samalla merkityksen niille asioille tai kohteille, joista 

puhumme tai kirjoitamme. Konstruktiivisuus liittyy vahvasti ihmisille tyypilliseen tapaan 

luokitella ja jäsentää eri asioita, sillä tarkastelemme ja määrittelemme eri asioita sekä niiden 

merkityksiä suhteessa toisiinsa. (Em. 26-28.) Tämä on kiinnostavaa myös tutkielmani 

näkökulmasta, sillä yrittäjiä ja yrittäjyyttä toimintana ylipäätään tarkastellaan usein 

arkikeskusteluissa palkkatyön tekemiseen suhteutettuna erilaisena tapana tehdä työtä ja 

hankkia elantonsa.  

 

Jotta ymmärtäisimme laajemmin sosiaalista todellisuutta, puhutaan yhden diskurssin tai 

merkityssysteemin sijaan useista diskursseista tai merkityssysteemeistä. Erilaisia teemoja, 

asioita, prosesseja tai suhteita voidaan siis hahmottaa useiden, toistensa kanssa ristiriidassakin 

olevien merkityssysteemien kautta. Kun tämä suhteutetaan mikroyrittäjyyteen, yrittäjyyttä 

voidaan lähestyä hyvin erilaisista näkökulmista, mikä on kiinnostavaa myös 

mikroyrittäjäidentiteetin näkökulmasta, sillä eri henkilöt saattavat puhua mikroyrittäjyydestä 

hyvin erilaisten teemojen ja näkökulmien kautta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 32.) Edellä 

mainittuun liittyy kuitenkin vahvasti myös tilanteen ja tapahtuman konteksti. Tilanteiden ja 

toiminnan kontekstuaalisuus on yksi diskurssianalyysin lähtökohdista, jossa erilaisten 

tapahtumatilanteiden moninaisuutta ei pidetä ongelmana, vaikkakin eri kontekstien merkitys 

on otettava huomioon erityisesti silloin, kun tarkoituksena on tehdä laajempia yleistyksiä 

tiettyyn teemaan liittyen. Merkityksellistä on ottaa huomioon kontekstin kannalta se, että 

analyysi rajoittuu tiettyyn aikaan ja paikkaan, mikä tulee ottaa huomioon, mikäli analyysin 

tuloksia halutaan tarkastella yleisemmällä tasolla. (Em. 36-37.) Tässä tutkielmassa on 

kontekstuaalisuuden näkökulmasta erityisesti otettava huomioon se, että aineisto on kerätty 

haastattelemalla ja haastattelun tehnyt osapuoli on edustanut Työterveyslaitosta instituutiona. 

Tieto Työterveyslaitoksesta tutkimuksen toteuttajana saattaa virittää tutkimukseen 

osallistuneissa tietynlaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mielikuvia, tai jopa näkemyksiä 

siitä, miten haastattelijan kysymyksiin ”kuuluu” vastata kontekstiin kuuluvalla tavalla.  
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Diskurssianalyysissa keskitytään yksilön sijaan sosiaalisiin käytäntöihin ja tapaan, miten 

yksilöt näitä sosiaalisia käytäntöjä tuottavat ja mallintavat osana laajempaa merkityssysteemiä. 

Minuuteen ja identiteettiin liittyviä teemoja tutkittaessa on hyvä pitää mielessä, että 

diskurssianalyysi tarjoaa välineitä minuuden ja identiteetin rakentumisen tarkasteluun, eli 

siihen miten ja millaisista tekijöistä minuus rakentuu vuorovaikutuksessa, ei niinkään minän 

syvimmän olemuksen tarkasteluun ja erittelyyn. Tutkielmani tarkoituksena onkin selvittää, 

miten ja millaisista tekijöistä tutkimukseen osallistuneet mikroyrittäjät rakentavat 

identiteettiään vuorovaikutuksessa Työterveyslaitoksen haastattelijan kanssa. Kuten 

diskurssien merkitysten ylipäätään, myös identiteetin nähdään rakentuvan sosiaalisissa 

käytännöissä kontekstista riippuen. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 43-45.) 

Diskurssianalyysi tukee siis menetelmänä identiteettiä käsittelevässä luvussa esitettyä ajatusta 

monimuotoisesta ja monitasoisesta identiteetistä ja minuudesta.  

 

Diskurssianalyysissa kiinnostuksen kohteena on kieli, tai vielä tarkemmin sanottuna 

kielenkäyttö. Se miten kieltä käytetään, kertoo meille siitä, miten sosiaalista todellisuutta 

havaitaan. Lisäksi kieli ja kielenkäyttö itsessään rakentavat todellisuuttamme. 

Funktionaalisuudeksi kutsutaan kielenkäyttöön liittyvää, seurauksia tuottavaa aspektia. 

Funktioihin liittyy myös tahattomuuden aspekti, jolloin kieltä käytetään ja toteutetaan ikään 

kuin luonnollisesti ja tiedostomatta. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 47-48.) Kielenkäyttöön 

ja kielenkäytön funktionaalisuuteen liittyvät teemat ovat kiinnostavia myös 

haastatteluaineiston analyysin kannalta. Haastatteluun osallistuneet mikroyrittäjät ovat 

käyttäneet kieltä apunaan mikroyrittäjyyden ja mikroyrittäjäidentiteetin jäsentämisessä. 

Huomio kiinnittyy myös kielenkäyttöön liittyvään tiedostamattomuuteen, eli siihen, onko 

aineistosta havaittavissa mikroyrittäjyyteen liittyviä teemoja, jotka haastateltavat yhdistävät 

mikroyrittäjyyteen ikään kuin automaattisesti. Kielestä voidaan puhua myös resurssina. Tämä 

tarkoittaa diskurssien näkökulmasta sitä, että kielenkäyttäjällä on mahdollisuus kuvata samaa 

asiaa tai ilmiötä useiden eri sanojen ja rakenteiden kautta. Tällöin merkitystä on sillä, mitkä 

sanat ja käsitteet kielenkäyttäjä kussakin tilanteessa aktivoi. On kuitenkin pidettävä mielessä, 

että eri sanojen ja käsitteiden aktivoitumista määrittää tilanteen konteksti, ympäröivä 

kulttuurimme sekä yhteiskuntamme tai tietyn instituution arvot sekä normit. Kieli ei siis ole 

käyttäjällensä täysin vapaasti käytössä oleva resurssi, vaan sen käyttäminen tai käyttämättä 

jättäminen voi kertoa hyvinkin paljon yhteiskunnastamme tai tietystä ilmiöstä ylipäätään. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 15-18.)  
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Erityisesti retorinen sosiaalipsykologia on ollut osana diskurssianalyysin kehittymistä ja 

tarkastelua. Retorisen analyysin tarkoituksena on ymmärtää analysoitavien keskusteluiden ja 

tekstien yhteiskunnalliset ja kulttuuriset kontekstit. Retorisen sosiaalipsykologian keskiössä 

onkin kielenkäytön laajempien yhteiskunnallisten merkityksien sekä prosessien 

ymmärtäminen, mikä voidaan määritellä myös diskurssianalyysin keskeiseksi kiinnostuksen 

kohteeksi. Retorisessa sosiaalipsykologiassa kielenkäyttöä on kuitenkin tarkasteltu useimmiten 

siten, että sen oletetaan liittyvän ja suuntautuvaan tiettyyn joukkoon tai yleisöön, jolloin 

kielenkäyttö voidaan nähdä tapana vaikuttaa kyseiseen joukkoon. Diskurssianalyysissa huomio 

kiinnittyy useimmiten puolestaan sosiaalisen todellisuuden, eli sosiaalisen maailman erilaisten 

kuvausten ja kontekstien tarkasteluun ja ymmärtämiseen, jolloin vakuuttamis- tai 

vaikuttamisaspekti jää vähemmälle. (Salonen 2001, 320-321.) Lisäksi diskurssianalyysi 

juontaa juuriaan sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalisen konstruktionismin pääajatuksena 

on ajatus todellisuuden rakentumisesta sosiaalisesti, eli juurikin kielen ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. Arkielämässämme emme juurikaan kyseenalaista sitä, mikä 

on ”todellista” ja mikä ei. Se, mitä pidämme arjessamme ”todellisena” syntyy puolestaan 

ympäristömme ja käymämme vuorovaikutuksen tuotteena. (Berger & Luckmann 1966, 11-12.) 

Konstruktio tai konstruktionismi sanoina viittaavat kielen merkityksiä tuottavaan luonteeseen. 

Keskustellessamme toistemme kanssa tai kirjoittaessamme jollekulle, tuotettu puhe tai teksti 

sisältää aina valintoja sanoista, joita käytämme, näkökulmia sekä assosiaatioita, ja nämä 

sanoihin, näkökulmiin tai assosiaatioihin liittyvät valinnat heijastelevat sitä, miten kunkin asian 

ymmärrämme ja näemme. (Taylor 2013, 95.)  

 

 

4.4. Diskurssianalyysin käyttö aineiston analyysin tukena 

 

Tässä tutkielmassa diskurssianalyysi toimii tarkkarajaisen tutkimusmetodin sijaan 

tietynlaisena aineiston analyysia ohjaavana viitekehyksenä. Aineiston analyysia tehtäessä ei 

tukeuduta esimerkiksi pelkästään tiettyyn diskurssianalyysin suuntaukseen, kuten kriittiseen 

diskurssianalyysiin, Foucaultilaiseen diskurssianalyysiin tai kriittiseen diskursiiviseen 

psykologiaan, vaan aineiston analyysin ja kiinnostuksen keskiössä ovat aineistosta löydettävät 

diskurssit itsessään, ja se, mitä tarkasteltavissa vuorovaikutustilanteissa haastateltavien 

toimesta aktivoidut diskurssit voivat mikroyrittäjyydestä yhteiskunnallisten merkitysten  

tasolla kertoa.  
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Linda Wood ja Rolf Kroger (2000) antavat teoksessaan ”Doing Discourse Analysis: Methods 

for Studying Action in Talk and Text” käytäntöön sovellettavia näkökulmia diskurssianalyysin 

hyödyntämiseksi aineiston analyysia tehtäessä. He määrittelevät analyysin tärkeäksi tehtäväksi 

diskurssin sisällön määrittämisen. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on se, miten diskurssia 

käytetään tietyn vaikutuksen tai seurauksen saavuttamiseksi. Myös Wood ja Kroger toteavat 

tekstissään, että analyysin toteuttaminen tarkkojen välivaiheiden tai metodologisten ohjeiden 

mukaisesti ei välttämättä ole hedelmällisin tapa hyödyntää diskurssianalyysia osana aineiston 

analyysia, eikä näin ollen vakinoitunutta tapaa diskurssianalyysin toteuttamiseksi ole olemassa. 

Oleellista on se, että analyysin kohteena olevasta aineistosta etsitään toistuvuuksia ja näin ollen 

yleistettävämmissä olevia raportoitavia havaintoja, eli tässä tapauksessa diskursseja. On 

kuitenkin otettava huomioon, että koko aineisto on käytävä systemaattisesti läpi eikä 

sovelluksien muutoksia voi tehdä kesken aineiston analyysin, vaan aineisto on analysoitava 

samalla tavalla alusta loppuun. Wood ja Kroger korostavat myös aineiston lukemista 

useampaan kertaan sekä eri tasoilla, eli lukemalla aineistoa laaja-alaisemmin tai vain tiettyyn 

havaintoyksikköön tarkemmin pureutuen. (Wood & Kroger 2000, 95-96.)  

 

Aineiston analyysi toteutettiin tässä tutkielmassa monitasoisesti. Ensin luin aineiston 

kokonaisuudessaan kaksi kertaa läpi kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Tämän jälkeen 

merkitsin haastateltujen mikroyrittäjien puheenvuoroissa esiin tulleet alustavat 

diskurssihavainnot haastattelu kerrallaan eri väreillä aineistoon niin, että eri värit tarkoittivat 

eri diskurssihavaintoja mikroyrittäjäidentiteettiin liittyen. Värien käyttö aineiston koodaamisen 

apuna auttoi aineiston kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä toistuvien diskurssien 

havaitsemisessa, sillä aineistoa oli verrattain melko paljon (30 erillistä mikroyrittäjien 

haastattelua eli yhteensä 620 sivua litteroituna). Eri värien käyttämisen tarkoituksena oli auttaa 

aineiston hahmottamisessa, joskin on pidettävä mielessä, että useat aineistossa toistuneet, 

toisiinsa nähden erillisiksi merkityt diskurssit liittyivät yleisemmällä tasolla toisiinsa. 

Diskurssihavaintoja luokitellessa kiinnitin huomiota myös siihen, että diskurssihavainnot 

toistuivat aineistoissa. Kun diskurssihavainnot oli merkitty ja luokiteltu, alkoi itse 

diskurssianalyysi, eli diskurssien sisältöjen ja merkitysten tulkinta.  
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5. Tulokset 

 

Aineistosta havaittavissa olevat mikroyrittäjäidentiteettiin liittyvät diskurssit on jaettu tässä 

aineiston analyysiluvussa viiteen diskursiiviseen kokonaisuuteen, jotka ovat 1. Mikroyrittäjyys 

elämäntavan ja työnteon mahdollistajana 2. Sosiaalinen mikroyrittäjyys 3. Yhteiskunnallinen 

mikroyrittäjyys 4. Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus sekä 5. Epävarmuus ja kokemus 

kyvykkyydestä oman mikroyrityksen suhteen. Jokaista yllä mainittua kokonaisuutts on 

käsitelty aineistossa useammasta eri näkökulmasta mikroyrittäjien toimesta, ja nämä 

näkökulmat jäsentyivät toisiinsa nähden vastadiskursseiksi. Mikroyrittäjyys elämäntavan ja 

työnteon mahdollistajana -alaluvun alta löytyy kaksi, toisiinsa nähden vastakkaista, tapaa 

suhtautua mikroyrittäjyyteen. Nämä suhtautumistavat ovat mikroyrittäjyys elämäntapana sekä 

mikroyrittäjyys työnteon mahdollistajana. Mikroyrittäjyys elämäntapana -diskurssissa 

korostuu mikroyrittäjäidentiteetti, jossa yrittäjyys itsessään näyttäytyy merkittävänä osana 

mikroyrittäjien identiteettiä ja minäkuvaa. Olen pyrkinyt tässä luvussa syventämään ajatusta 

mikroyrittäjäidentiteetistä sekä mikroyrittäjyydestä elämäntapana mikroyrittäjän itsensä ja 

tämän visioiden toteuttamisen, intohimon ja unelmien, yrittäjämäisen työotteen ja 

yrittäjähenkisyyden sekä yrittäjyyden arvottamisen toimialan yli, kautta. Mikroyrittäjyys 

elämäntapana -diskurssille löytyy aineistosta myös vastakkainen diskurssi, jonka olen 

nimennyt Toimialayrittäjyys-diskurssiksi. Toimialayrittäjyyden diskurssissa korostuu 

toimialan sekä tietyn ammatin harjoittamisen korostaminen ja määritteleminen yrittäjyyttä 

tärkeämmiksi tekijöiksi mikroyrittäjän identiteetin rakentumisen kannalta. Tässä diskurssissa 

mikroyrittäjyys näyttäytyy tapana tehdä työtä tietyssä ammatissa, jolloin yrittäjyys itsessään 

jää takavasemmalle.  

 

Sosiaalinen mikroyrittäjyys -alaluvun alla mikroyrittäjyyttä tarkastellaan mikroyrittäjien 

sosiaalisten suhteiden sekä samaistumisen ja samaistumattomuuden käsitteiden kautta. 

Sosiaalinen yrittäjäidentiteetti, eli samankaltaisuus ja yrittäjien välinen yhteistyö ja ymmärrys 

-diskurssissa korostuu mikroyrittäjien kokema samankaltaisuus toisiinsa nähden sekä yrittäjien 

välisen yhteistyön ja ymmärryksen merkitys. Aineistossa oli kuitenkin havaittavissa myös 

mikroyrittäjien välistä samankaltaisuutta vastustavaa puhetta. Toisiinsa nähden erilaiset 

mikroyrittäjät -diskurssissa korostuu mikroyrittäjien tekemä eronteko toisiin mikroyrittäjiin 

sekä yrittäjyyttä koskevien stereotypioiden vastustaminen. Yhteistä molemmille diskursseille 

on se, että samankaltaisuutta tai samaistumattomuutta muihin mikroyrittäjiin nähden tuotettiin 

sosiaalisten suhteiden kautta. Mikroyrittäjyys yhteiskuntahyötynä -alaluvussa teemana on 
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mikroyrittäjyyden yhteiskunnallinen aspekti. Luvussa korostuu kaksi toisiinsa nähden 

vastakkaista diskurssia, jotka ovat Mikroyrittäjyys yhteiskuntahyötynä sekä Yhteiskunnan rooli 

mikroyrittäjien tukijana ja mikroyrittäjien esittämä kritiikki. Ensimmäisessä diskurssissa 

mikroyrittäjät korostavat rooliaan yhteiskunnallisesti tärkeinä toimijoina, sekä itsenäisyyttään 

suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen tarjoamiin tukimuotoihin. Toisessa diskurssissa 

puolestaan tuodaan esille mikroyrittäjien kokemuksia liittyen yhteiskunnan mikroyrittäjille 

tarjoamaan tukeen sekä sen puutteeseen.  

 

Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus -alaluvussa mikroyrittäjäidentiteettiä jäsennetään 

vapauden sekä sitovuuden käsitteiden kautta, ja nämä diskurssit jäsentyvät alaluvussa toisiinsa 

nähden vastakkaisiksi. Puolestaan Epävarmuus ja kokemus kyvykkyydestä -alaluvussa 

mikroyrittäjäidentiteettiä tuotetaan mikroyrittäjien toimesta mikroyritystoiminnan 

epävarmuuden sekä kyvykkyyden ja luottamisen näkökulmista. Mikroyritystoiminnan 

epävarmuuteen liittyvä diskurssi jäsentyykin aineistossa vastakkaiseksi suhteessa 

mikroyrittäjän kyvykkyyttä ja luottoa omaa mikroyritystä kohtaan korostavan diskurssin 

kanssa.  

 

Koska aineiston perusteella mikroyrittäjyys voi näyttäytyä hyvin kokonaisvaltaisena osana 

haastateltavien elämää, diskurssit saattoivat limittyä toisiinsa aineistossa, ja pyrin ottamaan 

tämän huomioon tässä aineiston analyysia koskevassa luvussa suhteuttamalla eri 

diskurssihavaintoja toisiinsa. Limittymisellä tarkoitetaan sitä, että yksittäinen mikroyrittäjä 

saattoi identifioitua esimerkiksi useampiin, toisiinsa nähden vastakkaisiksi määriteltyihin, 

diskursseihin ja rakentaa mikroyrittäjäidentiteettiään useiden eri diskurssien kautta. Näin ollen 

vastakkaisiksi toisiinsa nähden määritellyt diskurssit eivät ole niin sanotusti mustavalkoisia ja 

ehdottomia mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen ja jäsentymisen näkökulmasta. Diskurssit 

näyttäytyvät analyysiluvussa ennen kaikkea haastateltavien mikroyrittäjien tapana puhua 

mikroyrittäjyydestä, sekä keinona jäsentää omaa yrittäjyyttä sekä siihen liitettyjä teemoja. 

Luvun jäsentämisen ideana on ollut, että jokainen analyysiluvun alaotsikko kuvaa yhtä 

aineistosta löytyvää diskurssia, eli tässä tapauksessa haastateltavien käyttämää tapaa puhua ja 

jäsentää mikroyrittäjyyttään tai mikroyrittäjyyttä toimintana ja teemana ylipäätään. 

Mikroyrittäjyys työnteon ja elämäntavan mahdollistajana, Sosiaalinen mikroyrittäjyys, 

Yhteiskunnallinen mikroyrittäjyys, Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus ja Epävarmuus ja 

kokemus kyvykkyydestä toimivat siis ikään kuin diskurssihavaintoja jaottelevina ja 

selkeyttävinä pääotsikoina, joiden alta löytyvät aineiston analyysin tulokset, eli diskurssi- ja 
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vastadiskurssihavainnot. Aineiston analyysiluvussa käytetään sekä termiä ”mikroyritys” 

että ”yritys”, joilla molemmilla viitataan mikroyritykseen.  

 

5.1. Mikroyrittäjyys elämäntavan ja työnteon mahdollistajana 

 

Mikroyrittäjyys näyttäytyi aineiston perusteella itsensä ja elämäntavan toteuttamisen 

välineenä, kun taas toisaalta osa haastateltavista koki, että mikroyrittäjyys oli vain tapa tehdä 

työtä tietyllä toimialalla tai jopa ”välttämätön paha”, jotta pääsisi koulutustaan vastaaviin 

töihin. Vaikka elämäntavan ja työnteon mahdollistamisen diskurssit näyttäytyivät tässä 

aineiston analyysin luvussa toisiinsa nähden erillisinä, eivät ne kuitenkaan sulkeneet toisiaan 

kokonaan pois. Yksittäiset mikroyrittäjät saattoivatkin liittää mikroyrittäjäidentiteettiinsä niin 

elämäntavan kuin työnteon mahdollistumisenkin aspekteja. Yrittäjyys elämäntapana -

diskurssia on syvennetty tässä luvussa seuraavien aladiskurssien kautta, jotka ovat itsensä ja 

omien visioiden toteuttaminen mikroyrittäjyyden kautta, intohimo ja unelmat, yrittäjämäinen 

tapa tehdä töitä myös palkkatöissä ja yrittäjähenkisyys sekä yrittäjyys toimintana ennen 

toimialaa, ja näiden teemojen avulla on pyritty avaamaan tarkemmin mikroyrittäjyyttä 

elämäntavan diskurssin näkökulmasta. Niin sanottuun toimialayrittäjyyteen on puolestaan 

liitetty pakkoyrittäjyys tietyillä toimialoilla, jolloin työllistyminen tiettyyn ammattiin oli 

mahdollista vain yrittäjyyden kautta, eikä itse yrittäjyys näyttäytynyt tavoiteltavana tai 

houkuttelevana asiana. Mikroyrittäjyys elämäntapana ja siihen liittyvät ”aladiskurssit” sekä 

mikroyrittäjyys työnteon mahdollistajana, eli niin sanottu toimialayrittäjyys, näyttäytyivät 

aineistossa toisiinsa nähden vastakkaisina tapoina puhua ja jäsentää omaa yrittäjyyttä, joten ne 

esiintyvät aineistossa ja tässä analyysiluvussa vastadiskursseina.   

 

5.1.1. Yrittäjyys elämäntapana 

 

Yrittäjyys näyttäytyi useiden haastateltavien puheenvuoroissa tapana elää. Mikroyrittäjänä 

työskenteleminen ei osoittautunut ainoastaan tavaksi tehdä työtä, vaan useat haastatelluista 

mikroyrittäjistä kokivat, että mikroyrittäjyys oli heille työntekoa laajempi osa elämää, eli 

elämäntapa.  

 

Haastateltava 6: ”Kyllä siinä tulee raskaita vaiheita ja siinä on rasittavia hetkiä, mutta kyllä 

se on niinku elämäntapa ja osa. Se on tosi konkreettinen osa, että kyllä moni ajattelee 
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esimerkiksi omaa yritystään ensimmäisenä lapsenaan tai lapsenaan ylipäätään. Se kertoo 

monesti aika paljon siitä, miten iso osa se on ihmisen identiteettii silloin, kun se ajattelee 

yritystä lapsena.” 

 

Haastateltava 15: ”No emmä tiiä. Se nyt kuitenkin on, kun on yrittäjä, niin sitä on...ei se oo 

pelkästään työ, vaan se on elämäntapa. Kuitenkin suuri osa kavereista on sitten asiakkaitakin, 

et silleen sitä on vähän vaikee erottaa.” 

 

Aineistossa toistuu useassa haastattelussa haastateltavien mikroyrittäjien ajatus ja kokemus 

yrittäjyydestä elämäntapana. Haastateltava 6 toteaa yrittäjyyteen liittyvän raskaita vaiheita ja 

rasittavia hetkiä, mutta yhdistää ne valitsemaansa elämäntapaan, eli mikroyrittäjyyteen, 

kuuluvina. Haastateltava 6 kertoo lisäksi kuulemastaan yrittäjien kesken käytetystä 

vertauskuvasta, jossa omaa yritystä verrataan lapseen ja toteaa oman yrityksen ja yrittäjyyden 

olevan iso osa yksilön identiteettiä, mikäli yrittäjä pitää yritystä omana lapsenaan. Myös 

haastateltava 15 toteaa yrittäjyyden olevan työnteon muodon lisäksi tapa elää. Mikroyrityksen 

asiakkaista on tullut hänelle ajansaatossa kavereita, joten arkeen ja työhön liitettyjen 

ystävyyssuhteiden erottaminen on vaikeaa.  

 

Seuraavaksi yrittäjyyttä elämäntapana tarkastellaan tarkemmin itsensä ja omien visioiden 

toteuttamisen, intohimojen ja unelmien, yrittäjämäisen työotteen sekä yrittäjähenkisyyden 

sekä ”yrittäjyys ennen toimialaa” -tyyppisen ajattelumallin näkökulmista. Koska 

mikroyrittäjyyttä elämäntapana jäsennettiin aineistossa mikroyrittäjien toimesta monin eri 

tavoin, haluan tässä luvussa syventää ajatusta yrittäjyydestä elämäntapana seuraavien, 

aineistosta löytyvien, esimerkkihavaintojen kautta. Elämäntavan käsitteellä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä ennen kaikkea sitä, että mikroyrittäjyys näyttäytyi mikroyrittäjien elämässä hyvin 

laaja-alaisena toimintana vaikuttaen niin mikroyrittäjien arkeen kuin kokemukseen itsestä. 

Elämäntapa-diskurssin perusteella mikroyrittäjyys esiintyi hyvin monivaltaisena osana 

mikroyrittäjien elämää, ja näin ollen mikroyrittäjyys ei näyttäytynyt ainoastaan erilaisena 

tapana tehdä työtä, vaan laajempana elämän osa-alueena myös henkisellä tasolla sekä 

identiteetin rakentumisen kannalta merkittävänä tekijänä. 
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Itsensä ja omien visioiden toteuttaminen mikroyrittäjyyden kautta 

 

Mikroyrittäjyys näyttäytyi aineistossa mikroyrittäjän itsensä sekä hänen työnsä toteuttamiseen 

liittyvien visioiden toteuttamisen mahdollistajana. Haastatteluaineistosta tulikin ilmi, että 

mikroyrittäjänä toimiminen mahdollisti mikroyrittäjälle keinoja itsensä tarkasteluun sekä 

toteuttamiseen. Mikroyrittäjänä toimimisen kautta mikroyrittäjälle myös tarjoutui 

mahdollisuus toteuttaa itselle tärkeitä visioita ja näkemyksiä työntekoon liittyen.  

 

Haastateltava 6: ”Vaikuttaa. Just sen takia, kun sä huomioit sen, että se on mulle ollut iso 

kasvuprosessi. Niin mä sanoisin, että kun mulla on muutenkin ollut aika, mun identiteetti on 

ollut aika määrittelemätön. Mä oon ollut semmoinen ehkä kuitenkin sellainen ajautuja, jos 

katson omaa elämääni ja vähän niinku mennyt sen mukaisesti. Mä en tiennyt, kuka mä oon. 

Niin kyllä mä nyt voin sanoo, että on yrittäjäidentiteetti ja se myöskin luo sellaisen 

tietynlaisen niinku että mä koen, että mä oon jotain ja että mä pystyn johonkin ja mulla on 

paljon merkitystä. Että kyllä, tämä on ihan hirvittävän suuri identiteetillisesti tää valinta. 

Tää reitti.” 

 

Haastateltava 6 pohtii puheenvuorossaan minäkäsityksensä kehitystä mikroyrittäjyyden myötä 

haastattelijan kysyessä, onko yrittäjyyden haasteet ja hyvät puolet vaikuttaneet hänen 

minäkäsitykseensä. Aikana ennen yrittäjyyttä haastateltavaa kuvailee olleensa ”sellainen 

ajautuja” ja kokenut identiteettinsä määrittelemättömäksi. Yrittäjyys on haastateltavan mukaan 

vahvistanut hänen minäkäsitystään sekä minäpystyvyyttään positiiviseen suuntaan. 

Yrittäjyyden myötä haastateltava kokee, että hänellä on enemmän merkitystä ja 

minäpystyvyyttä verrattuna aikaan ennen yrittäjyyttä. Voidaan ajatella, että yrittäjyys on 

tarjonnut haastateltavalla uusia välineitä identiteettinsä tarkasteluun ja toteuttamiseen sekä niin 

sanotusti itsensä löytämiseen.  

 

 

Haastateltava 22:  

Haastattelija: ”Joo. Toi alahan vissiin on sellanen, et siinä on tosi iso aste se, että kuinka 

monesta tulee yrittäjä, niin tiesiksä sen sit heti, kun sä aloit opiskelemaan parturikampaajaks, 

että sä haluat olla yrittäjä? Vai mietiksä ja puntaroiksä sitä?” 

Haastateltava: ”Joo, kyl se oli. Joo kyl se ehkä oli minulle, mun miul on kuitenkin jollakin 

tavalla niin semmonen vahva oma näkemys siitä, mitä mie haluun ja miten mie haluun 
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yrityksessä, miten palvellaan asiakkaita ja se työn laatu pitää olla. Ja minkä näkönen se liike 

sitten on, että. Et jotenkin siin miul on ollu niin jotenkin semmonen oma ajatus siitä, niin sen 

pystyy siinä asiassa stressittömämmin sen sit toteuttaa, kun pystyy ite vaikuttaa siihen, että 

miltä siel liikkees näyttää ja miten siel asiakkaat palvellaan.” 

 

Haastateltava 22 kertoo puheenvuorossaan tienneensä jo opiskeluaikana ryhtyvänsä yrittäjäksi 

valmistumisen jälkeen. Haastateltava yhdistää automaattisesti ja ilman haastattelijan antamaa 

vihjettä yrittäjyyteen toimintana mahdollisuuden toteuttaa omia vahvoja näkemyksiään siitä, 

miten työ tehdään ja miten asiat hoidetaan vastatessaan haastattelijan yrittäjyyttä ja palkkatyötä 

koskevaan kysymykseen. Haastateltava parturikampaaja kokee, että hänellä on vahva näkemys 

siitä, miten hän haluaa, että työt tehdään, ja oma yritys näyttäytyy keinona näiden näkemysten 

toteuttamiseksi.   

 

Haastateltava 27: 

Haastattelija: ”Niin. Jos miettii tota kun sä oot ollut yrittäjänä, ni onko se yrittäjyys jotenkin 

muuttanut tai kasvattanut sua jos vertaa siihen kun sä olit palkkatöissä? Et onks sul semmonen 

minäkäsitys mitenkään muuttunut?” 

Haastateltava: ”No on se tietysti tavallaan kun se koko vastaanotto on minä. Se kyllä se 

sinäänsä on, mä nyt oon tämmönen kun mä oon ja varmaan oisin samanlainen periaatteessa 

vaik oisin toisella töissä. Täs on tietysti ollut se etu taas, se etu tulee siitä et on voinut 

painottaa niit asioita jotka itelle kokee tärkeeks tai miellekkääks tai mielenkiintoseks.” 

 

Haastattelijan halutessa tietää, onko yrittäjyys kasvattanut haastateltavaa tai muuttanut hänen 

minäkäsitystään, haastateltava toteaa, että hänen eläinlääkärin vastaanottonsa on ”minä”. 

Haastateltava irtisanoutuu sen sijaan puheenvuorossaan haastattelijan 

ehdottamasta ”muutosdiskurssista” toteamalla, että olisi ”varmaan samanlainen” vaikka olisi 

palkkatöissä. Hän kuitenkin yhdistää puheenvuorossaan yrittäjyyteen toimintana sen, että 

yrittäjyyden myötä hän on voinut painottaa työssään mielestään mielekkäitä, tärkeitä ja 

mielenkiintoisia asioita, ja tätä hän pitää yrittäjyyteen liittyvänä etuna.  

 

Aineiston perusteella näyttää, että haastateltujen mikroyrittäjien kokemus itsensä ja omien 

visioiden toteuttamisesta mikroyrittäjyyden kautta on melko moninainen. Mikroyrittäjyys 

näyttäytyy keinona toteuttaa omia mielenkiinnonkohteitaan sekä visioitaan liittyen työntekoon 

sekä asioiden hoitamiseen työpaikalla. Mikroyrittäjyys näyttäytyy siis aineistossa tietynlaisena 
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oman identiteetin ja minäkuvan toteuttamisen muotona. Yrittäjyyden mahdollistama itsensä 

toteuttaminen näkyy aineistossa myös syvällisempänä kasvutarinana, jossa vasta yrittäjäksi 

ryhtyminen on mahdollistanut yrittäjälle mahdollisuuden itsensä löytämiseen, ja sitä kautta 

itsensä toteuttamiseen. 

 

Intohimo ja unelmat 

 

Mikroyrittäjyydestä puhuttiin aineistossa haastateltavien toimesta myös intohimon ja unelmien 

toteuttamisen näkökulmista. Intohimo yrittäjyyttä ja toimialaa kohtaan sekä unelmat omaan 

mikroyritykseen liittyen näyttäytyivät aineistossa mikroyrittäjäidentiteettiä tukevina ja 

vahvistavina tekijöinä. Intohimoa sekä unelmia yrittäjyyttä ja omaa yritystä kohtaan kuvattiin 

aineistossa niin vahvoiksi, että yritystoimintaan liittyvät realiteetit saattoivat jäädä taka-alalle 

tai työpäivät venyä normaalia pidemmiksi.   

 

Haastateltava 7: ”Että kyllä se pitää olla intohimo siihen alaan ja sitten toinen, mikä tietysti 

yrittäjiä. Jotenkin, mä en osaa sanoa. En mä osaa sanoa, oisko yrittäjät jotenkin laajempia 

tässä ajatusmaailmassaan tai jotenkin, että mikä meitä yrittäjiä niinkun yhdistää, niin kyllä 

se varmasti sitä, että pääset toteuttamaan sitä omaa unelmaasi ja sitä omaa tuota, visiota. Ja 

sitä intohimoa. Mihin liittyy, siihen unelmaan liittyy just tämmöinen kuoppa. Eli sä oot niin 

unelman lumoissa, että unohdat kokonaan nämä reaaliteetit. Laske se tuntipalkka. Miten mä 

saan töitä. Mitä sitten, jos mulle ei tulekaan töitä. Entä sitten, jos mä töissä lähtiessä 

kompastun rappusissa ja joudun kolmen kuukauden sairauslomalle, miten sitten toimitaan? 

Että unelma on niin vahva ja niin iso, ettet sä suostu kuuntelemaan.” 

 

Haastateltava 17: ”--(kaksi riviä poistettu puheenvuoron alusta) Et usein yrittäjä tekee 

varmasti enemmän töitä, kun mitä tekee semmonen kasist neljään duunari. Et mut se, mut ei 

koe sitä kuitenkaan taakkana, koska tekee sitä, mihin kokee jonkun näköstä paloo ja semmosta 

intohimoo.” 

 

Haastateltava 7 yhdistää puheenvuorossaan yrittäjyyteen intohimon sekä unelmien 

toteuttamisen. Hän pohtii lisäksi puheenvuorossaan yrittäjyyteen liitettyjen unelmien sekä 

realiteettien suhdetta. Yrittäjyyteen liitettyjen unelmien on oltava niin vahvoja, että esimerkiksi 

yrittäjyyteen liitetyt epävarmuustekijät jäävät toissijaisiksi. Puheenvuorossa on havaittavissa 

myös sosiaaliseen yrittäjäidentiteettiin liittyvää me-puhetta kohdassa ”--mikä meitä yrittäjiä 
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niinkun yhdistää --”. Haastateltava 17 puolestaan yhdistää puheenvuorossaan yrittäjyyteen 

liitetyn intohimon ja ”jonkun näköisen palon” ajatukseen, jossa yrittäjän työ ei tunnu taakalta 

eikä päivien venyminen yli kahdeksan tunnin pituisiksi haittaa, sillä työnteko yrittäjänä ei 

välttämättä aina edes tunnu työltä. Haastateltava 17:n puheenvuoro tuo ajatuksen yrittäjyyteen 

liitetystä intohimosta myös ”elämäntavan” käsitteen piiriin, sillä yrittäjyyden mahdollistaman 

työn tai yrittäjyyden ylipäätään ollessa henkilön intohimo, valuu työaika ja työn toteuttaminen 

helposti myös elämän muille osa-alueille.  

 

 

Yrittäjämäinen työote palkkatöissä ja yrittäjähenkisyys 

 

Monet haastateltavista mikroyrittäjistä totesivat haastatteluissa tehneensä töitä yrittäjämäisesti 

myös palkkatöissä ollessaan ja kuvasivat yrittäjähenkisyyttä esimerkiksi 

asennoitumiskysymykseksi työntekemiseen liittyen. Yrittäjähenkisyys näyttäytyi aineistossa 

teemana, joka ei ollut suorassa yhteydessä siihen, oliko henkilö palkkatöissä vai toimiko hän 

yrittäjänä.   

 

Haastateltava 2: ”No, mä päädyin yrittäjäksi siitä, että entinen työnantaja niin siellä ei 

tuloksella ollut mitään merkitystä ja mä halusin tehdä sitä työtä yrittäjämäisesti, niin itsensä 

työllistäminen oli todella järkevää siinä vaiheessa.” 

”No, yrittäjämäisesti on tullut touhuttua. Että periaatteessa koko työhistoria ollut sitä, että 

niin kuin, ei siellä ole tehtyjä virkamiesmäisesti hommia koskaan.” 

”Joo, elämisen tapa. Että se on... Että ei ole tavallaan se palkkatyö -rooli päällä. Mutta täytyy 

sanoa, että ei mullakaan myöskään silloin, kun olin julkisella sektorilla niin ei mulla ollut 

semmoista. Että se on vaan tietyn tyyppiset ihmiset, jotka haluavat tehdä ne asiat eri tavalla, 

tai sillä ei ole niin kuin tämmöinen normitetun elämän kautta. Että kuinka monta 

kesälomapäivää on tai muuta. Kun se ei ole tavallaan se semmoinen rasite tuo työ. Tai 

tekeminen ei ole rasite. Sitä ei vaan koeta, että mun mielestä se on hyvin pitkälle tämmöinen 

ihmisen asennoitumiskysymys tekemiseensä.” 

 

Haastateltava 4: ”No, emmä tiedä, mä oon aina ollu semmonen paneutuva työntekijäkin, että 

kyllä mä oon aika pitkälti sillon kun mä oon palkkatyöläisenä ollu, nii mä oon aina kokenu, 

että mä oon semmonen tietynlainen yrittäjähenkinen. Et mä teen sen kaiken niin hyvin kuin 
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mä pystyn, et ihan sama mikä se on. Että emmä siinä mielessä koe, että siinä ois ollu mitään 

eroa.” 

 

Haastateltava 2 toteaa useammassa puheenvuorossaan tehneensä töitä ”yrittäjämäisesti” myös 

palkkatöissä. Hän muodostaa toisessa puheenvuorossaan toisiinsa nähden kaksi vastakkaista 

työnteon tapaa, eli ”yrittäjämäisesti” ja ”virkamiesmäisesti” työn tekemisen, ja identifioituu 

puheenvuorossaan yrittäjämäiseen työtapaan siitä huolimatta, että on aikaisemmin 

työskennellyt julkisella sektorilla. Kolmannessa puheenvuorossaan haastateltava 2 tuo esille 

näkemyksensä, jonka mukaan yrittäjämäisesti työn tekeminen ei ole kiinni siitä, onko yrittäjänä 

vai palkkatöissä, vaan kyseessä on yksilön asennoituminen työntekoon, joka on 

tyypillistä ”tietyn tyyppisille ihmisille”.  Kiinnostavaa on se, ettei haastateltava 2 identifioidu 

puheenvuoroissaan ainoastaan yrittäjäksi, vaan ennen kaikkea yrittäjämäisesti työtä tekeväksi 

henkilöksi työpaikasta riippumatta. Myös haastateltava 4 kokee olleensa myös palkkatöitä 

tehdessään ”yrittäjähenkinen” ja yhdistää puheenvuorossaan yrittäjähenkisyyteen töihin 

paneutumisen sekä töiden tekemisen niin hyvin kuin mahdollista, eikä näin ollen koe 

merkitykselliseksi työn tekoon liittyvän asennoitumisen suhteen sitä, tehdäänkö töitä omassa 

yrityksessä vai palkkatyöntekijänä sanomalla ”Että emmä siinä mielessä koe, että siinä ois ollu 

mitään eroa”. 

 

Yrittäjähenkisyyteen yhdistetään aineiston puheenvuoroissa tiettyjä työn tekemisen tapaan 

liittyviä piirteitä, kuten työhön paneutuminen ja työn tekeminen niin hyvin kuin mahdollista. 

Lisäksi puheenvuoroissa on havaittavissa erontekoa palkkatyöntekijöihin ja ”heidän tapaansa” 

tehdä töitä, ja tälle tavalle muodostuu aineiston esimerkissä vastadiskurssi, eli työn tekeminen 

yrittäjämäisesti työpaikasta riippumatta, johon yhdistyy ajatus siitä, ettei työnteko tunnu 

rasitteelta. Mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta on kiinnostavaa, että monet 

mikroyrittäjät kokivat suhtautuvansa työntekoon samalla tavalla huolimatta siitä, 

työskentelivätkö he palkkatyöntekijöinä vai mikroyrittäjinä. Yrittäjähenkisyys näyttäytyi 

aineistossa identiteetin osa-alueena, joka saattoi aktivoitua riippumatta siitä, työskentelikö 

haastateltava palkkatyöntekijänä tai mikroyrittäjänä. Yrittäjähenkisyys näyttäytyi näin ollen 

ennemminkin ”sisäsyntyisenä” ominaisuutena tai asenteena, kuin yritystoiminnan kautta 

syntyvänä sivutuotteena. Yrittäjähenkisyys näyttäytyikin tapana elää ja toimia työelämässä 

riippumatta siitä, oliko yksilö mikroyrittäjä vai palkkatyöntekijä. 
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Yrittäjyyden arvottaminen toimialan yli 

 

Haastatellut mikroyrittäjät jakautuivat aineistossa kahteen ryhmään: heihin, jotka pitivät 

yrittäjyyttä itsessään yrityksen toimialaa tärkeämpänä tekijänä, sekä heihin, joille yrittäjyys 

näyttäytyi vain keinona tehdä tiettyä työtä tai toimia tietyllä toimialla. Mikroyrittäjät, jotka 

arvottivat yrittäjyyttä itsessään toimialan yli, kokivat, että heidän työssään yrittäjyyteen ja 

yrittäjänä toimimiseen liittyvät teemat, kuten yrityksen kasvu ja tuloksellisuus sekä prosessien 

kehittämien ja tehostaminen, olivat yrityksen toimialaa tärkeämpiä tekijöitä. Monet 

haastatelluista mikroyrittäjistä myös kertoivat, että olivat haaveilleet yrittäjyydestä 

palkkatöissä ollessaan.  

 

Haastateltava 10: ”Alunperin päätynyt yrittäjäks? Varmaan haaveena ollu pienestä pitäen 

yrittäjyys tavalla tai toisella ja yrittäjäperheestä kotoisin ja sitten opiskeluaikoina olin 

keksivinäni hyvän yritysidean, bisnes-idean ja sitten sitä lähdin kehittämään eteenpäin ja tällä 

hetkellä oon yritys X:n perustaja ja pääomistaja ja toimitusjohtaja.” 

 

Haastateltava 10 kertoo puheenvuorossaan haaveilleensa yrittäjyydestä pienestä pitäen. 

Yrittäjyydestä haaveilemisen voi tulkita heijastelevan haastateltava 10:n näkemystä 

yrittäjyydestä tavoiteltavana ja mahdollisesti myös palkkatyön tekemistä parempana tapana 

tehdä töitä. Haastateltava 10:n puheenvuorossa on havaittavissa myös paljon yrittäjyyteen 

liittyviä sanoja ja termejä, ja tällaista puhetapaa kutsun tässä tutkielmassa niin sanotuksi 

yrittäjäpuheeksi. Hän kertoo keksineensä hyvän ”bisnes-idean”, jota on lähdetty kehittämään 

sekä kertoo olevansa yrityksensä perustaja, pääomistaja sekä toimitusjohtaja. Haastateltavan 

identifioituminen esimerkiksi toimitusjohtajaksi yrityksensä kautta on kiinnostavaa 

peilatessamme tällaista esimerkinomaista identifioitumista yritykseen ja yrittäjyyteen niin 

kutsuttuun ”toimialayrittäjyyteen”, jossa yrittäjyys toimintana jää usein toimialan varjoon. 

 

Sekä haastateltava 18 että 24 vastaavat puheenvuoroissaan haastattelijan pohjustamaan 

kysymykseen, jossa haastattelija haluaa tietää, perustuuko kyseisten mikroyrittäjien 

minäkäsitys ennemmin yrittäjyyteen itsessään vai mikroyrityksen toimialaan. 

 

Haastateltava 18: ”Yrittäjyys on mulla ehdottomasti tärkeimmässä ja isoimmassa roolissa. 

Et tää ei oo mikään kaikkein seksikkäin toimiala välttämättä tämmönen siivousbisnes, et 

tätähän sanotaan et tää on paskaduunia ja kyllähän siin sit semmosiakin piirteitä on, 
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tarpeellisuudestaan ja muusta huolimatta. Mutta et sinällään ei mua, se on tää yrittäjyys ja 

yritys ja yrityksen menestys ja yrityksen kasvu ja kasvaminen ja tulokset mitä siel saa aikaan, 

ni se on se juttu.” 

 

Haastateltava 24: ”Kyllä mä oon ihan puhtaasti yrittäjä enemmän. Mä en oo niin tekijä 

täällä, että mä uudistan täällä prosesseja ja tehostan niitä ja sitä kautta saan mun asiakkaille 

rahaa säästymään ja toivottavasti saan siitä ison pennin myös omaan taskuun. Että kyllä mä 

yrittäjän vastuulla täällä toimin ja yrittäjänä omasta mielestä.” 

 

Haastateltava 18 toteaa yrittäjyyden olevan tärkeämmässä ja isommassa roolissa. Hänen 

työssään merkityksellisempää ja ”se juttu” on siivoukseen liittyvän toimialan sijaan se, että 

oma yritys menestyy, kasvaa ja on tuloksellinen. Myös haastateltava 24 toteaa 

olevansa ”puhtaasti yrittäjä enemmän”. Hän yhdistää puheenvuorossaan yrittäjyyteen 

prosessien uudistamisen sekä tehostamisen toimialallaan sekä vastuullisen yrittäjyyden, ja 

kokee itse toimivansa näiden periaatteiden mukaisesti. Aineistosta on havaittavissa runsaasti 

yrittäjyyteen ja yrittäjäidentiteettiin liittyvää puhetta, jossa yrittäjyys itsessään arvotetaan 

toimialaa merkittävämmäksi syyksi olla yrittäjä. Ennen kaikkea yrittäjäksi identifioituvien 

yrittäjien puheessa on havaittavissa yrittäjäpuhetta sekä yrittäjyyteen liittyvien ominaisuuksien 

ja toimien jäsentämistä.  

 

5.1.2. Toimialayrittäjyys  

 

Toimialayrittäjyys näyttäytyi aineistossa vastakkaisena diskurssina elämäntapayrittäjyyden 

diskurssille. Niin kutsutuiksi toimialayrittäjiksi identifioituneet mikroyrittäjät arvottivat 

mikroyrittäjänä toimimista enemmän ammattiaan tai yrityksensä toimialaa. He eivät myöskään 

juurikaan tuoneet puheenvuoroissaan esille esimerkiksi unelmiin ja intohimoon tai 

yrittäjähenkisyyteen liittyviä teemoja. Toimialayrittäjyyteen liitettiin myös pakkoyrittäjyys, 

jossa mikroyrittäjänä toimiminen näyttäytyi ainoana vaihtoehtona tietyssä ammatissa 

työskentelemiseksi.  

 

Haastateltava 5: ”No mä luulen, että se yrittäjäidentiteetti ei oo ehkä se ykkösjuttu mulle. Se 

on vähän tämmönen sivujuttu tää yrittäjäidentiteetti, että ehkä se on enemmän sitten tää, 
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että mä oon psykoterapeutti ja kouluttaja ja työnohjaaja niin on ne mun ammatillisen 

identiteetin semmoset kantavat asiat.” 

”No ehkä mä identifioin itseni ehkä enemmän sen tekemisen kautta mitä mä teen, kun sen 

yrittäjästatuksen tai jonkun tämmösen kautta, et nää sisällöt minkä asioiden kanssa saa olla 

tekemisissä on tärkeämpää, kun miten sitä hallinnoidaan.” 

 

Haastateltava 5 toteaa omalla kohdallaan yrittäjäidentiteetin olevan ”sivujuttu” ja kokee oman 

ammatillisen identiteettinsä perustuvan pääasiallisesti ammatteihinsa, jotka ovat 

psykoterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja. Hän määrittelee yrittäjyyden tavaksi hallinnoida 

kyseisten ammattien parissa työskentelyä ja korostaa puheenvuorossaan tekemistä ja toimintaa, 

eli edellä mainittujen ammattinimekkeiden mukaisesti työskentelyä, yrittäjyyden ylin. 

Yrittäjyys näyttäytyy haastateltava 5:n puheenvuoroissa hallinnollisena tapana toimia niissä 

ammateissa, joita kyseinen mikroyrittäjä pitää identiteettinsä kannalta merkityksellisinä.  

 

Haastateltava 8: ”No, meidän alalla, kun mä olen fysioterapeutti, niin se on aika 

tavallistakin. Että jos yksityispuolella työskentelee, että silloin on tosiaan aika monet joutuu 

toimimaan yrittäjinä tai ammatinharjoittajina. Että oikeastaan ihan sitä kautta.” 

”En ajatellut koskaan semmoista. Ei. Että kyllä se on sitten vasta tosiaan koulutuksen ja sitten, 

kun minkälaiseen työhön päätyi, niin sitä kautta tavallaan tullut niin kuin väkisinkin eteen. 

Että ei ole mitään, että on ollut muuten niin kuin itsellä tavoitteena olla yrittäjänä.” 

”Kyllä mä olen enemmän ehdottomasti fysioterapeutti. Että en mä koe missään nimessä, että 

mä olisin mikään hirveän yrittäjähenkinen ihminen tai että mulla olisi niin kuin sellaista 

tarvetta ja halua ylipäätään niin kuin luoda ja kehittää yritystä. Vaan mulla on yritys, jotta mä 

voin tehdä töitä.” 

 

Haastateltava 8 puolestaan kertoo, että hänen toimialallaan, eli fysioterapeuttina, on tavallista 

työskennellä yrittäjänä. Lisäksi hän kertoo toisessa puheenvuorossaan, ettei ole ennen 

fysioterapeutiksi kouluttautumistaan ajatellut yrittäjäksi ryhtymistä eikä myöskään tavoitellut 

yrittäjänä toimimista. Haastateltava 8 yhdistää kolmannessa puheenvuorossaan yrittäjyyteen ja 

yrittäjähenkisyyteen halun yrityksen luomiseen sekä kehittämiseen, eikä koe itse tarvetta 

tällaiseen, ”yrittäjämäiseen” toimintaan. Yrittäjyys näyttäytyy hänen puheenvuoroissaan 

ainoastaan keinona toimia tietyssä ammatissa, tässä tapauksessa fysioterapeuttina. 

Haastateltava käyttää puheenvuoroissaan yrittäjyyteen liittyen melko negatiivisiakin 

ilmauksia, kuten ”--monet joutuu toimimaan yrittäjinä tai ammatinharjoittajina” ja ” --
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(yrittäjyys) tuli väkisin eteen”. Haastateltava jäsentääkin puheenvuoroissaan 

mikroyrittäjyyttään pakon kautta, eli mikroyrittäjyys näyttäytyy haastateltavan elämässä 

keinona työskennellä tietyssä ammatissa, eikä niinkään tavoiteltavana tai hienona asiana.   

 

Haastateltava 4: ”Mun ammatinvalinta on semmoinen, että siinä ei oo valmiita työpaikkoja 

olemassa, eli mää oon huonekalurestauroija käsityöalalla, että se on oikeestaan ainoo tie, 

jos haluaa tälla alalla työllistyä. Mä oon valmistunut 2003 ja mulla oli silloin jo mun kaverin 

kanssa yhteinen yritys ja lopetettiin se parin vuoden jälkeen ja sitten mä tein töitä, hankin 

työkokemusta siinä välissä ja koin, että oli aika yrittää uudestaan ja oon ollu tosi tyytyväinen 

kyllä tähän valintaan.” 

 

Haastateltava 4 kertoo puheenvuorossaan, että huonekalurestauroijille ei ole valmiita 

työpaikkoja ja ammatin harjoittaminen vaatii yrittäjäksi ryhtymistä, mikäli haluaa työskennellä 

alalla. Haastateltava kertoo kuitenkin puheenvuoronsa lopuksi olevansa tyytyväinen 

päätökseensä liittyen yrittäjäksi ryhtymisestä, eikä näin ollen niin kutsuttu pakkoyrittäjyys 

näyttäydy tässä puheenvuorossa kyseisen mikroyrittäjän mielestä ongelmallisena, vaan ikään 

kuin ammattiin kuuluvana, jopa positiivisena, asiana. Haastateltava 4 käyttää myös 

puheenvuoronsa lopuksi sanaa ”valinta”, joka näyttäytyy osittain ristiriitaisena muun 

puheenvuoron kanssa. Toisaalta ”valinta” sanan voidaan ajatella viittaavan ennemminkin 

huonekalurestauroijana toimimiselle, joka on haastateltava 4:n puheenvuoron perusteella 

mahdollista ainoastaan yrittäjänä toimimisen kautta.  

 

Toimialayrittäjyyttä leimaa aineiston perusteella useatkin teemat. Tällaisia, edellä esitellyissä 

esimerkeissä esiin tulevia teemoja, ovat ammatillisen identiteetin toteuttaminen yrittäjyyden 

kautta sekä pakkoyrittäjyys, jolloin yrittäjyys toimintana on välttämätöntä tietyn ammatin 

harjoittamiseksi. Pakkoyrittäjyyteen liitetään aineistoesimerkeissä sekä negatiivisia, että 

positiivisia tuntemuksia, kuten yrittäjäksi joutumisen kokemusta, mutta myös tyytyväisyyttä 

yrittäjyyttä kohtaan siitä huolimatta, että tietyn ammatin harjoittaminen on mahdollista vain 

yrittäjyyden kautta, eikä se näin ollen ole niin kutsutusti puhdas valinta.  
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5.2. Sosiaalinen mikroyrittäjyys 

 

Sosiaalinen mikroyrittäjyys -alaluvun alle olen koonnut haastateltujen mikroyrittäjien 

puheenvuoroissa esiin tulleet mikroyrittäjyyden sosiaalisiin aspekteihin liittyvät diskurssit.  

Aineistosta oli havaittavissa puhetapaa, jossa haastatellut mikroyrittäjät toivat esille 

samankaltaisuutta sekä niin kutsuttua ”me-henkeä” muihin mikroyrittäjiin nähden. Aineistossa 

oli myös paljon esimerkkejä yrittäjien välisestä yhteistyöstä, johon liitettiin puheenvuoroissa 

esimerkiksi mikroyrittäjien välinen ymmärrys, vertaistuki sekä vinkit ja neuvot. Toisaalla 

aineistosta löytyi myös puheenvuoroja, joissa haastatellut mikroyrittäjät halusivat tuoda esille 

mikroyrittäjien välisiä eroja, esimerkiksi toimialaan tai yrityksen menestykseen liittyen. Me-

henkeä ja samankaltaisuutta korostava diskurssi näyttäytyy aineistossa vastakkaisena 

mikroyrittäjien erilaisuutta toisiinsa nähden korostavalle diskurssille. Huomionarvoista on 

kuitenkin se, että sekä samankaltaisuutta ja erilaisuutta korostavia diskursseja rakennettiin 

aineistossa mikroyrittäjien toimesta sosiaalisten suhteiden kautta.  

 

 

5.2.1. Sosiaalinen yrittäjäidentiteetti, eli samankaltaisuus ja yrittäjien 

välinen yhteistyö ja ymmärrys 

 

Sosiaalista mikroyrittäjäidentiteettiä rakennettiin aineistossa haastateltavien toimesta monin eri 

keinoin. Mikroyrittäjät kokivat samankaltaisuutta toisiinsa nähden esimerkiksi arvoihin liittyen 

tai henkilökohtaisempien yrittäjyyteen liittyvien piirteiden suhteen. Haastatellut mikroyrittäjät 

pitivät myös tärkeinä muista yrittäjistä muodostuvia sosiaalisia verkostoja. Toisten yrittäjien 

kanssa tehtiin yhteistyötä, ja heiltä saatiin vinkkejä ja neuvoja mikroyrityksen arkeen liittyen. 

Monet haastateltavista mikroyrittäjistä kokivatkin, että ainoastaan toiset mikroyrittäjät 

pystyivät aidosti ymmärtämään yrittäjyyttä, ja siihen liittyviä haasteita sekä iloja. 

 

 

Samankaltaisuus  

 

Aineistosta oli havaittavissa useita otteita, joissa mikroyrittäjät kokivat samankaltaisuutta 

toisiinsa nähden. Samankaltaisuutta tuotettiin aineistossa muun muassa yhteisten arvojen ja 

mielipiteiden sekä jaettujen yrittäjyyteen liitettyjen piirteiden kautta. 
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Haastateltava 1: (Haastattelija kysyy, kokeeko haastateltava, että muilla haastateltavan 

yrittäjätuttavilla on samanlainen ajatusmaailma kuin haastateltavalla.) ”No kyllä mä luulen. 

Meillä on, no ainakin mitkä meidän tässä ryhmässä pyörii niin kyl meil aika lailla samat 

ajatusmaailmat on. Totta kai niissä on eroja, mutta me ajatellaan jotakuinkin samalla 

tavalla, mietitään samalla tavalla asioista. Eli kyl se, joko me ollaan kasvettu liian hyvin 

yhteen täs vuosien saatossa tai sit me ollaan vaan samanlaisia. Mä en tiedä sit kumpaanko 

suuntaan se pitää katsoa, mut kyl keskustelu jostakin asiasta oli se sit taloutta tai politiikkaa 

tai jotakin niin kyl se, harvoin meillä tavallaan rehellisiä erimielisyyksiä tulee siitä, kuinka me 

ajatellaan asioista eri tavalla. Et kun miettii tossa, et toi meidän se noin viiden hengen 

ydinryhmä mikä täs pyörii, jotka toimii samalla tyylillä samoissa asioissa yksinään niin kyllä 

mä voisin väittää, et me ollaan aika lailla samasisältöisiä.” 

 

Haastateltava 1 pohtii puheenvuorossaan hänen ja hänen tuntemiensa yrittäjätuttavien 

ajatusmallien samankaltaisuutta, ja toteaa, että vaikka ajatusmalleissa on myös eroja, ovat 

kyseisen mikroyrittäjän lähimmät yrittäjätuttavat ”aika lailla samansisältöisiä” mielipiteiden ja 

arvojen suhteen. Lisäksi hän pohtii puheenvuorossaan sitä, johtuuko haastatellun 

mikroyrittäjän kokemus samankaltaisuudesta niin sanotusta yhteen kasvamisesta vuosien 

saatossa vai siitä, että kyseiset, yhteistyössä toimivat, yksittäiset mikroyrittäjät ovat ”vaan 

samanlaisia”. Kyseinen mikroyrittäjä kertoo lopuksi, että kaikki kyseisen 

yrittäjän ”ydinryhmään” kuuluvat muut mikroyrittäjät toimivat samaan tapaan, vaikka 

mikroyritykset ovat erit. Puheenvuoro on kiinnostava, sillä siinä on havaittavissa kyseisen 

mikroyrittäjän sosiaalisten mikroyrittäjäverkostojen merkitys tapojen sekä mielipiteiden 

jäsentymisen sekä vahvistamisen kannalta. On kuitenkin otettava huomioon, että samalla 

toimialalla toimiminen vaikuttaa myös omalta osaltaan mikroyrittäjien kokemukseen 

samankaltaisuudesta. On kiinnostavaa ja tärkeää miettiä, että missä määrin haastateltujen 

mikroyrittäjien kokemus samankaltaisuudesta muiden mikroyrittäjien kanssa perustuu 

yrittäjyyteen itsessään, ja missä määrin taas yhteiseen toimialaan.   

 

Haastattelu 19: 

Haastattelija: (Keskustelun aiheena yrittäjille järjestetyt yhteisölliset tapahtumat) ”Onko siinä 

se, että onko se, että ne on just nimenomaan yrittäjiä, ni onko se jotenkin semmoinen 

positiivinen asia siinä?” 

Haastateltava: ”No, tuossa ei oo kaikki, että se on semmoinen sekaryhmä, mutta siinä oli 

monta yrittäjää eri aloilta, mutta kyllä se on niillä, kyllä se yrittäjäporukka on vähän erilaista, 
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että kyllähän me tietysti lainausmerkeissä pikkuisen hulluja ollaan, mutta joo, aina se on 

vähän erilaista se porukka.” 

 

Haastateltava 19 puolestaan kertoo puheenvuorossaan osallistuneensa ryhmätoimintaan, johon 

osallistui sekä palkkatyöntekijöitä että yrittäjiä. Haastateltava 19 kokee, että yrittäjäporukka, 

eli me, on erilaista verrattuna palkkatyöntekijöihin, ja kuvaa tätä erilaisuutta suhteessa 

palkkatyöntekijöihin sekä samankaltaisuutta yrittäjien kesken ”pikkuisen hulluna” olemiseksi.   

 

Haastattelu 22: 

Haastattelija: ”Mutta onko jotain semmosia yhteisiä piirteitä, joita yrittäjillä on? Tai 

semmosia ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä tai tapoja suhtautua asioihin tai ihmisiin tai?” 

Haastateltava: ”No miusta jotenki varmaan se tuntuu, ainaki näitten yrittäjien kanssa, kun 

mie, kenen kaa teen yhteistyötä, niin ehkä koen sen asian ainaki hyvin samantyyppiseks, 

mitä mie oon, et pystyy sopeutuu erilaisiin tilanteisiin tosi nopeesti. Et pystyy tavallaan myös 

muuttamaan sitä omaa toimintatapaa tai. Ja pystyy, et jos tulee tilanteita, niin sie pystyt, miten, 

niin no pystyt sopeutumaan siihen tilanteeseen. Et pystyy muuttamaan omaa toimintatapaa ja 

pystyy tekemään semmosia järkeviä ratkasuja heti. Et ei mee niin sanotusti heti, et apua, et 

mitä myö tehään. Vaan lähtee heti sitä tilannetta selvittämään ja heti työstämään et, mitä 

asialle voi tehä. Ja mitä pitää muuttaa. Et ehkä kyky toimia nopeesti on myös miun mielestä 

semmonen meitä yhdistävä tekijä. Että.” 

 

Haastateltava 22 erittelee puheenvuorossaan haastattelijan pyynnöstä yrittäjiin liittyviä, 

yhteisiä piirteitä. Hän lähestyy kysymystä omiin kokemuksiin sekä yrittäjätuttaviin perustaen, 

ja jäsentää tällaisiksi yhteisiksi piirteiksi nopean sopeutumis- ja reagointikyvyn. Puheenvuoron 

lopusta on löydettävissä myös me-puhetta haastateltavan kiteyttäessä puheenvuoronsa 

lauseeseen: ”Et ehkä kyky toimia nopeesti on myös miun mielestä semmonen meitä yhdistävä 

tekijä.” 

 

Haastatellut mikroyrittäjät rakensivat samankaltaisuutta muiden mikroyrittäjien kanssa 

aineistossa monin eri keinoin, ja samankaltaisuutta pohdittiin erityisesti suhteutettuna 

haastateltujen mikroyrittäjien omiin yrittäjätuttaviin sekä yrittäjäverkostoihin. 

Samankaltaisuuden diskurssia sanallistettiin aineistossa esimerkiksi tekemällä erontekoa 

palkkatyöntekijöihin, mutta myös määrittelemällä mikroyrittäjille kollektiivisesti tyypillisiä ja 

yhteisiä piirteitä. Piirteiden määritteleminen tehtiin usein heijastelemalla omia, omaan 
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identiteettiin liitettyjä piirteitä, toisiin mikroyrittäjiin. Aineistosta löytyi kuitenkin myös tälle 

samankaltaisuuden diskurssille vastakkainen näkökulma, jossa haastateltavat mikroyrittäjät 

halusivat tuoda esille erilaisuuttaan toisiinsa nähden. Tämä diskurssi on nimetty ”toisiinsa 

nähden erilaiset mikroyrittäjät” -diskurssiksi, ja esittelen diskurssin sisällön myöhemmin tässä 

luvussa.  

 

 

Yrittäjien välinen yhteistyö ja ymmärrys 

 

Mikroyrittäjien väliseen yhteistyöhön ja ymmärrykseen liittyvät teemat toistuivat aineistossa. 

Mikroyrittäjien välinen yhteistyö ja ymmärrys näyttäytyivät aineistossa mikroyrittäjäarjessa 

kannattelevina voimavaroina. Monet mikroyrittäjät tekivät yhteistyötä samalla toimialalla 

työskentelevien muiden mikroyrittäjien kanssa ja he myös kokivat, että mahdollisissa 

kilpailutilanteissa tuli toimia reilusti ja solidaarisesti muita mikroyrittäjiä kohtaan. Myös 

mikroyrittäjien väliseen ymmärrykseen liittyvät teemat tulivat esille useaan kertaan aineistossa. 

Suurin osa haastateltavista mikroyrittäjistä kokikin, että aitoa ymmärrystä mikroyrittäjyyteen 

ja yrityksen arjen pyörittämiseen liittyen pystyi saamaan ainoastaan muilta yrittäjiltä tai 

henkilöiltä, jotka olivat joskus toimineet yrittäjinä. 

 

Haastateltava 6: ”Kyllä mä uskon, että siinä on myöskin sit se, että yksi mitä mun kollegan 

kanssa meillä on sellaisia yhteiskunnallisesti vahvasti värittyneitä projekteja valokuvauksen 

tiimoilta, niin mä oon löytänyt ja onnistunut löytämään ja vetämään itse puoleeni sellaisia 

ihmisiä tähän ympärille, jotka myös kantaa ja jotka auttaa mua sellaisissa kohdissa, missä 

mulla on haasteita. Se kollegiaalisuus, kun sen ymmärtää, niin se on tosi iso juttu 

yrittäjyydessä, että kaikki tietää, että tää on vaikeeta. Siis, että on vaikeeta saavuttaa tiettyä 

tulostasoa ja välillä on helkkarin rankkoja aikoja ja silloin ne kollegat ja muut yrittäjät kyllä 

auttaa sua ja nostaa sua, jos sä vaan uskallat pyytää sitä apua ja näyttää, että sä tarvit sitä ja 

toisaalta sitten myöskin niissä kohdissa, missä he tarvii, niin oot tukena silloin, kun itse pystyt. 

Että vaikka me puhutaan yrittämisestä ja puhutaan yksin yrittämisestäkin niin, se ei tarkoita 

samaa asiaa, että sä jäisit täysin ulkopuolelle tai olisit pelkästään vastuussa omista toimistas, 

vaan kyllä, jos sä uskallat näyttää oman haavoittuvaisuutes, siis jos sä uskallat ilmoittaa, että 

sulla on jaksamisongelmia, niin tukea tulee varmasti.” 
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”En mä usko, että yrittäjyys olisi mahdollista ilman niitä. Että nämä verkostot, mitkä on 

tässä tullut näiden yrittäjien kanssa, niin ne on jokaisessa semmoisia elementtejä, että ne on 

osa mun omaa yrittäjätarinaa.” 

 

Haastateltava 6 kertoo puheenvuorossaan kollegiaalisuuden sekä yrittäjäverkostojen 

merkityksestä itselleen mikroyrittäjänä. Haastateltava yhdistää kollegiaalisuuteen 

puheenvuorossaan muiden mikroyrittäjien kanssa jaetun ymmärryksen mikroyrittäjyyden 

haasteista, liittyen muun muassa tietyn tulotason saavuttamiseen. Haastateltava kokee, että 

mikäli yksittäinen mikroyrittäjä uskaltaa pyytää hankalassa tilanteessa apua ja tukea kollegoilta 

sekä muilta mikroyrittäjiltä, hän ei jää yksin haasteidensa kanssa, vaan saa kaipaamaansa apua 

yrittäjäverkostojen kautta. Toisessa puheenvuorossaan haastateltava 6 toteaa, ettei 

(mikro)yrittäjyys olisi välttämättä mahdollista ilman yrittäjäverkostojen olemassaoloa, ja 

yhdistää verkostot osaksi omaa ”yrittäjätarinaansa”.  

 

Haastateltava 10:  

Haastattelija: ”Niin, joo. Onko se vaan, että vaan samassa asemassa oleva ja saman kokenu 

voi sitä ymmärtää, et millasta se (yrittäjyys) on?” 

Haastateltava: ”No, siis aidosti ymmärtää. Tottakai voi sanoa et mie ymmärrrän sun tuskan, 

mutta aidosti se ymmärtäminen, että voi antaa vaikka ajoittain sitä tukea, niin eihän se oo 

mahollista käytännössä. Se on ihan päivän selvää, että vain joka on kokenut saman, tai siis 

ollut samantyyppisessä tilanteessa, niin se pystyy astumaan saappaisiin ja tuntemaan samoja 

asioita.” 

Haastattelija: ”Osaatko sä sanoa, että ajatteleeko muut sun tuntemat yrittäjät tällä tavalla 

myös?” 

Haastateltava: ”No joo, näin mie uskon, koska kyllähän yrittäjät verkostoituu keskenään 

sen takia just, että ne saa vertaistukea. Vaikka on täysin eri ala, niin ja ehkä just sen takia, 

kun on täysin eri ala. Mutta murheethan on loppujen lopuks, ne päivittäiset murheethan on 

hyvin pitkälle samoja. On rahotusongelmia, on asiakasongelmia, on myynnillisiä ongelmia ja 

näin. Uskon, että suurin osa yrittäjistä ajattelee näin. Mutta, niinku sanoit, niin osa on toista 

mieltä ja se heille suotakoon. En mä tiedä, ei siinä varmaan kukaan oikeassa tai väärässä oo.” 

 

Haastateltava 10 pohtii puheenvuorossaan haastattelijan pyynnöstä, voiko yrittäjyyttä 

ymmärtää muutkin kuin toiset yrittäjät. Haastateltava kokee, että yrittäjyyttä voi aidosti 

ymmärtää vain toiset yrittäjät, jotka ovat kokeneet samanlaisia asioita ja olleet samanlaisissa 
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tilanteissa yrittäjyyteen liittyen. Haastateltavan mielestä yrittäjien syy verkostoitua keskenään 

on mahdollisuus saada vertaistukea muilta yrittäjiltä eri toimialoista riippumatta. Myös 

haastateltava 10 liittää yrittäjien väliseen vertaistukeen yrittäjyyteen liittyvät päivittäiset 

murheet ja haasteet, joiden hän kokee olevan jaettuja. Esimerkkeinä tällaisista, yhteisistä, 

ongelmista hän mainitsee rahoitusongelmat, asiakasongelmat sekä myynnilliset ongelmat.  

 

Aineistosta löytyi paljon yrittäjien väliseen yhteistyöhön, ymmärrykseen sekä verkostoihin 

liittyvää puhetta sekä teemoja. Vaikka mikroyrittäjyyden käsitettä leimaa yrityksen pieni koko 

ja useissa aineiston tapauksissa myös yrityksen pyörittäminen yksin ilman alaisia tai 

yrityskumppaneita, toistui aineistossa tästä huolimatta yrittäjien väliseen yhteisöllisyyteen 

liittyvät teemat, kuten solidaarisuus, ymmärrys ja vertaistuki. Yrittäjäverkostot ja yrittäjien 

välinen yhteisöllisyys näyttäytyi aineistossa voimavarana, jonka avulla mikroyrittäjien oli 

helpompi käsitellä mikroyrittäjyyden arkeen liittyviä ongelmia vertaistuen ja ymmärryksen 

kautta. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä kokivatkin, että aitoa ymmärrystä yrittäjyyteen 

liittyen pystyi saamaan ainoastaan muilta yrittäjiltä. Työkavereiden tai alaisten puuttuessa 

sosiaalisia kontakteja etsittiin muista saman alan tai eri alojen mikroyrittäjistä. On kuitenkin 

otettava huomioon, että vaikka sosiaalisten yrittäjäverkostojen merkitys mainittiin 

suurimmassa osassa haastatteluista, kokivat osa aineiston mikroyrittäjistä, ettei yrittäjyyteen 

liittyvät sosiaaliset verkostot olleet itselle merkittäviä, ja näin ollen yrittäjän arkeen liittyvää 

aitoa ymmärrystä pystyi saamaan myös muilta kuin kanssayrittäjiltä. 

 

Diskurssi on yhteneväinen aiemmin esitellyn ”samankaltaisuuden” diskurssin kanssa, joskin se 

myös eroaa siitä. Samankaltaisuuden diskurssin kohdalla sosiaalinen mikroyrittäjäidentiteetti 

rakentui ikään kuin syvempänä, eli monet mikroyrittäjät kokivat, että mikroyrittäjiksi oli 

ryhtynyt toisiinsa nähden samankaltaisia ja samanlaisia ominaisuuksia omaavia henkilöitä. 

Niin kutsutun yhteistyön ja ymmärryksen diskurssin kohdalla painoarvoa ei puolestaan annettu 

puheenvuoroissa mikroyrittäjien jaetuille ominaisuuksille tai toimialalle, vaan niin kutsuttu 

me-henki ja siihen liitetty ymmärrys syntyi itsessään yrittäjyystoiminnan ja sen arjen 

pyörittämiseen liittyvien tekijöiden kautta.  
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5.2.2. Toisiinsa nähden erilaiset mikroyrittäjät 

 

Samankaltaisuuden diskurssille muodostui aineistossa myös vastakkainen, mikroyrittäjien 

välisiä eroja ja erilaisuutta korostava diskurssi, joka on nimetty Toisiinsa nähden erilaiset 

mikroyrittäjät -diskurssiksi. Aineistossa rakennettiin erilaisuutta toisiin mikroyrittäjiin 

esimerkiksi korostamalla yrityksien toimialojen, yritysmuotojen sekä yrittäjyyteen ja 

mikroyritykseen liittyvän tavoitteellisuuden erilaisuutta. Useat haastatelluista mikroyrittäjistä 

kokivatkin tarpeelliseksi korostaa yrittäjien erilaisuutta vastustamalla esimerkiksi yrittäjyyteen 

liitettyjä kategorisoivia stereotypioita ja tuomalla esille mikroyrittäjien välisiä eroja. 

 

Haastateltava 5: ”Miksi se ei eroaisi, et siinä mielessä, kun monet muutkin asiat. Yrittäjiäkin 

on niin moneen lähtöön, että mä aattelen, et se perusprofessio määrittää varmaan myös aika 

paljon sitä maailmankuvaa ja sitten yrittäjyys ehkä toissijasena niin näkisin sillä tavalla. 

Tossa jossain sukulaispiireissä, kun on esimerkiks maalausalan yrittäjä, niin kyllähän hänen 

maailmankuvansa on tosi kaukana siitä, minkälainen mulla esimerkiks on, että ehkä mä 

enemmän sen profession kautta ajattelisin, kun sitten. En nää yrittäjyyttä professiona vaan 

nään just enemmän ehkä tämmösenä puitteena toteuttaa sitä työtä, mutta tietysti jotkut 

yrittäjät näkee tän asian eri tavalla ja se on enemmän identiteettikysymys sitten, että miten 

he identifioi itsensä.” 

 

Haastateltava 5 lähestyy puheenvuorossaan mikroyrittäjien erilaisuutta toisiinsa nähden 

toimialojen ja ammattien erilaisuuden kautta. Hän tuo puheenvuorossaan yrittäjyyden rinnalle 

toimialan merkityksen, ja arvottaa toimialan tärkeämmäksi kuin yrittäjyyden. Hän tunnistaa 

puheenvuorossaan myös mikroyrittäjät, joiden identiteetin rakentumisen kannalta 

yrittäjyystoiminta on toimialaa merkityksellisempää, mutta ei itse identifioidu 

puheenvuorossaan tähän ryhmään. Haastateltava 5, jonka yritystoiminta liittyy 

psykoterapeutin, työnohjaajan ja kouluttajan ammatteihin, lähestyy teemaa tuntemiensa 

muiden yrittäjien kautta, ja tekee erontekoa tuntemiinsa maatalousyrittäjiin ”professiolla” 

perustellen.   

 

Haastateltava 7: ”Että hän ei tiedä liittyykö se yrittäjyyteen vai siihen, että joudutte 

ajattelemaan omissa työssänne, mutta se, että yrittäjiä niinku kategoroidaan samalla lailla, 

että me ollaan kaikki tosi rikkaita ja suurin osa rahoista viedään veroparatiisiin, kun suurin 

osa pienyrittäjistä kamppailee toimeentulon kanssa ja on tutkittukin, että ollaan niinku paljon 
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köyhyysrajan alapuolella ja sitten se, että Suomen Yrittäjät sanoo jotakin, niin se on niin, että 

kaikki ollaan sanottu niin. Me ollaan kaikki sit kokoomuslaisia. Sekin pitää muistaa.” 

 

Haastateltava 7 kritisoi puheenvuorossaan yrittäjien ”niputtamista” yhteen kategoriaan sekä 

yrittäjiin liitettyjä stereotypioita. Tällaisia, haastateltava 7:n, tunnistamia stereotypioita ovat 

esimerkiksi yrittäjiin liitetty varallisuus, veropetokset sekä poliittinen puoluetausta.  

Haastateltava kokee, että suomalaisten yrittäjien etujärjestö Suomen Yrittäjät on osaltaan 

edesauttanut suomalaisten yrittäjien kategorisoimista, mutta haluaa puheenvuorossaan tuoda 

esille yrittäjien erilaisuutta erityisesti toimeentuloon ja yrityksen kannattavuuteen liittyen.  

 

Haastateltava 24: ”Joo ja nykypäivänä on myös sitten näitä höpö höpö yrittäjiä. Mä oon 

pikkusen, siis jotka vie semmoselta, mikä nyt on kunnollinen yrittäjä, käytetään nyt 

tämmöstä sanakuvaa tässä, kunnolliselta yrittäjältä mitkä on panostanu siihen yritykseen 

vuosikausia, että siitä tulee voitollinen ja ainut usko on ollu sillä yrittäjällä siihen yritykseen, 

ku siellä pankin sedät ja tädit heiluttelee päätään, että täss ei oo mitään järkee, mutta usko 

siihen omaan ideaansa, ni sitten tulee muoti-ilmiönä start-uppeja ja sitten yht’äkkiä nyt on 

huomattu, että start-upeista neljästä viiteen prosenttia menestyy. Ett loput käyttää vaan 

sijoitetun pääomansa ja haihtuu ilmoille ja kehuskelee konkurssilla. Tai sitten on kevytyrittäjiä 

mikä on, sitä mä oon vähän ihmetelly, ett mikä on verottajan kanta tohon on, ett kun joku 

saattas joissakin kevytyrityksissä pitää sitä myös veronkiertona näin niiku laillisuuspuolelta 

tutkitaan. Mutt nää on varmaan tulevaisuutta mitä rupee aukee seuraavan kahden vuoden 

aikana. Sillee, ett mä oon vähän sitä mieltä, että osa näistä nykyisistä yritysmuodoista, ni se 

vie pikkusen uskottavuutta.” 

 

Puheenvuorossaan haastateltava 24 tekee erontekoa niin sanottujen ”kunnollisten yrittäjien” 

sekä ”höpöhöpö yrittäjien” välille. ”Höpöhöpö yrittäjiin” hän liittää start-up-yrittäjät sekä 

kevytyrittäjät. Kunnolliseen yrittäjyyteen hän liittää puolestaan puheenvuorossaan yritykseen 

panostamisen monien vuosien ajan sekä uskon omaan ideaan ja yritykseen, ja identifioituu itse 

tällaiseksi, niin kutsutuksi kunnolliseksi yrittäjäksi. Haastateltava erittelee start-up-

yrittäjyyteen sekä kevytyrittäjyyteen liittyviä ongelmia, ja kokee, että kyseiset yritysmuodot 

vievät uskottavuutta perinteisemmältä, eli ”kunnolliselta” yrittäjyydeltä. 

 

Haastateltava 17: ”Kyllä kyllä. Et ihan, yrittäjiä on kyllä niin monesta laidasta laitaan ja niin 

erilasia tyyppejä ja eri tavalla yrittäviä, et toisille riittää paljon vähempi ja toinen on 
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vallottamassa koko maailmaa. Ja tehdään eri toimialoilla ja. Et se on kyl rikas joukko ihmisiä, 

on yrittäjät.” 

 

Haastateltava 17 kuvaa yrittäjiä ”rikkaaksi joukoksi ihmisiä”. Yrittäjien erilaisuutta hän 

perustelee puheenvuorossaan yritykseen liittyvän tavoitteellisuuden sekä toimialan kautta. 

Haastateltava 17:n puheenvuoro kiteyttää hyvin koko erilaisten mikroyrittäjien diskurssin 

sisällön yleisellä tasolla. Aineistossa mikroyrittäjien erilaisuutta toisiinsa nähden rakennettiin 

toimialan, yritysmuodon, tavoitteellisuuden ja yrittäjiin liitettyjen stereotypioiden kautta, mutta 

myös peilaamalla itseä muihin, erityisesti toisten toimialojen tai yritysmuotojen 

mikroyrittäjiin, jolloin erilaisuutta rakennettiin erilaisten toimialojen ja yritysmuotojen kautta. 

Kiinnostavaa oli myös se, että sekä mikroyrittäjien välistä samankaltaisuutta että erilaisuutta 

korostavissa diskursseissa näkemyksiä teemaan perusteltiin myös mikroyrittäjän sosiaalisten 

suhteiden, kuten itselle tuttujen mikroyrittäjätuttavien, kautta. 

 

 Erityisesti yrittäjien samankaltaisuutta ja erilaisuutta käsittelevien diskurssien kohdalla on 

tärkeää pitää mielessä, ettei tutkielman tarkoituksena ole määritellä esimerkiksi yksittäisiin 

mikroyrittäjiin liitettyjä persoonallisuuden piirteitä tai muita henkilökohtaisempia 

ominaisuuksia, vaan tarkoituksena on ennemminkin ymmärtää yrittäjyystoiminnan kautta 

rakentuvia ja määrittyviä (mikroyrittäjä)identiteetin osa-alueita. Aineiston perusteella 

mikroyrittäjät jakautuivat sekä niin kutsuttua me-henkeä ja samankaltaisuutta kokeviin 

mikroyrittäjiin, sekä mikroyrittäjien välistä erilaisuutta korostaviin mikroyrittäjiin. Jako ei ole 

kuitenkaan mustavalkoinen, sillä aineiston perusteella yksittäinen mikroyrittäjä saattoi 

identifioitua muihin mikroyrittäjiin, mutta tuntea myös erilaisuutta toisiin yrittäjiin nähden.  

 

5.3. Yhteiskunnallinen mikroyrittäjyys 

 

Monet haastatelluista mikroyrittäjistä jäsensivät haastatteluissa omaa rooliaan mikroyrittäjänä 

suhteessa yhteiskuntaan, tässä tapauksessa Suomen valtioon sekä suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Niin kutsutusta yhteiskunnallisesta mikroyrittäjyydestä puhuttiin aineistossa haastateltavien 

toimesta muun muassa itsenäisyyden ja itsestään huolenpitämisen sekä uusien työpaikkojen 

luomisen kautta. Edellä mainitut teemat on tässä aineiston analyysiluvussa sijoitettu 

Mikroyrittäjyys yhteiskuntahyötynä -diskurssihavaintokokonaisuuden alle. Haastatellut 

mikroyrittäjät puhuivat aineistossa myös paljon yhteiskunnan tuen puutteesta, johon liitettiin 
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esimerkiksi yrittäjille suunnattujen etuuksien ja tukimuotojen puute erityisesti yrittäjyyteen 

liittyvän hädän hetkellä. Yhteiskuntaan ja sen tukeen myös luotettiin, joskin yhteiskunnalliseen 

tukeen liittyvät positiiviset näkemykset olivat aineistossa hyvinkin paljon aliedustettuina. 

Monet mikroyrittäjistä myös kokivat, että yhteiskunta suhtautui eri tavoin mikroyrittäjiin ja 

palkkatyöntekijöihin, mikä lisäsi mikroyrittäjien kokemusta epätasa-arvoisuudesta 

palkkatyöntekijöihin nähden. Aineistossa muodostui ikään kuin mikroyrittäjät vastaan 

yhteiskunta -tyyppinen asetelma, ja Yhteiskunnan rooli mikroyrittäjien tukijana ja 

mikroyrittäjien esittämä kritiikki -diskurssikokonaisuuden havainnot näyttäytyvätkin 

ristiriitaisena suhteessa mikroyrittäjien kokemukseen yhteiskuntahyödyllisyydestä.  

 

 

5.3.1. Mikroyrittäjyys yhteiskuntahyötynä 

 

Mikroyrittäjät jäsensivät yrittäjyyttään aineistossa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja 

mikroyrittäjyys näyttäytyi haastateltavien puheenvuoroissa yhteiskunnan kannalta 

hyödyllisenä työnteon tapana. Yhteiskuntahyöty-diskurssiin liitettiin puheenvuoroissa 

yksittäisen mikroyrittäjän itsenäisyys suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan sekä sen 

tarjoamiin työntekoon liittyviin etuuksiin ja tukimuotoihin, verojen maksaminen 

yhteiskunnalle sekä uusien työpaikkojen tarjoaminen ja ihmisten työllistäminen 

mikroyrityksen kautta. 

 

Haastateltava 6: ”Ehdottomasti. Siis me ollaan ihan yhtälailla niinkuin kaivataan, vaikka 

me ollaan itsenäistä, hyvinkin heterogeenistä porukkaa, niin kyllä mä uskon, että kun 

yrittäjät kokee kuitenkin vahvan yrittäjyys niinkun identiteetti on just se, että me koetaan 

kuitenkin, että me ollaan hyvin itsenäisiä ja niinku, kun ollaan tärkeä osa tätä yhteiskuntaa 

sen takii, koska me ollaan niin itsenäisiä. Me viedään näitä juttuja eteenpäin tosi 

voimakkaasti ja se ei tarkoita sitä, etteikö me toivottaisi, että meillä on mihin me voidaan 

nojata siinä kohtaa, kun tulee joku haaste just ja paljon mieluummin ennen kuin alkaa tulla se 

tilanne.” 

 

Haastateltava 6 esittää puheenvuorossaan näkemyksen siitä, että vaikka yrittäjät ovat 

keskenään hyvin erilaisia, on itsenäisyys yrittäjien identiteettiä määrittelevä tekijä 

yleisemmällä tasolla. Haastateltava liittää itsenäisyyden ominaisuutena itseensä, mutta myös 



49 

 

muihin yrittäjiin. Yrittäjät haastateltava näkee tärkeänä osana yhteiskuntaa juuri yrittäjiin 

liittämänsä itsenäisyyden vuoksi. Haastateltava kokee, että yrittäjät, joihin hän itsekin 

identifioituu vievät ”juttuja eteenpäin tosi voimakkaasti”, mikä on yhteiskunnan kehityksen 

kannalta merkityksellinen asia. Huolimatta yrittäjien itsenäisyydestä haastateltava kuitenkin 

näkee, että yrittäjät myös kaipaavat tukea ja apua mahdollisten haasteidensa selvittämiseksi.  

 

Haastateltava 13: ”No kyl siin on, mä en oo ikinä näit kovin syvällisesti pohtinut, mut kyl se 

tietenkin on, et saa ite päättää asioista paljon. Se on kivaa ja kyl mä myös arvostan sitä, että 

mä saan olla osa tätä yhteiskuntaa ja tarjota ehkä töitä ja maksaa varmaan verojakin, et en 

mä sitäkään huonona koe. Kyl mä nään sen kans merkityksellisenä, et tekee täs jotenkin 

ehkä isommas kuvas sitä, kun tekis vaan. Tai no en mä vähättele mitään palkkatyötä, mut et 

tekis vaan työntekijänä.” 

 

Haastateltava 13 pohtii haastattelijan pyynnöstä puheenvuorossaan yrittäjyyteen liittyviä 

positiivisia puolia. Haastateltava kertoo arvostavansa yrittäjyydessä itsenäisen päätösvallan 

lisäksi sitä, että saa olla osana yhteiskuntaa, tarjota mahdollisesti töitä sekä maksaa veroja. 

Yrittäjänä toimiminen näyttäytyykin puheenvuorossa merkityksellisempänä kuin ”vaan 

työntekijänä” työskenteleminen.  

 

Haastateltava 18: ”No hienointa on varmaan se, että kaikki se mitä saa aikaan on hyvin pitkälti 

omaa saavutusta, et kaiken sen mitä on tehny ja mitä on saanu eteenpäin ja ylöspäin ja 

kasvatettua ja palkattuu ihmisii ja muuta, ni sen tietää, et sen on tehny itte. Ja mun mielestä 

myöskin hienoa esimerkiks se, että kun mä tällä hetkellä työllistän yli 20 maahanmuuttajaa, 

niin mä tiedän, että mä oon kiskonu sieltä ihmisiä köyhyydestä ja työttömyydestä pois ja he 

pystyy nyt tänä päivänä tukemaan perhettään ja lapsia ja heidän koulutusta, mihin heillä 

ennen ei ollu mahdollisuutta. Ni se on varmasti yks semmonen hienoimpia asioita.” 

 

Haastateltava 18 pitää puolestaan yrittäjyydessä hienoimpana sitä, että yritykseen liittyvät 

saavutukset ja onnistumiset ovat omaa ansiota sekä itse tehtyjä. Yhdeksi tällaiseksi 

saavutukseksi hän mainitsee työntekijöiden palkkaamisen ja työllistämisen. Haastateltava 18 

on työllistänyt yritykseensä yli 20 maahanmuuttajaa, jotka ovat ennen Suomeen muuttoaan ja 

työllistymistään yritykseen eläneet köyhyydessä ja työttömyydessä. Haastateltava yhdistää 

työntekijöiden työllistymisen yritykseensä ja Suomeen myös työntekijöiden perhettä ja lapsia 
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koskevaksi asiaksi, jolloin työllistämiseen liittyvät positiiviset vaikutukset näyttäytyvät vielä 

laaja-alaisempina.  

 

Mikroyrittäjyydestä ja sen positiivista vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan kannalta 

puhuttiin useissa aineiston haastatteluissa. Positiivisiin vaikutuksiin liitettiin aineistossa 

käytännön tekoja, kuten verojen maksaminen ja ihmisten työllistäminen.  Kokemus ”hyvästä 

kansalaisuudesta” näyttäytyi aineistossa tärkeänä osana yhteiskunnallisista teemoista 

puhuneiden mikroyrittäjien yrittäjäidentiteettiä. Yrittäjyyteen, tässä kontekstissa 

yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, liitettiin haastateltavien toimesta myös itsenäisesti 

toimiminen. Voidaankin väittää, että yhteiskuntamme yhtenä pyrkimyksenä on, 

hyvinvointivaltio-ominaisuuksistaan huolimatta, suomalaisten itsenäisyys sekä vastuunkanto 

itsestä. Mikroyrittäjyys tukee tätä ideaalia ja näyttäytyy niin sanottuna yhteiskuntahyötynä, 

sillä mikroyrittäjät hankkivat toimeentulonsa yritystoiminnallaan, eivätkä ole riippuvaisia 

yhteiskunnan tarjoamista tuista, ainakaan teorian tasolla. Riippumatta yrittäjyyteen ja yrittäjiin 

liitetystä itsenäisyydestä huolimatta, monet aineiston haastatelluista mikroyrittäjistä toivat 

esille, että yhteiskunnallisten toimijoiden tarjoama tuki tulisi tarpeeseen. Tähän teemaan liittyy 

myös seuraava aineiston analyysiluku otsikolla ”Yhteiskunnan rooli mikroyrittäjien tukijoina 

ja mikroyrittäjien esittämä kritiikki”.  

 

5.3.2. Yhteiskunnan rooli mikroyrittäjien tukijana ja mikroyrittäjien 

esittämä kritiikki  

 

Suomalaisen yhteiskunnan tarjoaman tuen laatua mikroyrittäjille kritisoitiin haastateltujen 

mikroyrittäjien toimesta useassa puheenvuorossa. Useat mikroyrittäjät kertoivatkin kokevansa, 

että suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat etuudet ja tukimuodot yrittäjille eivät olleet samalla 

tasolla etuuksien ja tukimuotojen kanssa, joihin palkansaajat olivat oikeutettuja. Lisäksi 

monilla mikroyrittäjillä oli mielipide siitä, että suomalainen yhteiskunta kannusti yrittäjyyteen, 

mutta yrittäjän arkeen tai jaksamiseen se ei juurikaan tarjonnut apua. Mikroyrittäjien esittämä 

yhteiskunnallisen kritiikin diskurssi muodostui aineistossa vastakkaiseksi yhteiskuntahyödyn 

diskurssille. Monet haastatellut mikroyrittäjät kokivatkin sekä toteuttavansa yhteiskunnallista 

ideaalia työnteon suhteen että jäävänsä yhteiskunnan jalkoihin esimerkiksi byrokratiaan tai 

palkkatyöntekijöihin suhteutettuna. 
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Haastateltava 8: ”No, en nyt oikein osaa sanoa, että tuleeko mitään... Että niin kuin sanottu, 

että kun jossain oli just siitä mainintaa, että mietitään yrittäjillekin niitä, että miten voisi sitä 

jaksamista ja muuta tukea, niin onhan se yrittäjä Suomessa tai niin kuin joka paikassa niin 

hyvin eriarvoisessa asemassa kuin mitä palkkatyössä oleva. Että justiinsa niin kuin kaikki 

sairaslomat ja muut tämmöiset, niin yrittäjän on vaan jaksettava olla sairaana töissä ja niin 

edelleen. Eikä ole niin kuin, ei ole mitään tavallaan semmoisia niin kuin vaihtoehtoja millä 

niin kuin... Ei ole vuorotteluvapaita eikä mitään semmoisia ylipäätään.” 

 

Haastateltava 8 tuo puheenvuorossaan esille yrittäjien ja palkkatyöntekijöiden välisen 

eriarvoisen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa. Haastateltavan mukaan yrittäjien on 

jaksettava käydä töissä myös sairaana, sillä mahdollisuutta pitää sairauslomia samaan tapaan 

palkkatyöntekijöiden kanssa ei ole. Aineistossa toistuikin useassa haastattelussa 

samankaltainen puhe sairauslomiin sekä sairastamiseen liittyen. Sairastamiseen ja 

sairauslomalla olemiseen yhdistettiin epävarmuutta liittyen muun muassa siihen, että kuka 

hoitaa työt sairauslomalla olemisen aikana ja siirtyvätkö asiakkaat pidentyneen sairausloman 

seurauksena mahdollisesti kilpailijalle. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä myös kertoivat, 

ettei heillä ollut työterveyden palveluita käytössään. Haastateltava 8 toteaa puheenvuorossaan 

myös, ettei mikroyrittäjille kuulu samoja etuuksia kuin palkkatyöntekijöille, kuten 

vuorotteluvapaita ”eikä mitään semmosia ylipäätään”. Puheenvuorossa mikroyrittäjistä ja 

palkkatyöntekijöistä muodostuu ikään kuin kaksi erillistä ryhmää, joista on tehty eriarvoisia 

toisiinsa nähden työntekoon liittyvien tukien sekä etuuksien suhteen.  

 

Haastateltava 9: ”Että mä niinkuin yrittäjyyttä niin kauheesti mainostetaan, mut ei mun 

silmissä yrittäjä-status sinänsä oo mikään semmoinen tavoiteltava asia. Muistaisin silloin 

alunperinkin, kun kaupungin palveluissa yrittäjyysasioista keskusteltiin niin jäi tosi vähälle 

se, että mitä sä yrität. Kyllähän sulla täytyy kunnon ammattitaito olla ennen kuin sä pystyt 

yrittää yhtään mitään. Sit tuli mieleen, että ajetaanko ihmisiä yrittämään yrittämisen ilosta. 

Suomi täynnä yrityksiä, jossa se ihminen ei osaa sitä hommaa, mutta on yritys, jossa myydään 

ikkunoita vaikka ikkunoiden kaa ei oo ollu tekemisissä. Itse asianhallinta on mun mielestä 

tärkeempi, kuin se yrittäjyys itsessään.” 

 

Haastateltava 9 kertoo puheenvuorossaan, ettei pidä yrittäjä-statusta tavoiteltava asiana. 

Hänelle on jäänyt omien kokemuksiensa perusteella kuva siitä, että suomalaisessa 

yhteiskunnassa, tässä tapauksessa kaupungin palveluiden ollessa toimijana, ihmisistä halutaan 
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saada yrittäjiä ”yrittämisen ilosta”. Aineistossa toistui myös muissa puheenvuoroissa kritiikki 

suomalaisen yhteiskunnan harjoittamalle yrittäjäksi kannustamiselle. Haastateltava 9:n lisäksi 

myös osa muista haastatelluista mikroyrittäjistä koki, että Suomessa mikroyrittäjiksi 

kannustetaan ihmisiä, joilla ei välttämättä ole yrityksen pyörittämiseen vaadittavia taitoja tai 

ominaisuuksia.  

 

Haastateltava 20: ”Alkuaikoina oikeestaan ei tullu silleen, että mä kuitenkin sillon otin ihan, 

hain tätä starttirahaa ja sainkin sen, mä sain itse asias kaks kautta sillon putkeen, ni se oli 

todella hieno apu, et semmosen sai itelleen. -- (puheenvuoro jatkuu yrittäjän kertoessa lisää 

toimialastaan ja sesonkien vaikutuksesta tulokseen.) 

 

Haastateltava 20 puolestaan kokee, että on saanut suomalaiselta yhteiskunnalta ”todella hienon 

avun” starttirahan muodossa. Haastateltavan puheenvuoro eroaa suurimmasta osasta muista 

mikroyrittäjien tuottamista suomalaiseen yhteiskuntaan ja yhteiskunnalliseen tukeen liittyvistä 

puheenvuoroista, sillä suomalaisen yhteiskunnan rooli mikroyrittäjiä kannustavana toimijana 

sai aineistossa huomattavasti enemmän kritiikkiä kuin kiitosta.  

 

Haastateltava 15: ”Kyllä varmaan on sit ku tulee tommosia ulkopuolisia paineita. Ja varsinkin 

se, että se tulee viranomaistaholta, niin tuntuu, et kiristää ruuvia sieltä suunnasta vaikka koko 

ajan puhutaan, että pitäs yrittäjiä kannustaa ja kaikkea tämmöstä näin. Ja sit tehdään niitä 

hankalemmaks niitä asioita.” 

 

Haastateltava 15:n puheenvuoro kiteyttää hyvin suomalaisen yhteiskunnan rooliin liittyvän 

dilemman mikroyrittäjyyteen liittyen. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä kokivat, että 

suomalainen yhteiskunta tukee mikroyrittäjäksi ryhtymistä esimerkiksi etuuksien, kuten 

starttirahan, tai työllistämään pyrkivien neuvontapalveluiden kautta. Itse 

mikroyritystoimintaan ja -arkeen monet mikroyrittäjistä kuitenkin kokivat saavansa vähän, jos 

ollenkaan tukea suomalaiselta yhteiskunnalta. Monet myös kokivat, että esimerkiksi 

yrittäjyyteen tai toimialoihin liittyvän lainsäädännön jatkuva muuttaminen ja muu byrokratia 

tekivät yrittäjyydestä entistä hankalampaa.  

 

Kunnon kansalaisuuden diskurssin sekä yhteiskunnan roolin diskurssin välinen suhde on 

kiinnostava mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta. Yhtäältä osa mikroyrittäjistä 

määrittelee itsensä itsenäisiksi kunnon kansalaisiksi, jotka pärjäävät ilman yhteiskunnan 
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tarjoamia etuuksia sekä tukia ja osallistuvat itse hyvinvointivaltion toimintaan esimerkiksi 

verovaroin tai työllistämällä ihmisiä yrityksiinsä. Toisaalta aineistossa toistuu myös teema, 

jossa yhteiskunnalta toivotaan lisää tukea ja osallistumista mikroyrittäjien arkeen, mutta myös 

aitoa kiinnostusta ja ymmärrystä siitä, mitä mikroyrittäjien arki oikeasti pitää sisällään.  

 

5.4. Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus  

 

Mikroyrittäjyyteen liitetty vapaus mainittiin lähes jokaisessa haastattelussa. Vapaus nähtiin 

positiivisena ja jopa yrittäjyyden parhaana puolena, mutta sille tunnistettiin aineistossa myös 

vastakkainen puoli, eli mikroyrittäjyyden sitovuus, jolloin yrittäjyys ja mikroyrittäjänä 

toimiminen ylipäätään siirtyivät myös muille elämän osa-alueille. Tätä vapauden ja 

yritystoimintaan liittyvän kokonaisvaltaisuuden sekä sitovuuden suhdetta pohdittiin ja 

käsitteellistettiin aineistossa muun muassa vapauteen ja hallintaan liittyvän tunteen kautta, jota 

kutsuttiin aineistossa haastateltavien toimesta muun muassa harhaksi ja illuusioksi. Vapauden 

ja yrittäjyyden sitovuuden diskurssit määrittyvät tässä aineiston analyysin luvussa 

vastadiskursseiksi toisiinsa nähden.  

 

5.4.1. Vapaus sekä vapauden ja hallinnan illuusio 

 

Haastatellut mikroyrittäjät jäsensivät vapausdiskurssia aineistossa työaikoihin, työtapoihin 

sekä yhteistyökumppaneihin liittyvän päätösvallan kautta. Vapauden ja työntekoon liittyvän 

hallinnan todellista toteutumista myös kyseenalaistettiin mikroyrittäjien toimesta. Vaikka 

haastatelluilla mikroyrittäjillä ei ollut aina mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi asiakkaisiin, 

työmääriin tai työskentelyaikoihin, näyttäytyi niin kutsuttu vapauden ja hallinnan illuusio 

aineistossa kuitenkin mikroyrittäjien arkea ja identiteettiä tukevana voimavarana. 

 

Haastateltava 8: ”Vapaus. Että saa tehdä työt omaan... Pystyy itse säätelemään, no tietenkin 

tiettyyn rajaan asti pakkohan niitä töitä on tehdä, mutta siis se, että kyllähän se on sitä vapautta 

itse päättää niistä asioista.” 

Haastateltava 9: ”Kyllä tietysti se, että vapaus siitä, että saa itse järjestää sen, miten sä nää 

asiat hoidat, kunhan ne tulee hoidettua. Onko ne sitten sunnuntai-iltapäivällä vai 

maanantaina kello 8-16, niin saat itse päättää sen.” 
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Haastattelijan kysyessä haastateltavilta yrittäjyyteen liittyviä hyviä puolia, sekä haastateltava 8 

että haastateltava 9 mainitsevat vapauden. Molemmat haastateltavista toteavat, että sovitut työt 

täytyy tehdä, mutta vapaus syntyy yrittäjän mahdollisuudesta vaikuttaa siihen, milloin ja miten 

työtä tekee.  

 

Haastateltava 12: ”No kyl varmaan se vapaus sille et pystyy ite päättämään et minkälaisia 

töitä haluu ja millä tavalla haluu sen työnsä tehdä. Et jos miettis et ois vaikka toisen 

palveluksessa ja se sanois et et tee noin huolellisesti tai se asiakas ei maksa tosta ni et 

todellakaan tee sitä asiaa. Ni mä voin ite päättää et jos mul on sellanen yksityisasiakas jolle 

mä haluun tehdä jotain ekstraa ni mä saan ite päättää teenkö sen vai en ja kukaan ei tuu 

sanomaan siitä ettet voi tehdä tolla tavalla. Tai jos päätän olla, lähteä kesken päivän jonkun 

yksityisasian takia pois työpaikalta ni se käy. Ja saan laittaa semmosen, mieleiseks tehdä ja 

tehdä niiden yhteistyökumppaneiden kans yhteistyötä kenen kans haluaa. Sekin on aika iso 

asia, et jos on toisen palveluksessa ja se sanoo et tän kans tehdään yhteistyötä, tän sähkärin 

tai tän remppamiehen tai verholiikkeen ni silloin siel pitää mennä ja tehdä sen kans. Nyt saa 

ite tehdä niiden kanssa kenen kans sujuu hommat kaikista parhaiten.” 

 

Myös haastateltava 12 toteaa vapauden olevan hienoin asia yrittäjyydessä. Haastateltava 

jäsentää puheenvuorossaan vapaudeksi mahdollisuuden päättää siitä, millaisia työtehtäviä hän 

ottaa hoidettavakseen ja miten työtehtävät tehdään. Yrittäjänä toimimisen vapaus mahdollistaa 

haastateltavalle edellytykset toteuttaa omia näkemyksiä ja toiveita työnteon suhteen, mutta 

myös mahdollisuuden työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi, jolloin esimerkiksi yrittäjän 

yksityisasioiden hoitaminen helpottuu. Yrittäjyyteen liittyvään vapauteen haastateltava liittää 

lisäksi mikroyrittäjän oikeuden vaikuttaa siihen, keiden kanssa haluaa työskennellä ja tehdä 

yhteistyötä, jolloin yhteistyökumppaneiksi valikoituvat ne henkilöt tai tahot, joiden kanssa 

yhteistyö sujuu juuri kyseisen mikroyrittäjän näkökulmasta parhaiten. Haastateltava rakentaa 

ja kuvailee mikroyrittäjyyteen liittyvää vapautta suhteessa palkkatyön tekemiseen yhdistämällä 

palkkatyöntekijänä työskentelemiseen rajoitetun mahdollisuuden päättää työntekemiseen 

liittyvistä asioista, kuten yhteistyökumppaneista ja työn suorittamiseen liittyvistä seikoista.  

 

Haastateltava 7: ”Että kun aina sanotaan, että te saatte päättää, koska te teette töitä. 

Sanotaan, että ei me oikeesti kuule voida. Että kyllä meidän pitää kuulla meidän asiakkaat, 

koska jos me niin tehdään, niin kuule, että sanoo asiakkaalle: "okei sun tuoli jäi kesken, me 

lähdetiin Thaimaaseen", niin voi olla, että ei oo kuule kohta töitä. Niin tuota, että me ei oikeesti 
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voida sitä tehdä, mutta siinä on semmoinen harha, että me hallitaan, että se harha auttaa. Se 

on niinkuin se unelma, että sä et välttämättä kai mene jonnekin Aasiaan(?) tekemään jotakin 

riippulentelyy, ehkä niinkun, että se mahdollisuus sinulla on, niin se kantaa. Se on samaten 

niinku tämä, että se mahdollisuus, sä päätät itse, niin se kantaa ja sitten se, että kun sä tuut 

tänne verstaalle, niin jotenkin se "tää on mun", "tää on minun, minä päätän missä toi kasa on", 

"minä päätän, koska mä käynnistän ompelukoneen". Minä en ehkä päätä sitä, koska meillä on 

kiinteet aukioloajat. Mä voin päättää tuunko mä seitsemältä tai kuudelta.” 

 

Haastateltava 7 pohtii puheenvuorossaan vapauden ja vapauden harhan välistä suhdetta. 

Haastateltava kokee, että huolimatta ennakko-oletuksista, hänellä ei ole yrittäjänä mahdollista 

vaikuttaa siihen, milloin hän tekee töitä tai mahdollisuutta pitää pitkiä vapaita oman halunsa 

mukaisesti, sillä työn tekemisen aikataulut määrittyvät asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden 

mukaan. Huolimatta asiakkaiden määrittämistä aikatauluista, haastateltu mikroyrittäjä 

kuitenkin kokee niin kutsuttua harhaa hallintaan ja vapauteen liittyen. Tähän hallinnan ja 

vapauden harhaan hän liittää yrittäjän luoman illuusion vapauteen liittyvistä mahdollisuuksista, 

jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä käytännössä ja yrityksen arjen pyörittämisen kannalta 

mahdollisia. Niin kutsuttua hallinnan ja vapauden harhaa lisää haastatellun mikroyrittäjän 

mukaan mahdollisuus päättää työhön ja sen toteuttamiseen liittyvistä seikoista verstaan 

aukioloaikojen puitteissa.  

 

Vapaus toistui teemana lähes jokaisessa aineiston haastattelussa. Vapaus nähtiin 

mikroyrittäjyyteen liittyvänä positiivisena puolena, joskin mikroyrittäjyyteen liitettyä 

tosiallista vapautta myös kyseenalaistettiin. Vapauteen yhdistettiin aineistossa yrittäjien 

mahdollisuus vaikuttaa työntekemiseen liittyviin seikkoihin, kuten työtapoihin, työaikoihin 

sekä yhteistyökumppaneihin. Mikroyrittäjyyteen liitetty vapaus näyttäytyi aineistossa työhön 

liittyvänä voimavarana, jota rakennettiin myös suhteessa palkkatyöntekemiseen liittyviin 

normeihin. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä kokivatkin, että mikroyrittäjänä 

työskenteleminen mahdollisti enemmän työntekemiseen liittyvää vapautta kuin 

palkkatyöntekijänä toimiminen. Mikroyrittäjyyteen liittyvää vapautta myös kyseenalaistettiin 

aineistossa, ja vapaus tai työhön liittyvä hallinnan tunne näyttäytyi aineistossa myös harhana 

tai illuusiona. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä kokivat, että tunne tai illuusio vapaudesta 

oli merkittävä työhön liittyvä voimavara tosiasiallisen vapauden rinnalla. Työn tekemiseen 

liittyvä vapaus tai illuusio vapaudesta liitettiinkin vahvasti aineistossa 

mikroyrittäjäidentiteettiin ja mikroyrittäjänä toimimiseen, ja kokemusta vapaudesta vertailtiin 
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ja rakennettiin suhteessa palkkatyön tekemiseen liittyviin normeihin. Vapauden ja vapauden 

harhan diskurssi onkin yhteydessä seuraavan, mikroyritystoiminnan sitovuuden diskurssin 

kanssa. 

5.4.2. Mikroyrittäjyyden sitovuus  

 

Vapaus-diskurssille muodostui aineistossa myös vastakkainen teema, joka on nimetty 

mikroyrittäjyyden sitovuuden diskurssiksi. Mikroyrittäjyys näyttäytyi aineistossa toimintana, 

joka sitoi yksittäisen mikroyrittäjän vahvasti kiinni mikroyritykseensä, jolloin työn ja vapaa-

ajan raja arjessa hälveni. Mikroyrittäjyyden sitovuudella tarkoitetaan työpäivien pitenemistä, 

työnteon sekä mikroyritykseen liittyvien asioiden ajattelun siirtymistä myös vapaa-ajalle sekä 

niin kutsutun edustusyrittäjäimagon ylläpitämistä myös työajan ulkopuolella. 

 

Haastateltava 22: ”Mm. No kylhän se tietysti, kylhän mä ittestäni puristan ihan valtavasti 

energiaa tohon työhön. Et tälläkin hetkellä, jos mie mietin, niin kylhän toi työ vie miun 

elämästä ihan valtavasti aikaa ja resursseja. Et sen puoleen niinku ehkä odotan vähän 

semmosta, jossakin vaiheessa tasasempaa ajanjaksoa, että. Tavallaan, et sekin myöskin, että 

se yritys pyöris myös omalla painollaan, että miun ei tarvis olla ihan ihan 24/7 tavallaaan 

siinä kiinni, että varsinkin nyt just, kun myö muutettiin ja täs on nyt, me on ostettu monta 

asiaa. Niin, kun on tullu ihan valtavasti uusii asioita ja just, kun on laajennettu palveluita ja 

nettiajanvarausta ja sähköstä ajanvarausta. Kaikkee, hirveen paljon uutta, niin kyl se vie myös 

siitä, kun mie töistä tuun kotiin, niin teen tosi paljon koneella ja ajatustyöt, ajatukset tosi paljon 

niis keskeneräisissä töissä, mitkä vaan pitää saaha valmiiks. Et kyllähän se siihen miun omaa 

kehoa ja sitä omaa jaksamista kyl täl hetkellä tosi paljon. Että.” 

 

Haastateltava 22 toteaa puheenvuorossaan, että yrittäjyys ja työ parturi-kampaajana vievät 

kyseisen yrittäjän elämästä haastatteluiden toteutushetkellä ”ihan valtavasti aikaa ja 

resursseja”. Mikroyrittäjyys näyttäytyy haastateltavan mikroyrittäjän elämässä ”24/7-

toimintana”, jossa vastuu yrityksen toiminnasta on koko ajan haastateltavalla. Haastateltava 

kertoo, että yrityksen toimintaan ja tekemättömiin töihin liittyvät ajatukset pyörivät myös 

vapaa-ajalla mielessä, eikä työn teolta kotona voida välttyä. Kokemusta yrittäjyyden 

kokonaisvaltaisuudesta sekä sitovuudesta lisää mikroyritykseen liittyvät muutokset ja 

kehittäminen, jotka lisäävät mikroyrittäjän työtaakkaa ainakin hetkellisesti. Yrittäjä kertookin 

odottavansa tasaisempaa ajanjaksoa, jolloin yrityksen toimintaan liittyvät muutokset ovat 
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normalisoituneet ja tulleet osaksi yrityksen arkea. Useissa haastatteluissa yrittäjyyteen 

liittyvään kokonaisvaltaisuuteen liitettiin jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvät teemat, ja useat 

haastatelluista mikroyrittäjistä kokivat, että yritystoiminnan valuminen vapaa-ajalle verotti 

esimerkiksi arjessa jaksamista.  

 

Haastateltava 29: ”Että kyllä se, jos olis vielä vieraalla töissä niin ne työasiat sais jättää, kun 

työpaikalta lähtee niin yleensä toivottavasti sinne ja niin. Että kyllä sitä on aika 24/7 sitä on 

ne työasiat sitten jollain tavalla mielessä ja kyllähän niitä joutuu tekemään niitä paperiasioita 

kotona ja tehä ruokatilauksia ja monenlaista niin.” 

 

Myös haastateltava 29 toteaa mikroyrittäjyyteen liittyvien työasioiden olevan mielessä 24/7. 

Haastateltava sekä miettii työhön liittyviä asioita vapaa-ajallaan, että tekee yritystoimintaan 

liittyviä konkreettisia työtehtäviä, kuten paperitöitä ja ruokatilauksia. Haastateltava vertaa 

puheenvuorossaan yrittäjyyteen liittyvää kokonaisvaltaisuutta palkkatyön tekemiseen, 

eli ”vieraalla töissä olemiseen”, ja kokee, että palkkatöissä työt eivät siirry samalla tavalla 

vapaa-ajalle kuin yrittäjien kohdalla. 

 

Haastateltava 26: ”Siis kyllä varmasti sä voit ymmärtää, jos sitä empatian kykyä on ja ne osaa 

ajatella sillä tavalla kuitenkin maalaisjärjellä ymmärtävät, mutta hyvin...ei ne silti 

ymmärrä...mä muistan meidän äiti soitti mulle monesti 7 aikaan illalla ja kysy missä sä oot, 

no mä vastasin, että töissä, no miten sä nyt vielä töissä olet? Ja sitä jatku melkein koko sen 

ajan, kun mä olin yrittäjänä. Ei se lopettanu sitä missään vaihees, ei se sitä käsittäny, että mä 

olen aina töissä, kun mä olen yrittäjä. Et vaikka mä istun illalla baarissa, niin siellä voi olla 

ihan hyvin joku potentiaalinen asiakas taikka on jo mun asiakas, vaikka joku, et kyl sä 

periaatteessa aina sä olet töissä, aina sä edustat sitä sun yritystä.” 

 

Haastateltava 26 vastaa puheenvuorossaan haastattelijan esittämään kysymykseen siitä, että 

voivatko muut kuin toiset yrittäjät ymmärtää yrittäjyyttä. Haastateltava kertoo, että hänen 

äidillään on ollut hankaluuksia ymmärtää aidosti haastateltavan mikroyrittäjyyteen liittyvää 

sitovuutta. Myös haastateltava 26 kertoo puheenvuorossaan, että hänen työpäivänsä ovat 

venyneet ”normaalia” pidemmiksi, ja haastateltava on mikroyrittäjänä toimiessaan usein tehnyt 

töitä myöhään illalla. Haastateltava tuo puheenvuorossaan myös toisen mielenkiintoisen 

näkökulman yrittäjänä toimimisen kokonaisvaltaisuuteen ja sitovuuteen, ja tämä näkökulma 

toistui myös muissa aineiston haastatteluissa. Haastateltava kokee, että työskennellessään 
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mikroyrittäjänä, hän on aina töissä ja aina yrittäjä ajasta tai paikasta riippumatta. Hänen 

mukaansa mikroyrittäjä edustaa yritystään myös vapaalla ollessaan esimerkiksi potentiaalisille 

tai nykyisille asiakkaille, joten yrittäjyydestä ei pääse niin sanotusti eroon milloinkaan.  

 

Mikroyrittäjyyden sitovuuteen liittyvät teemat toistuivat läpi aineiston. Sitovuuteen liitettiin 

haastateltujen mikroyrittäjien puheenvuoroissa työpäivien venyminen yli suositellun 

kahdeksan tunnin, työtehtävien hoitaminen ja ajatteleminen vapaa-ajalla työajan jälkeen sekä 

oman mikroyrityksen edustaminen ajasta tai paikasta riippumatta. Mikroyrittäjäidentiteetin 

kannalta erityisesti juurikin kolmas seikka yrittäjyyden sitovuuteen liittyen on kiinnostava. 

Monet haastateltavista kokivat, että olivat yrittäjiä sekä mikroyrityksensä edustajia koko ajan 

ja kaikkialla, jolloin työhön liittyvän mikroyrittäjäidentiteetin voidaan ajatella ottavan valtaa 

ja määrittelevän mikroyrittäjää myös muilla elämän osa-aluille. Niin kutsuttu edustava 

mikroyrittäjäidentiteetti näyttäytyykin erityisen sosiaalisena, sillä monet haastatelluista 

mikroyrittäjistä kokivat, että tulivat nähdyiksi juuri mikroyrittäjyytensä kautta muiden ihmisten 

toimesta.  

 

Mikroyrittäjyyden sitovuuden diskurssilla on myös yhteys aikaisempaan aineistossa esiteltyyn 

diskurssiin liittyen mikroyrittäjien unelmiin ja intohimoon yritystoimintaa sekä yrittäjyyttä 

kohtaan. Yritystoimintaan elämäntapana ja ”intohimoisesti” suhtautuneet mikroyrittäjät 

kokivat, ettei työasioiden siirtyminen vapaa-ajalle haitannut, sillä yritystoimintaan 

suhtauduttiin intohimoisesti ja siitä oli muodostunut elämäntapa. Tässä alaluvussa esitellyssä, 

niin kutsutussa yritystoiminnan sitovuuden diskurssissa on kuitenkin havaittavissa kokemuksia 

yritystoiminnan sitovuudesta esimerkiksi jaksamista ja hyvinvointia verottavana asiana, jolloin 

kokemus sitovuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta on vaihtunut positiivisesta negatiiviseen. 

Merkityksellistä mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta onkin se, suhtautuuko 

mikroyrittäjä työhönsä elämäntavan vai jaksamista verottavan työntekemisen muodon kautta.  

On kuitenkin otettava huomioon, että aineiston perusteella yksittäinen mikroyrittäjä voi 

samaistua molempiin diskursseihin mikroyritystoimintansa eri vaiheissa, eikä diskurssit näin 

ollen sulje toisiaan pois yksittäisen mikroyrittäjän kohdalla.  
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5.5. Epävarmuus ja kokemus kyvykkyydestä oman mikroyrityksen suhteen 

 

Mikroyrittäjäidentiteettiä jäsennettiin aineistossa myös mikroyrittäjyyteen liitetyn 

epävarmuuden sekä mikroyrittäjien kokeman kyvykkyyden kautta. Mikroyritystoimintaan 

liittyy aineiston perusteella monenlaisia epävarmuustekijöitä, mutta mikroyrittäjien kokema 

usko omaan mikroyritykseen sekä kyvykkyyteen yritykseen liittyvien asioiden hoitamiseksi 

näyttäytyi mikroyrittäjäidentiteettiä tukevana tekijänä. Mikroyritystoimintaan liittyvän 

epävarmuuden diskurssi sekä mikroyrittäjän kokemus kyvykkyydestä jäsentyvät aineistossa 

toisiinsa nähden vastadiskursseiksi. 

 

5.5.1. Mikroyritystoiminnan epävarmuus  

 

Mikroyritystoiminnan epävarmuuteen liitettiin aineistossa ennen kaikkea työn ja asiakkaiden 

riittävyyteen sekä taloudelliseen toimeentuloon liittyvät huolet. Epävarmuus oli ainakin 

kausittaisena osa lähes jokaisen mikroyrittäjän arkea riippumatta siitä, oliko 

mikroyritystoiminta jatkunut jo monen vuoden ajan vai oliko kyseessä tuore mikroyritys. 

 

Haastateltava 5:  

Haastattelija: ”Joo. Miltä se tuntu sitten se hyppäys siihen yrittäjän elämään palkkatyöstä?” 

Haastateltava: ”No siis kyllähän se epävarmuutta lisää tietyllä tavalla, että miten töitä riittää? 

No sitten toisaalta, että kun laajat verkostot oli jo minkä varaan hypätä ja muuta, että onhan 

se tietyllä tavalla aina semmonen pieni huoli siitä töitten riittävyydestä ja tämmönen 

taloudellinen epävarmuus vaikka on nyt 10 vuotta ollut päätoimisena yrittäjänä niin 

kyllähän se aina mielessä on jossain määrin tää epävarmuus töiden riittävästä määrästä.” 

 

Haastateltava 5 kertoo, että vaikka on toiminut jo 10 vuotta yrittäjänä, on mielessä aina, ainakin 

jossain määrin, epävarmuus töiden riittävyydestä. Töiden riittävän määrän lisäksi 

epävarmuutta luo taloudelliseen tilanteeseen liittyvät seikat. Haastateltavan mukaan 

epävarmuutta mikroyrittäjäksi ryhtyessä kuitenkin lievensi tieto laajoista verkostoista, joista 

saisi apua tarpeen vaatiessa.  

 

Haastateltava 23: ”No haasteitahan on tietysti kaikissa muissakin elämässä ja tietysti oli nyt 

sitten yrittäjä tai oliko nyt sitten työntekijä, niin kyllähän se koko ajan on tietty pelko tai ajatus 

siitä, että jos tapahtuu muutoksia, mitä en voi hallita tai ennakoida. Että kun sitähän ei tänä 
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päivänä tiedä, että millonka nyt sitten vaikka joku iso asiakasyritys myydään pois ja siellä 

uudet johtajat tulee ja nää yhteistyökumppanit ja tavallaan se suhde katkee ja sitten joutuu 

ettimään, ja tietysti kun joku konsultti… Minäkin tässä oon näin, niin eihän mullakaan nyt oo 

kun usko siihen, että kun joku projekti loppuu, niin sitten seuraava projekti jossain vaiheessa 

alkaa. Että ei oo tällä hetkellä sellasta jatkuvaa, että minä tietäisin, että jostakin nyt 

välttämättä tulee vaikka puolet toimeksiannoista, että se vaan että joutuu sitten koko ajan 

tekemään sitä omaa markkinointityötä ja tekemään ne omat hommat hyvin ja yrittää löytää, 

että tietysti sellanen on sitten se tällä hetkellä se tilanne.” 

 

Haastateltava 23 kertoo haastattelijan pyynnöstä puheenvuorossaan yrittäjyyteen liittyvistä 

haasteista. Tällaiseksi haasteeksi hän nimeää hallitsemattomiin tai ennakoimattomiin 

muutoksiin liittyvän pelon. Niin kutsutut pelottavat muutokset voivat hänen mukaansa liittyä 

esimerkiksi asiakasyrityksiin tai yhteistyökumppaneihin. Monet haastatelluista mikroyrittäjistä 

totesivat haastateltava 23:n lisäksi, että tunnetta epävarmuudesta lisää erityisesti 

tietämättömyys tulevaisuuden tilanteesta esimerkiksi tilauskannan tai toimeksiantojen suhteen. 

Haastateltava kertookin, että hänellä on konkreettisen uuden toimeksiannon sijaan usko siihen, 

että uusia toimeksiantoja tulee myös tulevaisuudessa.  

 

Mikroyritystoimintaan liittyvä epävarmuus leimasi useiden mikroyrittäjien elämää aineistossa. 

Mikroyrittäjien kokemaa epävarmuutta lisäsivät erityisesti huoli töiden riittävyydestä ja sitä 

kautta taloudellisesta toimeentulosta. Useissa puheenvuoroissa niin kutsutun huolipuheen 

yhteydessä puhuttiin kuitenkin myös uskosta ja luotosta oman mikroyrityksen suhteen, omaan 

mikroyritykseen ja sen kannattavuuteen oli niin sanotusti pakko luottaa. Aineistossa 

muodostuukin epävarmuuden diskurssille vastakkainen, kyvykkyyteen sekä luottamiseen 

liittyvä diskurssi, joka toistui useiden haastateltujen mikroyrittäjien puheenvuoroissa.  

 

 

5.5.2. Kokemus kyvykkyydestä ja luotto omaan mikroyritykseen 

 

Mikroyrittäjän kokema kyvykkyys sekä luotto omaan yritykseen osoittautui 

mikroyritystoimintaan liittyväksi tekijäksi, joka ikään kuin suojasi mikroyrittäjän arkea ja 

tämän identiteettiä epävarmuudelta. Vaikka epävarmuus oli lähes koko ajan läsnä 

mikroyrittäjien arjessa, mikroyrittäjät toivat haastatteluissa esille, että uskoivat omiin 
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kykyihinsä mikroyrittäjinä sekä luottivat omaan mikroyritykseen ja sen menestykseen myös 

haastavina aikoina. 

 

Haastateltava 6: ”Mä saan kyllä kaiken hoidettua, kun mä vaan oon uskaltanut ja ollut 

sinnikäs, määrätietoinen. En aina niin suunnitelmallinen, mutta kuitenkin uskonut siihen, että 

tulevaisuudessa on jotain. Mä uskon, että sekin on yksi tärkeimpiä asioita, että uskoo siitäkin 

huolimatta, että vaikka siellä ei näy oikeesti varmuutta eikä näy kolmen kuukauden päässäkään 

töitä.” 

 

Haastateltava 15: ”Ehkä semmonen luottamus siihen yrittämiseen ja semmoseen...mitenköhän 

sen kuvailis? (sana ei kuulu nauhalla) vähän optimismiä, että uskotaan, että kaikki vielä 

kääntyy hyväks. Aika loppuun asti yrittäjät uskoo siihen, että kyl tää tästä vielä onnistuu, 

katotaan vielä vähän aikaa ja semmosta.” 

 

Haastateltava 6 kertoo puheenvuorossaan, että sinnikkyytensä ja määrätietoisuutensa ansiosta 

on saanut kaikki mikroyritystoimintaansa liittyvät asiat hoidettua. Sekä haastateltava 6 että 15 

kokevat, että yrittäjyyteen kuuluu usko ja luottamus omaan mikroyritykseen sekä 

tulevaisuuteen. Haastateltava 6 kokee, että yksi yrittäjyyden tärkeimmistä asioista on se, että 

uskoo omaan mikroyritykseen ja sen kannattavuuteen, vaikkei varmuutta tulevaisuudesta 

olisikaan. Haastateltava 15 puolestaan lähestyy samaa teemaa käyttämällä sanaa ”optimismi”, 

johon hän liittää uskon siitä, että kaikki yritystoimintaan liittyvät asiat kääntyvät vielä parhain 

päin, mikäli näin ei ole. Haastateltava 15 toteaa, että yrittäjät pyrkivät mahdollisimman pitkään 

näkemään yrityksensä positiivisessa valossa vaikeuksienkin keskellä.  

 

Haastateltava 1: ”No mä en oikein koe vaikeita asioita, et ne on haasteita elämässä. Se on 

tietenkin elämänasenne, että vaikeuksia, jos niitä alkaa keräämään niin sitten on kaikki 

huonosti, mutta yrittäjyydessä on se mukavuus, että jos sinä vaan haluat niin sulla on kaikki 

avointa. Sä pystyt tekemään ihan mitä sä haluat ihan missä tahansa haluat. Jos esimerkiks 

palkollisen ja yrittäjän eroja vertaa niin, tai ainakin tälleen tulee, niin yleensä työntekijä 

otetaan johonkin määrättyyn rooliin, mutta mulla sitä roolia ei ole ja mä pystyn tekemään ihan 

sitä mihin mä pystyn ja yleensä asiakkaat tietää sen ja hyväksyy sen. Harvoin kysytään, et 

pystytkö, kun yleensä kysytään vaan, että koska sä hoidat sen, niin siitä tulee semmonen, se on 

se elämän suola, kun ei yksikään päivä oo samanlainen. Mut tietenkin siinä on niitä ikäviä 

puolia just nämä aikataulutukset, kun ei aina tiedä, ei pysty suunnittelemaan välttämättä 



62 

 

tulevaisuutta kovin pitkälle, kun ei niistä töistä tiedä, että koska niitä on ja missä niitä on. 

Minullakin on, mä asun itse kaupungissa X ja tämän hetkinen pääasiakas on kaupungissa Y, 

niin sit täs tulee näitä logistisia ongelmia myöskin, että oletko aina oikeassa paikkaa oikeaan 

aikaan. Niin ne on oikeestaan niitä suurimpia haasteita tällä hetkellä.” 

 

Haastateltava 1 lähestyy puheenvuorossaan mikroyrittäjyyttään pystyvyyden näkökulmasta 

haastattelijan kysyessä haastateltavalta mikroyrittäjyyteen liittyvistä negatiivisista puolista. 

Haastateltu mikroyrittäjä näkee, että mikroyrittäjän niin halutessa mikroyrittäjä pystyy 

tekemään haluamiansa asioita missä tahansa haluaa. Haastateltava toteaa, että toisin kuin 

palkkatyöntekijöillä, yrittäjillä ei ole tarkkoja rooleja tai toimenkuvia työntekoon liittyen, vaan 

yrittäjät voivat tehdä, ja tekevätkin, hyvinkin erilaisia asioita mikroyritystoimintansa puitteissa. 

Hän käyttää puheenvuorossaan sanaa ”pystyä”, ja kertoo myös asiakkaidensa olevan tietoisia 

haastatellun mikroyrittäjän pystyvyydestä kaikenlaisten työtehtävien hoitamisen suhteen. 

Haastateltava kuvaa puheenvuorossaan yrittäjyyteensä liittyvää pystyvyyttä ja kykyä erilaisten 

työtehtävien hoitamiseen ”elämän suolaksi”, joka tekee kyseisen mikroyrittäjän arjesta 

vaihtelevaa. Myös haastateltava 1 tuo puheenvuorossaan esille mikroyrittäjyyteen liittyvän 

epävarmuuden, joka on nimetty tässä aineiston analyysiluvussa aiemmin 

mikroyritystoimintaan liittyvän epävarmuuden diskurssiksi. Haastateltava pitääkin 

mikroyrittäjyyden ikävänä puolena aikataulutuksiin ja suunnitteluun liittyviä ongelmia, jotka 

juontavat juurensa siihen, ettei mikroyrittäjä tiedä tulevien työtehtäviensä aikatauluja tai 

sijainteja.  

 

Aineistossa tuotiin vahvasti haastateltujen mikroyrittäjien toimesta esille uskoa ja luottoa 

omaan mikroyritykseen ja sen kannattavuuteen. Usko ja luotto omaan mikroyritykseen myös 

haastavina aikoina näyttäytyi aineistossa vastakkaisena diskurssina mikroyritystoimintaan 

liittyvälle epävarmuuden diskurssille. Usko ja toivo näyttäytyivät aineistossa yritystoimintaa 

ja mikroyrittäjän mikroyrittäjäidentiteettiä tukevina tekijöinä, jolloin valtaa ei puheenvuoroissa 

annettu ainoastaan epävarmuudelle ja huolelle omaan mikroyritykseen ja sen kannattavuuteen 

liittyen, vaan omaan yritykseen ja omaan osaamiseen sekä toimintaan mikroyrittäjänä myös 

luotettiin. Aineistossa puhuttiin myös mikroyrittäjien kokemuksesta siitä, että on kykeneväinen 

hoitamaan kaikki oman mikroyrityksen arkeen ja toimintaan liittyvät velvollisuudet sekä 

tehtävät. Mikroyrittäjien kokemus omasta pystyvyydestä ja osaamisesta on nimetty tässä 

aineiston analyysiluvussa kyvykkyydeksi. Kyvykkyys ja mikroyrittäjien usko omaan yritykseen 

näyttäytyivät aineistossa toisiinsa liittyvinä teemoina.  
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5.6. Diskurssihavainnot taulukkomuodossa ja tulosten yhteenveto 

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu aineiston analyysin tulokset, eli mikroyrittäjäidentiteetin 

osa-alueet, jotka tulivat esille haastateltujen mikroyrittäjien haastatteluaineistossa. 

 

Mikroyrittäjyys 

elämäntavan ja työnteon 

mahdollistajana 

Sosiaalinen 

mikroyrittäjyys 

Yhteiskunnallinen 

mikroyrittäjyys 

Vapaus sekä 

mikroyrittäjyyden 

sitovuus  

Epävarmuus ja kokemus 

kyvykkyydestä oman 

mikroyrityksen suhteen 

Yrittäjyys elämäntapana 

 

1. Itsensä ja omien visioiden 

toteuttaminen 

mikroyrittäjyyden kautta 

 

2. Intohimo ja unelmat 

 

3. Yrittäjämäinen työote 

palkkatöissä ja 

yrittäjähenkisyys 

 

4. Yrittäjyyden arvottaminen 

toimialan yli 

 

 

Sosiaalinen 

yrittäjäidentiteetti, eli 

samankaltaisuus ja 

yrittäjien välinen 

yhteistyö ja ymmärrys 

 

1. Eronteko 

palkkatyöntekijöihin  

 

2. Mikroyrittäjien 

määrittelemät, 

kollektiivisesti yhteiset 

piirteet 

 

3. Itsensä vertaaminen 

muihin mikroyrittäjiin 

 

4. Solidaarisuus, 

ymmärrys ja vertaistuki 

 

 

Mikroyrittäjyys 

yhteiskuntahyötynä 

 

1. Käytännöt teot, 

kuten ihmisten 

työllistäminen ja 

verojen maksaminen 

 

2. Itsenäisesti 

toimiminen ja 

itsenäisyys suhteessa 

yhteiskuntaan 

 

 

Vapaus sekä vapauden ja 

hallinnan illuusio 

 

1. Vapaus mahdollisuutena 

vaikuttaa työtapoihin ja -

aikoihin sekä 

yhteistyökumppaneihin 

 

2. Tosiasiallisen vapauden 

kyseenalaistaminen ja 

illuusio vapaudesta ja 

hallinnasta 

Mikroyritystoiminnan 

epävarmuus 

 

1. Huoli töiden 

riittävyydestä sekä 

taloudellisesta 

toimeentulosta  

Toimialayrittäjyys 

 

1. Ammatillisen identiteetin 

toteuttaminen yrittäjyyden 

kautta 

 

2. Pakkoyrittäjyys 

(negatiiviset ja positiiviset 

aspektit) 

Toisiinsa nähden 

erilaiset mikroyrittäjät 

 

1. Eronteko toisiin 

mikroyrittäjiin 

toimialojen, 

yritysmuotojen ja 

tavoitteellisuuden 

näkökulmista 

 

2. Stereotypiat 

Yhteiskunnan rooli 

mikroyrittäjien 

tukijana ja 

mikroyrittäjien 

esittämä kritiikki 

 

1. Mikroyrittäjille 

suunnattujen 

tukimuotojen ja 

etuuksien vähäisyys 

verrattuna 

palkkatyöntekijöihin 

 

2. Byrokratia 

 

Mikroyrittäjyyden sitovuus 

 

1. Työpäivien venyminen 

sekä työtehtävien 

hoitaminen ja 

ajatteleminen vapaa-ajalla 

 

2. Mikroyrityksen 

edustaminen paikasta ja 

ajasta riippumatta 

Kokemus kyvykkyydestä ja 

luotto omaan 

mikroyritykseen 

 

1. Usko ja luotto omaan 

mikroyritykseen ja sen 

kannattavuuteen  

 

2. Luotto omaan 

osaamiseen ja 

kyvykkyyteen sekä 

toimintaan mikroyrittäjänä 

 

 

 

Aineiston analyysin perusteella mikroyrittäjäidentiteetti näyttäytyi monitasoisena ilmiönä, jota 

jäsennettiin ja rakennettiin aineistossa suhteessa mikroyrittäjien jokapäiväisen elämän ja arjen 

kanssa. Diskurssihavainnot jakautuivat viiteen diskursiiviseen muodostumaan, jotka nimettiin 

seuraavalla tavalla: Yrittäjyys elämäntavan ja työnteon mahdollistajana, Sosiaalinen 

mikroyrittäjyys, Yhteiskunnallinen mikroyrittäjyys, Vapaus sekä mikroyrittäjyyden sitovuus 

sekä Epävarmuus ja kokemus kyvykkyydestä oman mikroyrityksen suhteen, ja taulukko kokoaa 
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yhteen analyysissa esitetyt havainnot. Taulukko on koottu niin, että yläpalkeista löytyy 

diskurssihavaintokokonaisuuksien nimet eli niin kutsutut yläryhmät ja niiden alle on koottu 

kyseiseen kokonaisuuteen liittyvät, toisiinsa nähden vastakkaiset, diskurssit. Diskurssien alle 

on avattu kyseisen diskurssin rakentumisen ja sisällön kannalta merkityksellisiä tarkennuksia 

sekä käsitteitä. 

 

Ennen kaikkea mikroyrittäjyys näyttäytyi aineistossa sekä elämäntapana että työnteon 

mahdollistajana. Tutkimusaineiston haastatteluissa yksittäiset mikroyrittäjät identifioituivatkin 

vahvasti sekä niin kutsutuiksi elämäntapayrittäjiksi että toimialayrittäjiksi. Näiden kahden, 

toisiinsa nähden erillisen, diskurssihavainnon merkitys mikroyrittäjän (työ)identiteetin 

kannalta oli merkittävä mikroyrittäjien haastattelujen perusteella. Mikroyrittäjyyttä 

elämäntapana rakennettiin aineistossa itsensä toteuttamisen ja omien visioiden sekä intohimon 

ja unelmien toteuttamisen kautta. Lisäksi mikroyrittäjyyteen elämäntapana liitettiin 

yrittäjämäinen työote ja yrittäjähenkisyys myös palkkatöissä sekä yrittäjyyden arvottaminen 

yrityksen toimialan yli, jolloin mikroyrittäjyys itsessään näyttäytyi yrittäjän identiteetin 

rakentumisen kannalta merkittävämpänä kuin yrityksen toimiala. Toimialayrittäjyyteen 

puolestaan liitettiin aineistossa tietyn ammatin ja ammatti-identiteetin harjoittaminen sekä 

toteuttaminen yrittäjyyden kautta. Toimialayrittäjyyden yhteydessä aineistossa puhuttiin myös 

pakkoyrittäjyydestä, ja osalle haastateltavista mikroyrittäjyys näyttäytyi ainoana keinona tietyn 

ammatin harjoittamiseksi. Tutkielman aiheen, eli identiteetin, näkökulmasta haastateltavat 

mikroyrittäjät jakautuivat näin ollen karkeasti kahteen ryhmään: mikroyrittäjiin, joiden 

identiteetin rakentumisen kannalta itse mikroyrittäjyys oli merkittävä tekijä, sekä 

mikroyrittäjiin, joiden identiteetin kannalta ammatti tai toimiala olivat tärkeämpiä kuin 

yrittäjyys itsessään. On kuitenkin otettava huomioon, ettei elämäntapayrittäjäksi tai 

toimialayrittäjäksi identifioituminen olleet automaattisesti toisiaan poissulkevia tekijöitä, vaan 

yksittäinen mikroyrittäjä saattoi pitää identiteettinsä rakentumisen kannalta merkittävänä sekä 

yrittäjyyttä itsessään että ammattiaan, jota hän mikroyrittäjyyden kautta harjoitti.   

 

Mikroyrittäjäidentiteettiä rakennettiin aineistossa haastateltavien toimesta myös 

samankaltaisuuden sekä mikroyrittäjien välisen yhteistyön ja ymmärryksen teemojen kautta. 

Useat haastateltavista mikroyrittäjistä tunsivat samankaltaisuutta toisiinsa nähden, ja 

haastateltavat tunnistivat toisista mikroyrittäjistä esimerkiksi samankaltaisia yrittäjyyteen 

liittyviä piirteitä tai ominaisuuksia sekä arvoja ja mielipiteitä. Yhteenkuuluvuuden ja 

samankaltaisuuden tunnetta rakennettiin aineistossa erityisesti tekemällä erontekoa 
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palkkatyöntekijöihin ja tuomalla esille niin kutsuttujen yrittäjäpiirteiden kollektiivisuutta. 

Haastatteluissa toistui myös yrittäjäverkostojen ja muista mikroyrittäjistä koostuvien 

sosiaalisten suhteiden merkitys. Toisilta mikroyrittäjiltä saatiin vinkkejä ja neuvoja 

mikroyrityksen arkeen ja yrittäjänä toimimiseen liittyen sekä vertaistukea ja ymmärrystä 

erityisesti haasteellisempien tilanteiden selvittämiseksi. Useat haastateltavista myös kokivat, 

että aitoa ymmärrystä liittyen siihen, mitä mikroyrittäjyys todellisuudessa pitää sisällään, 

pystyi saamaan vain muilta mikroyrittäjiltä tai henkilöiltä, jotka olivat joskus toimineet 

yrittäjinä. Samankaltaisuutta ja kollektiivisuutta korostavan diskurssin lisäksi aineistossa oli 

havaittavissa mikroyrittäjien keskinäistä erilaisuutta korostava diskurssi. Osa haastatelluista 

mikroyrittäjistä halusi tuoda haastatteluissa esille mikroyrittäjien keskinäisiä eroja muun 

muassa toimialaan, yritysmuotoon sekä tavoitteellisuuteen liittyen. Haastatteluissa 

keskusteltiin myös stereotypioista ja niiden merkityksestä, ja suurin osa haastateltavista 

irtisanoutui puheenvuoroissaan yrittäjyyteen liitetyistä stereotypioista. Sekä mikroyrittäjien 

samankaltaisuutta korostavaa, että erilaisuutta korostavaa diskurssia rakennettiin aineistossa 

mikroyrittäjien sosiaalisten suhteiden, kuten mikroyrittäjätuttavien, kautta ja itseä heihin 

vertailemalla.  

 

Mikroyrittäjyyttä jäsennettiin aineistossa myös yhteiskunnallisten teemojen kautta. Monet 

haastatelluista mikroyrittäjistä halusivat tuoda esille mikroyrityksensä merkitystä ja sen 

vaikuttavuutta suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Mikroyrittäjyyttä yhteiskuntahyödyn 

kannalta tuotettiin haastatteluissa käytännön tekojen sekä itsenäisyyden näkökulmista. 

Käytännön tekoihin liitettiin verojen maksaminen yhteiskunnalle sekä uusien työpaikkojen 

tarjoaminen ja ihmisten työllistäminen mikroyritykseen. Itsenäisyyden teema puolestaan 

näyttäytyi itsenäisyytenä suhteessa yhteiskuntaan ja sen tarjoamiin tukimuotoihin. 

Työllistämällä itsensä mikroyrittäjä oli riippumaton esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan 

tarjoamista työttömyystuista, mutta tämän lisäksi myös etuuksista ja tuista, joihin vain 

palkansaajat Suomessa ovat oikeutettuja. Aineistosta olikin havaittavissa myös suomalaista 

yhteiskuntaa kritisoivaa puhetta mikroyrittäjien tukemiseen liittyen. Monet mikroyrittäjistä 

kokivat olevansa eriarvoisessa asemassa palkkatyöntekijöihin suhteutettuna yhteiskunnan 

tarjoamien etuuksien ja tukien suhteen. Lisäksi niin sanotut ”yhteiskunnalliset kiemurat” 

liittyen esimerkiksi lakiuudistuksiin ja byrokratiaan hankaloittivat mikroyrittäjien arkea. 

Yhteiskunnallisten teemojen merkitys näyttäytyi näin ollen mikroyrittäjien elämässä hyvinkin 

moninaisena. Aineiston puheenvuoroista oli myös havaittavissa, että suomalainen yhteiskunta 

kyllä kannustaa yrittäjäksi ryhtymiseen, mutta yrittäjäarkeen se ei tarjoa tukea riittävästi 
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ainakaan mikroyrittäjien itsensä näkökulmasta. Yhteiskunnallinen mikroyrittäjäidentiteetti 

rakentui aineistossa kaksijakoiseksi. Mikroyrittäjät kokivat itsensä yhteiskunnan kannalta 

tärkeiksi toimijoiksi, toisaalta mikroyrittäjät kokivat, ettei suomalainen yhteiskunta tukenut 

heitä tarpeeksi, jolloin itsenäisyyteen ja itsenäisesti pärjäämiseen liittyvät teemat korostuivat.  

 

Sana ”vapaus” mainittiin lähes jokaisessa haastattelussa, usein haastattelijan halutessa tietää 

mikroyrittäjyyden parhaista puolista. Haastatellut mikroyrittäjät liittivät vapauteen 

mahdollisuuden vaikuttaa työaikoihin, työtapoihin sekä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. 

Haastateltavat kuitenkin myös kyseenalaistivat todellista, mikroyrittäjäarkeen kuuluvaa 

vapauden määrää erityisesti työaikoihin liittyen. Monet haastateltavista totesivatkin, että 

todellisuudessa esimerkiksi työaikoihin ja työtapoihin vaikuttivat viimekädessä asiakkaat, 

jolloin mikroyrittäjän oli oltava kykenevä joustamaan. Sekä niin kutsuttu todellinen vapaus että 

illuusio vapaudesta näyttäytyivät molemmat mikroyrittäjien arkea ja identiteettiä tukevina 

tekijöinä.  Vaikkei mikroyrittäjällä todellisuudessa ollut aina mahdollisuutta vaikuttaa kaikkiin 

työntekoon liittyviin asioihin vapaasti, auttoi niin kutsuttu vapauden ja hallinnan harha arjessa 

jaksamisessa. Vapauden diskurssille muodostui aineistossa myös vastakkainen diskurssi, joka 

on nimetty mikroyrittäjyyden sitovuuden diskurssiksi. Mikroyrittäjyys näyttäytyi aineistossa 

mikroyrittäjää sitovana ja hyvinkin kokonaisvaltaisena osa-alueena mikroyrittäjän elämässä. 

Mikroyrittäjyyden sitovuutta merkityksellistettiin aineistossa käytännössä puhumalla 

työpäivien venymisestä, työasioiden siirtymisestä vapaa-ajalle sekä oman mikroyrityksen 

edustamisesta paikasta ja ajasta riippumatta. Vapauden ja sitovuuden teemat olivat 

mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta merkittäviä. Vapaus näyttäytyi aineistossa 

mikroyrittäjän työidentiteetin toteuttamisen mahdollistajana ja lisäsi tunnetta hallinnasta oman 

mikroyrityksen suhteen. Mikroyrittäjyyden sitovuuden ja kokonaisvaltaisuuden diskurssin 

perusteella puolestaan yritykseen liittyvät asiat siirtyivät myös vapaa-ajalle, jolloin työhön ja 

mikroyrittäjyyteen liittyvä identiteetti valtasi alaa mikroyrittäjän muihin elämän osa-alueisiin 

perustuvilta identiteetin alueilta. Monet haastateltavista mikroyrittäjistä myös kokivat, että 

heidän tuli edustaa mikroyritystään myös vapaalla olleessaan, jolloin mikroyrittäjäidentiteetti 

oli ikään kuin jatkuvasti aktivoituna.  

 

Tulosluvun viimeisenä diskurssihavaintokokonaisuutena oli epävarmuus ja kokemus omasta 

kyvykkyydestä. Mikroyrittäjien arkea varjosti aineiston perusteella monenlaiset 

epävarmuustekijät. Epävarmuus liittyi erityisesti työn ja asiakkaiden riittävyyteen sekä 

taloudelliseen toimeentuloon. Epävarmuus oli läsnä mikroyrittäjien arjessa riippumatta siitä, 
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oliko mikroyritys toiminut jo useiden vuosien ajan vai oliko kyseessä vasta perustettu 

mikroyritys. Epävarmuuteen liittyvät teemat olivatkin osa mikroyrittäjäidentiteetin 

rakentumista, joskin aineistosta oli havaittavissa myös mikroyrittäjäidentiteettiä suojaava sekä 

mikroyritykseen liittyvää varmuutta lisäävä tekijä. Useat mikroyrittäjät toivat esille 

haastatteluissaan epävarmuuteen liittyvien teemojen rinnalle uskoon ja kyvykkyyteen liittyviä 

teemoja. Kokemus kyvykkyydestä ja luotto omaan mikroyritykseen -diskurssi rakentuikin 

aineistossa kahdesta osa-alueesta, mikroyrittäjät luottivat aineiston perusteella 

mikroyritykseensä sekä itseensä mikroyrittäjinä. Useat haastateltavista ilmaisivat, että 

epävarmuudesta huolimatta he uskoivat ja luottivat omaan mikroyritykseensä sekä sen 

kannattavuuteen, vaikkei oman mikroyrityksen menestyminen kaikissa tapauksissa ollut 

välttämättä enää realististakaan.  Lisäksi haastateltavat toivat esille, että uskoivat omaan 

osaamiseensa sekä kyvykkyyteensä mikroyrittäjinä. Mikroyrittäjä onkin usein vastuussa 

kaikista yrityksen arkeen ja toimintaan liittyvistä osa-alueista, ja osa-alueita hoidettiin 

aineiston perusteella ennakkoluulottomasti huolimatta siitä, ettei tietyn asian hoitamiseksi oltu 

esimerkiksi opiskeltu.  

 

Mikroyrittäjäidentiteettiä sosiaalisen identiteetin teorian mukaisesti rakennettiin aineistossa 

monin keinoin. Haastateltavat kokivat muun muassa samankaltaisuutta toisiin mikroyrittäjiin 

nähden, sekä jakoivat samanlaisia arvoja ja ajatusmalleja elämään liittyen toisien 

mikroyrittäjien kanssa. Lisäksi haastatteluissa käytettiin paikoitellen niin kutsuttua me-puhetta, 

kuten ”me yrittäjät…”, eli lauseita, joissa viitattiin mikroyrittäjiin ryhmänä ja kollektiivisesti. 

Sosiaalista, eli jaettua, identiteettiä rakennettiin aineistossa myös tekemällä erontekoa muihin 

ryhmiin, kuten palkkatyöntekijöihin. Erillisyyttä jäsennettiin monin keinoin kuten 

yhteiskunnan tarjoaman tuen, itsenäisyyden sekä ymmärryksen näkökulmista. Monet 

mikroyrittäjistä kokivatkin olevansa itsenäisempiä toimijoita yhteiskunnan näkökulmasta kuin 

palkkatyöntekijät. Lisäksi monet haastatelluista mikroyrittäjistä kokivat, että ainoastaan muut 

yrittäjät pystyivät ymmärtämään yrittäjyyttä toimintana aidosti. Aineistosta löytyi kuitenkin 

myös esimerkkejä, joissa mikroyrittäjät eivät vahvistaneet mikroyrittäjäidentiteettiään 

sosiaalisin keinoin. Aineistosta löytyikin haastateltavia, jotka halusivat korostaa 

mikroyrittäjien erilaisuutta toisiinsa nähden sekä haastateltavia, jotka näkivät, että myös muut 

kuin toiset yrittäjät pystyivät ymmärtämään yrittäjyyttä aidosti. Lisäksi tutkielman tulokset on 

koostettu ainoastaan havainnoista, jotka ovat toistuneet aineistossa useaan kertaan. Sosiaalista 

mikroyrittäjäidentiteettiä esimerkiksi jaettujen ajatusmallien ja arvojen kautta onkin tuotettu 

aineistossa, vaikkeivat haastatellut mikroyrittäjät olekaan tietoisesti viitanneet toisiinsa. Näin 
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ollen pääsemme myös mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen näkökulmasta sosiaalisen 

konstruktionismin sekä diskurssien rakentumisen tasoille. Mikroyrittäjäidentiteetin 

rakentumiseen vaikuttavat näin ollen mikroyrittäjän sosiaaliset suhteet, mutta myös se, 

millaisena mikroyrittäjyys näyttäytyy ja mitä se pitää sisällään yhteiskunnallisemmalla tasolla.  
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6. Pohdintaosuus ja johtopäätökset 

 

Tutkielman pohdinta- ja johtopäätökset -osiossa arvioin tutkielman tuloksia suhteessa 

aikaisempaan tutkimukseen ja tutkielman teoriaosuuteen. Lisäksi pohdin tutkielman 

mahdollisia kehityskohteita. Pohdintaosuuteen on sijoitettu myös muut tutkielman 

toteuttamiseen liittyvät pohdinnat sekä havainnot. Luvussa kertaan tutkielman vaiheita sekä 

tuloksia ja esittelen tutkielman tulosten perusteella tehtävät johtopäätökset. Lisäksi pohdin 

tutkielman teemaan liittyviä mahdollisia jatkotutkimustarpeita.  

 

Tutkielman teoreettista viitekehystä esittelevässä luvussa identiteettiä tarkasteltiin 

monitasoisena ja jopa pirstaleisena ilmiönä. Tällä tarkoitetaan ajatusta siitä, että yksilön 

identiteetti sisältää useita osa-alueita, jotka kehittyvät ja muokkautuvat yhteiskunnan sekä 

sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen kautta.  Yksilö on siis kykeneväinen omaksumaan 

ja hyödyntämään eri identiteetin osa-alueita erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa. Myös 

tässä tutkielmassa identiteettiä ja sen rakentumista tarkasteltiin moninaisena ja monitasoisena 

ilmiönä. Identiteetin moninaisuuden näkökulmasta tutkielman keskiössä on ollut haastateltujen 

yksilöiden mikroyrittäjäidentiteettiä käsittelevä osa-alue. Lisäksi, kuten tutkielman 

tulosluvusta voidaan huomata, myös mikroyrittäjäidentiteetti itsessään jakautuu osa-alueisiin, 

jotka tämän tutkielman tulosluvussa on jaettu viiteen diskursiiviseen muodostumaan. 

Tiedostaessamme, että tutkielman aiheena on erittäin monitasoinen ilmiö, on myös 

ymmärrettävä, että monet osa-alueet niin yksilön ”yleisempään” identiteettiin kuin myös 

mikroyrittäjäidentiteettiin liittyen, ovat jääneet pois tutkielmasta. Työnteko määrittää vain 

osaltaan elämäämme, ja tutkielmassa tarkastelun ulkopuolelle jäävätkin muutaman esimerkin 

mainitakseni muun muassa perhesuhteiden, harrastuksien ja muiden kiinnostuksen kohteiden 

kautta määrittyvät identiteetin osa-alueet. Lisäksi tutkielman fokuksessa on ollut sosiaalinen 

identiteetti ja sen rakentuminen, jolloin yksittäisen mikroyrittäjän henkilökohtaisemmat 

piirteet, kuten luonne ja temperamentti, on rajattu tutkielmasta pois. Mikroyrittäjäidentiteetin 

rakentumisen näkökulmasta on otettava myös huomioon, että tutkielman otoksen ollessa 30 

mikroyrittäjää, puuttuu tutkielmasta mahdollisesti teemoja, jotka toiset, tutkimukseen 

osallistumattomat mikroyrittäjät saattaisivat määritellä tärkeiksi mikroyrittäjäidentiteettinsä 

kannalta.  

 

Kuten tutkielman teoreettisesta osuudesta tulee ilmi, sosiaalinen identiteetti rakentuu 

ryhmäjäsenyyden, jaettujen arvojen sekä samaistumisen kautta. Sosiaalisen identiteetin 
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käsitteeseen liitetty ajattelumalli sisä- ja ulkoryhmistä vahvistaa sisäryhmäläisten kokemusta 

yhteenkuuluvuudesta ja samankaltaisuudesta, kun taas ulkoryhmien edustajiin pyritään 

tekemään erontekoa esimerkiksi korostamalla erilaisuuteen liittyviä piirteitä suhteessa 

ulkoryhmiin. Tutkielman tulosluvussa sosiaalisen identiteetin rakentaminen mikroyrittäjien 

toimesta näkyy erityisesti jaettujen arvon ja samaistumisen sekä sisä- ja ulkoryhmien kautta. 

Useissa haastatteluissa mikroyrittäjät itse identifioituvat mikroyrittäjiksi, ja tekevät samalla 

erontekoa erityisesti palkkatyöntekijöihin. Mikroyrittäjien ja palkkatyöntekijöiden välistä 

erilaisuutta tuotetaan esimerkiksi suomalaisen yhteiskunnan ja työpaikkojen tarjoamien, 

työntekoon liittyvien etuuksien ja tukimuotojen, itsenäisyyden sekä mikroyrittäjäpiirteiden 

näkökulmista. Kaiken kaikkiaan tutkielman tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta liittyen 

yrittäjyyteen ja identiteetin käsitteeseen. Aihetta on kuitenkin tutkittu erityisesti suomalaisessa 

kontekstissa hyvin vähän, joten tutkielma tuo teemaan runsaasti myös uusia näkökulmia 

erityisesti suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta.  

 

Mikroyrittäjyyttä eikä varsinkaan mikroyrittäjäidentiteettiä ole tutkittu suomalaisella 

tutkimuskentällä juuri ollenkaan. Tutkielmani auttaakin ymmärtämään mikroyrittäjyyttä 

toimintana sekä sitä, mitä suomalaiset mikroyrittäjät identiteettinsä kannalta pitävät tärkeänä. 

Aihe on tärkeä, sillä tutkielman tuloksien näkökulmasta mikroyrittäjyys toimintana muokkaa 

mikroyrittäjien identiteettiä, mutta myös yksittäisen mikroyrittäjän kokemus 

mikroyrittäjyyteen liittyvästä identiteetistään vaikuttaa siihen, miten hän toimii mikroyrittäjänä 

ja ennen kaikkea suhtautuu yrittäjyyteen. Tutkielman tulokset tuovat esille, että 

mikroyrittäjäidentiteetti on ennen kaikkea moninainen, eikä sitä voida tarkastella 

mustavalkoisesta näkökulmasta. Tämän todistaa tutkielman tulosluvussa esitellyt 

vastadiskurssit, jotka tarjoavat mikroyrittäjäidentiteetin ymmärtämiseksi monipuolisia 

työkaluja. Kuten jo aiemmin on tuotu esille, mikroyrityksien suuresta määrästä johtuen 

mikroyrittäjien ja mikroyrittäjyyteen liittyvien teemojen ymmärtäminen on erityisen tärkeää, 

jotta voisimme tukea suomalaisia mikroyrittäjiä parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Tutkielmani tarjoaakin mikroyrittäjäidentiteetin ymmärtämiseksi monenlaisia näkökulmia. 

Erityisen merkittäväksi osa-alueeksi mikroyrittäjäidentiteetin näkökulmasta muodostui jako 

elämäntapayrittäjiin sekä toimialayrittäjiin. Yrittäjyyttä koskevissa ja ihannoivissa 

keskusteluissa esimerkiksi mediassa korostuu elämäntapayrittäjyyden diskurssi unelmineen, 

intohimoineen ja yrityshenkisyyksineen, jolloin toimialayrittäjyyden ja pakkoyrittäjyyden 

teema jää taka-alalle. Tutkielman tuloksien mukaan yrittäjyys ei ole aina hohdokasta, helppoa 
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tai tie rikkauksiin, ja suomalaisessa yrittäjäkeskustelussa tulisikin korostaa myös tätä 

yrittäjyyden puolta. Niin kutsuttujen tavallisten yrittäjien saattaa kuitenkin olla vaikea saada 

ääntään kuuluviin menestyviä suomalaisia IT-yrityksiä koskevien tarinoiden varjosta. 

Puolestaan sosiaalista mikroyrittäjäidentiteettiä korostavan diskurssin perusteella 

mikroyrittäjyys on toimintana sosiaalista siitä huolimatta, että yritystä pyöritetään usein vain 

yhden henkilön voimin. Toisten mikroyrittäjien tuki onkin hyvin tärkeää mikroyrittäjäarjessa 

jaksamisen ja mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta. Tämän havainnon perusteella 

esimerkiksi mikroyrittäjien välistä interaktiota tai ryhmäytymistä edesauttavia toimenpiteitä 

tulisikin tarjota lisää mikroyrittäjille.  

 

Kuten diskursiivisessa analyysissa yleensä, tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että 

analysoitu aineisto on ollut kontekstisidonnainen sekä tiettyyn aikaan paikantuva ”näyte” 

todellisuudesta. Tässä tutkimuksessa haastattelija osallistuu haastatteluiden kulkuun ja 

sisältöön melko aktiivisesti. Lisäksi haastattelija tuo esille haastatteluissa muiden 

mikroyrittäjien tuottamia vastauksia ja mielipiteitä. Osa haastateltavista mikroyrittäjistä 

myöntyy ja samaistuu haastattelijan tarjoamiin, mikroyrittäjyyteen liittyviin kategorioihin, kun 

taas toiset mikroyrittäjät tuovat haastatteluissa esille, etteivät ole samaa mieltä teemasta 

haastattelijan kanssa, eivätkä he näin ollen samaistu haastattelijan tarjoamiin kategorioihin. 

Tutkielman tuloksien kannalta onkin haastava hahmottaa, että missä määrin haastattelijan 

liiankin aktiivinen haastattelutyyli on vaikuttanut tuloksiin. Mielestäni haastattelijan tyyliin 

toteuttaa haastatteluita on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti ja se on otettava huomioon 

tutkielman tuloksia tarkasteltaessa. Toisaalta haastattelu on itsessään haastattelijan ja 

haastateltavan välinen vuorovaikutustilanne, jonka tarkoituksena on jäsentää mikroyrittäjyyttä 

ilmiönä. Näin ollen mikroyrittäjyys jäsentyy tutkielmassa vuorovaikutuksessa tuotettuna 

sosiaalisena ilmiönä, jossa mikroyrittäjyydelle merkityksiä antavat sekä haastattelija että 

haastateltavat.  

 

Lisäksi tutkielman tuloksien kannalta on pohdittava hankkeen ja näin ollen myös tutkielman 

toteutuksen kontekstia. Kuten aiemmin on tuotu esille, tutkielman aineisto on kerätty 

Työterveyslaitoksen, Oulun, Tampereen ja Kölnin yliopistojen Evidence-based health 

promotion@work -hankkeeseen ja tutkimukseen osallistuneet haastateltavat on haastateltu 

Työterveyslaitoksen edustajan toimesta. Hankkeen puitteissa on myös suunniteltu 

mobiiliapplikaatio, jonka tarkoituksena on ollut toimia apuvälineenä mikroyrittäjien 

työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukena. Haastateltavat ovat näin ollen orientoituneet siihen, että 
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hanke on Työterveyslaitoksen toteuttama, ja myös tämä aspekti on otettava huomion 

pohdittaessa tuloksien merkitystä ja niiden yleistettävyyttä. Haastatteluissa onkin käyty 

hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä teemoja hyvin moniulotteisesti, mutta kysymysrunko on 

pitänyt sisällään myös esimerkiksi identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Kiinnostavaa on ollut 

huomata, että haastateltavien mikroyrittäjien elämässä hyvinvointiin, jaksamiseen ja 

mikroyrittäjäidentiteettiin liittyvät teemat kietoutuvat toisiinsa aineistossa. On kuitenkin 

tärkeää pitää mielessä, että tuloksiin on vaikuttanut se, millaiseksi kysymysrunko on 

muodostunut ja millaisista teemoista haastattelija on haastateltavat ohjannut puhumaan. 

Tutkielman tulokset tarjoavat mielestäni hyviä näkökulmia myös tulevaisuudessa 

toteutettavien, työhyvinvointia ja mikroyrittäjien työelämää, koskevien tutkimusten tueksi, 

mutta tutkielman toteutuksen konteksti on kuitenkin pidettävä mielessä. 

Mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen näkökulmasta on muistettava, että mikroyrittäjät ovat 

jäsentäneet identiteettiään aineistossa juurikin Työterveyslaitoksen haastattelijan kanssa, 

jolloin pinnalla ovat erityisesti olleet hyvinvointiin, jaksamiseen ja työelämään liittyvät teemat.  

Lisäksi tulosten yleistettävyyden näkökulmasta on muistettava, että aineisto on kattanut 30 

suomalaista mikroyrittäjää. Vaikka haastattelut ovat olleet hyvin laajoja, on otos kuitenkin 

pieni, mikäli tuloksia halutaan yleistää koskemaan kaikkia suomalaisia mikroyrittäjiä. On 

kuitenkin pidettävä mielessä, ettei laadullisen tutkimuksen tarkoitus ole tuottaa yleistettäviä 

väitteitä, vaan pikemminkin ymmärrystä tietystä teemasta. Tutkielma tarjoaakin viitekehyksiä 

ja näkökulmia, joiden kautta suomalaista mikroyrittäjyyttä ja mikroyrittäjäidentiteettiä voidaan 

tarkastella ja ymmärtää paremmin.  

 

Suomalaisen yhteiskunnan kannalta tutkielman tärkeimmäksi tutkimustulokseksi muodostui 

mikroyrittäjien kokemus suomalaisen yhteiskunnan roolista mikroyrittäjien arjessa. 

Aineistosta tuli ilmi, että monet mikroyrittäjistä kokivat olevansa eriarvoisessa asemassa 

suhteessa suomalaisiin palkkatyöntekijöihin, ja eriarvoisuuden tunnetta lisäsivät erityisesti 

suomalaisen yhteiskunnan tarjoamat etuudet ja tuet, jotka on osoitettu erityisesti 

palkkatyöntekijöille. Aineistossa mainittiin muun muassa työterveyshuoltoon, eläkkeeseen, 

perhe-etuuksiin sekä työttömyystukiin liittyviä teemoja. Mikroyrittäjät kokivatkin aineiston 

perusteella jäävänsä helpommin tyhjän päälle kuin palkansaajat, mikäli mikroyritys osoittautui 

epäkannattavaksi. Lisäksi aineistossa toistui teema, jonka mukaan haastatellut mikroyrittäjät 

ajattelivat, että suomalaiselta yhteiskunnalta sai tukea yrityksen perustamiseen esimerkiksi 

starttirahan muodossa, mutta mikroyrityksen pyörittämisen arkeen tukimuotoja ei ollut samalla 

tavalla tarjolla. Teema on erityisen kiinnostava, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa on viime 
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aikoina ollut esillä yrittäjyyteen ja yrittäjäksi kannustamiseen liittyvät teemat. Tutkielman 

tuloksien perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei suomalaisen yhteiskunnan tukitoimet 

mikroyrittäjien tukemiseksi ole vielä riittävällä tasolla ainakaan mikroyrittäjien itsensä 

näkökulmasta. Aineistosta on luettavissa, että mikroyrittäjät kaipaavat muun muassa 

samankaltaisia työelämän ja perhe-elämän yhdistämistä sujuvoittavia sekä jaksamista tukevia 

etuuksia kuin palkkatyöntekijät. On kuitenkin kiinnostavaa pohtia, että missä määrin 

yksittäisen mikroyrittäjän tarve sekä toive erilaisten tukien ja etuuksien olemassaololle on 

yhteydessä mikroyrittäjäidentiteettiin. Kun yrittäjyys näyttäytyi elämäntapana, siihen liitettiin 

aineistossa esimerkiksi itsenäisyyteen, intohimoon ja itsensä toteuttamiseen liittyviä teemoja, 

kun taas toimialayrittäjyys näyttäytyi tapana toimia tietyllä toimialalla ja työllistää itsensä. Kun 

yksittäinen mikroyrittäjä näkee esimerkiksi itsenäisyyden merkittävänä asiana 

mikroyrittäjäidentiteettinsä kannalta, on mahdollista, ettei yhteiskunnan tarjoama tuen tarve ole 

hänelle yhtä merkittävä kuin esimerkiksi pakkoyrittäjänä toimivan mikroyrittäjän kohdalla. 

Teema tarjoaakin mielestäni oivallisen jatkotutkimusidean myös tulevaisuutta ajatellen.  

 

Tulevaisuudessa suomalaista mikroyrittäjäidentiteettiä olisi hedelmällistä tutkia esimerkiksi 

laajemmalla mikroyrittäjien otoksella sekä syventämällä jo havaittujen 

mikroyrittäjäidentiteetin osa-alueiden tutkimusta. Lisäksi identiteettitutkimusta voisi tehdä 

myös muunlaisista näkökulmista, jolloin painopisteessä ei olisi Työterveyslaitoksen 

intresseihin muun muassa kuuluvat jaksaminen ja työhyvinvointi työelämässä. Erityisen 

kiinnostavaa tulevaisuudessa olisikin tutkia mikroyrittäjäidentiteettiä elämäntavan sekä 

toimialan näkökulmista, sillä tutkielman tulosten perusteella kyseiset diskurssit ovat 

keskeisessä osassa mikroyrittäjäidentiteetin rakentumisen kannalta, joten lisätutkimus toisi 

lisäymmärrystä mikroyrittäjäidentiteettiin ja sen rakentumiseen liittyen. 2020-luvulla 

maailmalla ja Suomessa vaikuttava koronavirus koskettaa myös suomalaisia mikroyrittäjiä, ja  

mikroyrittäjien pärjäämiseen yllättävän vastoinkäymisen keskellä liittyvä tutkimus olisi 

tulevaisuudessa tärkeää sekä ajankohtaista.  
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