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The purpose of the study was to examine the formation of entrepreneur’s social networks, the 

structure of these networks and the connotation to the entrepreneur. This study was a 

qualitative research of these social networks. The data was collected primarily through 

structured interviews. A secondary exploratory material was gathered with network sketches 

created by interviewees. Interviewees consisted both female and male entrepreneurs from 

different districts of Southern Finland.  

 

Results show that entrepreneur’s social networks have detectable separate levels of people. 

The formation of these levels differ and the significance of these levels seems to be different 

to interviewees.  The distinctive benefit and merit of one will orient her or him into a certain 

network level. The results of this study lean strongly on used theories and point out the fact 

that the network formation is effected by the quality of the business, the personality of the 

entrepreneur as well as his or hers motives. Some results also suggest that the gender acts as 
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entrepreneurship in early stage as well as to develop better invocation of personnel and 
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1 JOHDANTO 
 

Työelämässä on hyvin usein ajautunut tilanteisiin, missä asioiden eteenpäin vieminen on 

tavalla tai toisella linkittynyt konsultointiin ystävän kanssa. Tämä on herättänyt kysymyksen 

verkostojen merkityksestä ja niiden monimuotoisuudesta. Usein tuttavan mielipiteen 

kuuleminen, neuvon kysyminen, avunpyyntö tai vinkki hyödyllisestä kontaktista tuo mukaan 

oman merkityksensä ennen tärkeitä päätöksiä tai työn alla olevien toimien eteenpäin viemistä. 

Arkielämässä verkostojen tärkeys on korostunut ja verkostojen olemassaolo vaikuttaa 

nousseen elinehdoksi nykypäivän yhteiskunnassa. Vaikuttaa myös siltä, että niiden 

rakentuminen jopa hyötymistarkoituksessa saattaisi olla todennäköistä ja että verkostoon 

otetaan vain sellaisia henkilöitä, joiden koetaan tuovan itselle jotain hyötyä ja lisäarvoa.  

 

Sosiaalisten verkostojen tutkimusta on tehty runsaasti 1980 luvulta lähtien, jolloin 

sosiaalisuuden merkitys tunnistettiin ja sen merkitys liike-elämässä alkoi korostua. 

Tutkimukset liittyvät paljolti verkostojen johtamiseen, niiden sisäisiin prosesseihin ja 

toimintoihin, eri verkostotoimijoiden rooleihin, verkoston sisäiseen ja ulkoiseen tehokkuuteen 

sekä yhteistyön merkitykseen. Sosiaalisten verkostojen analyysi (social network analysis, 

SNA) on nykyisin suosittu metodi tässä tutkimustyössä (Borgatti & Halgin 2011). 

Nykypäivänä sosiaalisten verkostojen tutkimuksessa korostuu varsinkin sosiaalisuus ja 

läsnäolo sähköisissä sosiaalisen median verkostoissa ja kanavissa. Sosiaalisten verkostojen 

muodostumisesta sen sijaan on suhteellisen vähän tieteellistä tutkimusaineistoa löydettävissä.  

 

Tässä tutkimuksessa etsitään tietoa menestyvien yrittäjien sosiaalisten verkostojen 

rakentumisesta sekä yksityiselämässä että heidän liiketoiminnassaan. Vastauksia pyritään 

löytämään myös siihen, minkälainen yrittäjien sosiaalisten verkostojen rakenne on ja mitä 

merkitystä sosiaalisilla verkostoilla on yrittäjälle. Lisäksi yrittäjien antamat vastaukset tuovat 

tietoa siitä, kuinka tärkeänä näitä verkostoja pidetään ja mitkä tekijät niiden rakentumisessa 

vaikuttavat. Tutkimuksen sivutuotteena toivotaan löytävän viitteitä myös siitä, onko 

sukupuolten välillä eroja verkostojen rakentamisessa ja niiden hyödyntämisessä.  

 

Yhteistyön rakentumiseen ja verkostojen rakentamiseen linkittyy useita teorioita riippuen 

siitä, miltä näkökannalta asiaa tarkastellaan. Sosiaalisten verkostojen rakentumisen 

tutkimuksessa on kuitenkin todettu usein oman ydinteorian puuttuminen (Salancik 1995). 
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Näkökulmia sen sijaan on useita; taloudellisia, resurssipohjaisia, strategisia, sosiaalis-

psykologisia, liikkeenjohdollisia ja markkinoinnillisia. Koska lähestymistapoja on runsaasti, 

se aiheuttaa hämmennystä sekä käsitteen hahmottamisesta että verkostoitumisen 

ymmärtämisestä ilmiönä. Tämä ongelma tulee esille kuvassa 1, missä on koottuna 

verkostoitumiseen liittyviä eri teorioita. Koska tutkimuksen aihe painottuu yrittäjien 

sosiaalisten verkostojen rakentumiseen, niiden rakenteeseen ja merkitykseen, aihetta 

tarkastellaan sosiaalipsykologisen näkökulman kautta. Tarkastelu tapahtuu sosiaalisten 

verkostojen rakentumiseen liittyvien prosessien, sosiaalisen vaihdannan ja sosiaalisen 

pääoman kautta.  

 

 

Kuva 1. Erilaisia teorioita verkostoitumisen ymmärtämiseksi (Lähde prof. Jukka Vesalainen 2002 ja 2004,   

              soveltaen).  
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1.1 Tutkimuksen taustaa ja lähtötilanne 

 
Yrittäjän on oltava tuhattaituri selvitäkseen sekä liike-elämän että ympäristön asettamista 

haasteista. Teknologian kehittyminen on räjähdysmäistä ja informaation määrä on 

hengästyttävää. Yrittäjä on usein yksin yritystä koskevien päätösten ja lukuisten ongelmien 

kanssa – yrittäjä useimmiten vastaa myös toimitusjohtajan tehtävistä. Yrittäjällä on 

vastuullaan yrityksen menestyminen, huoli henkilöstöstä ja velvollisuudet perhettä kohtaan ja 

ystäväpiirin odotukset osallistumisesta yhteisiin harrastuksiin.   

 

Vuoden 2014 elokuussa Työeläkeyhtiö Elo teetti tutkimuksen jäsenistöllään ja tulosten 

mukaan 45 %:a vastanneista yrittäjistä piti hyviä verkostoja ja kumppaneita tärkeimpinä 

tekijöinä liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta, vaikka monikaan ei tunnustanut 

hyödyntävänsä omaa verkostoaan ongelmatilanteissa. Erityisesti nuoret yrittäjät olivat 

tunnustaneet verkostoitumisen houkuttelevaksi varsinkin kokeneempien yrittäjien kanssa. 

Tausta-ajatuksena oli verkostoitumisen mukana tuoma hyöty ( Suomen Yrittäjät ry, 2015.)  

 

Tietopääoma on tärkeä kilpailuetu monilla aloilla. Se muotoutuu vaikeasti kopioitavasta 

osaamisesta ja kokemusperäisestä tiedosta (tacit knowledge). Jotta tietopääomaa voidaan 

kehittää, on vuorovaikutuksen oltava avointa. Avoimuus puolestaan ei ole mahdollista ilman 

osapuolten vahvaa luottamuspohjaa. Kilpailukyvyn perustana ja mahdollisuuksien luojana 

luottamuksen merkitys nykypäivänä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Luottamuksen 

rakentumiselle otollisia tilanteita ovat yhteistyökumppaneiden väliset luottamusta vahvistavat 

kommunikoinnit ja tulokselliseen toimintaan johtavat prosessit ja käyttäytymiset. (Ståhle & 

Laento 2000.) Sosiaalisella pääomalla on merkittävä rooli henkilöiden välisissä suhteissa. 

Tästä syystä luottamuksen käsittely yhtenä sosiaalisten verkostojen rakennuselementtinä 

myös tässä tutkimuksessa on varsin olennaista.   

 

Henkilökohtainen luottamus on osa sitä mekanismia, jonka pohjalta myös organisaatioiden 

välinen luottamus syntyy. Joissakin tapauksissa luottamukselliset, henkilökohtaiset verkostot 

yritysten välillä synnyttävät myös merkittäviä yritysten välisiä luottamussuhteita. (Ståhle & 

Laento 2000.) Sosiaalinen vaihdanta perustuu vastavuoroisuuteen. Se on osapuolista 

riippuvaista ja samalla kumpaakin palkitsevaa. (Emerson 1976.)  Luottamus ja sitoutuminen 

yhteistyöhön ovat tärkeitä elementtejä verkostojen menestymiselle - yhteistyön aloittaminen 

on strategisesti tärkeä päätös yritykselle. Sen suunnittelu on tärkeä prosessi, jonka 
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laiminlyönti ja siitä johtuvat seuraukset voivat olla katastrofaalisia yrityksen liiketoiminnalle 

ja sen maineelle. Tämän vuoksi yrityksen tulee miettiä tarkasti yhteistyön merkitys yritykselle 

ja myös ne motiivit, jotka vahvistavat päätöstä panostamisesta yhteistyöhön. Motiiveja 

käsitellään tarkemmin luvussa 2.2.  

1.2 Tutkimuksen tavoite  

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli löytää vastausta siihen, kuinka yrittäjien sosiaaliset 

verkostot muodostuvat ja mikä niiden rakenne on.  Tietoa haettiin mikro- ja pk-yrittäjiltä 

henkilökohtaisten haastattelujen kautta. Haastatteluissa saatiin tietoa myös siitä, mitkä tekijät 

ja motiivit vaikuttivat näiden verkostojen rakentumisessa. Lisäksi yrittäjiltä tiedusteltiin 

sosiaalisten verkostojen merkityksestä heille yrittäjinä. Toiveena oli löytää rinnalla ja 

sivutuotoksena tietoa myös siitä, rakennetaanko verkostot eri tavoin eri sukupuolien välillä ja 

onko niiden hyödyntäminen samankaltaista kummallakin sukupuolella. 

 

Aihetta lähestyttiin laatimalla mahdollisimman täsmällisiä haastattelukysymyksiä 19 kpl:tta. 

Kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että niiden kautta saatavat vastaukset auttaisivat 

antamaan näkemystä laaja-alaisesti sosiaalisten verkostojen muodostumisesta ja niiden 

merkityksestä yritys-elämässä. Monet haastattelukysymykset menivät hyvin 

henkilökohtaiselle tasolle ja tutkimuskohteiden yksilösuojaa kunnioittamiseksi tutkimus 

tehtiin anonyymisti. Haastateltavien nimiä ei tuotu julki ja heidän vastauksensa analysoitiin 

luottamuksellisesti. Mahdolliset esille tulleet nimet ja tunnistamiseen liittyvät tekijät 

poistettiin.  

1.3 Tutkimuskysymykset ja alakysymykset 

 

Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 19 kappaletta. Tämän tutkimuksen päätutkimus-kysymys 

muodostui hyvin selkeäksi. Aihetta tarkennettiin kolmella lisäkysymyksellä. Näitä kaikkia 

kysymyksiä tarkentamaan ja selittämään käytettiin haastattelukysymyksiä, jotka ovat 

ryhmiteltyinä tutkimuskysymysten alle teemoittain. Haastattelukysymykset löytyvät erillisenä 

liitteenä (liite 1).   
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Päätutkimuskysymys:  

Kuinka yrittäjien verkostot muodostuvat? 

Tehtyjen haastattelujen perusteella etsittiin tietoa siitä, kuinka yrittäjät rakentavat verkos- 

tojaan ja liittyykö niiden rakentamiseen kenties jotain samaa, yrittäjille tavanomaista kaavaa. 

Vastausten perusteella oli tarkoitus ymmärtää niiden syntymis- ja muotoutumisprosessia. 

Lisätutkimuskysymysten avulla aiheeseen saatiin lisää syvyyttä ja tarkentavaa tietoa.  

 

Lisätutkimuskysymykset:  

1. Minkälainen yrittäjän verkostorakenne on?  

Vastausten perusteella pyrittiin hahmottamaan yrittäjien jo olemassa olevia henkilökohtaisia 

sosiaalisia verkostoja sekä liiketoiminnan myötä syntyneitä verkostoja. Erityisen tarkastelun 

kohteena oli muodostuneiden verkostojen rakenne, samoin kuin niiden mahdollinen 

päällekkäisyys tai mahdolliset yhtymäkohdat. Myös verkostoon kuuluvista sidosryhmistä ja 

yhteydenpidosta niihin pyrittiin saamaan selkeä kuva. Saadun tiedon avulla tavoitteena oli 

pystyä luomaan graafinen esitysmalli yrittäjien verkostorakenteesta. Mallin luomista tukivat 

merkittävästi tehdyt havainnot haastattelutilanteissa ja yrittäjien tuottamat piirrokset omista 

verkostoistaan. 

 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän verkostoitumiseen? 

Tutkimuksessa tarkasteltiin niitä yrittäjien esille tuomia tekijöitä, jotka nousivat esiin 

verkostojen muodostumisessa tai niitä tarkoituksellisesti rakennettaessa. Vastausten 

perusteella tehtiin kooste verkostojen rakentamiseen liittyvistä motiiveista ja muista tekijöistä. 

 

3. Mitä merkitys verkostoilla on yrittäjälle? 

Haastatteluissa selvitettiin yrittäjien antamien tuntemusten ja kokemusten perusteella, 

minkälainen merkitys sosiaalisilla verkostoilla yrittäjille itselleen on. Vastaukset antoivat lisää 

näkökulmaa myös graafisen esitysmallin luomiseen ja vahvistivat käsitystä sen lopullisesta 

mallista. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen kannalta oleelliset ja tutkimuksessa esille tulevat käsitteet määritellään tässä 

alaluvussa. Käsitteiden määrittelyt koskettavat tätä tutkimusta ja ne määritellään tämän 

tutkimuksen näkökulmasta. 
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Verkosto  Yritysverkosto, verkostoympäristö, myyntiverkosto tai suhdeverkosto 

   ovat kaikki eri tyyppisiä verkostoja. Verkostoksi käsitetään esimerkik-

   si useamman yrityksen, organisaation tai yksilön välinen verkostosuh-

   teiden rajaton kudos, joka on elää kaiken aikaa (Hakanen et al. 2007). 

   Verkosto rakentuu solmuista (nodes), jotka kuvaavat verkostossa olevia 

   tahoja ja linkeistä (links), jotka puolestaan kuvaavat näiden solmujen 

   yhteyttä. Ystävyyssuhde on hyvä esimerkki tällaisesta yhteydestä.  

   Verkosto muodostuu monimutkaisesta suhteiden massasta geomet -

   riseksi malliksi. (Marti & Zenou 2009; Borgatti & Halgin  2011.)  

 

Verkostoituminen Tässä tutkimuksessa määritellään verkostoituminen (networking) ja 

   verkostomainen liiketoimintamalli prosessina, joka yhdistää  yhteistyö- 

   yritysten tietoa, osaamista ja arvoja kumppanuksille lisäarvoa tuotta-

   vaksi toiminnaksi. Usein verkostoitunut toiminta kahden tai useamman 

   osapuolen välillä on luonteeltaan päämäärätietoista, pitkällä aikajän-

   teellä tapahtuvaa jatkuvaa ja säännöllistä yhteistyötä lopputuotteiden 

   tuottamiseksi. Se on myös vuorovaikutteista ja luottamuksellista yhteis- 

   työtä ydinprosesseissa sekä ja molem pien osaamista kehittävää strate-

   gista kumppanuutta. (Tsupari et al. 2004.)    

 

Sosiaalinen  Sosiaalisuus on synnynnäinen tempperamenttipiirre, joka tarkoittaa 

   sitä, kuinka mielenkiintoisena ihminen kokee toisen ihmisen seuran 

   ja kuinka vahvasti hän arvostaa muiden ihmisten läsnäoloa verrattuna 

   yksinoloon aina eri tilanteissa. Voidaan siis sanoa sosiaalisuuden tar- 

   koittavan halua olla ihmisten seurassa.  (Keltikangas-Järvinen 2011.) 

   Se tarkoittaa myös kyvykkyyttä hetkeen vaadittavalla tavalla muuttaa 

   sitä, kuinka me ajattelemme, työskentelemme ja elämme (Coine &  

   Babbitt 2014). 

 

Ekstrovertti  Tässä tutkimuksessa ekstrovertti kuvaa henkilöä, jonka ominaisuuksiin 

   kuuluvat sosiaalisuus, itsevarmuus, aktiivisuus, kunnianhimo, aloitteel-

   lisuus, kiihkeys, ilmeikkyys, seurallisuus, puheliaisuus, myötämielisyys 

   ja itsensä esiin tuominen (Barrick & Mount 1991). 
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Motiivi   Motiiveja voidaan luokitella sen mukaan, mitä asiaa kulloinkin tavoi-

  tellaan. Sosiologisilla motiiveilla tavoitellaan aineettomia resursseja, 

  kuten  esimerkiksi sosiaalinen tuki, maineen ja uskottavuuden lisää-

  minen, tiedon lisääntyminen ja oppimismahdollisuudet. Aineelliset 

 resurssit puolestaan viittaavat  raaka-aineisiin, tarvikkeisiin,  työntekijöi-

 hin sekä teknisiin laitteisiin. Taloudellisiin seikkoihin liittyvät motiivit

 kytkeytyvät kasvuun ja kilpailukyvyn lisäämiseen. (Tuominen, Jussila 

 & Goel 2013). Toisen  luokittelun mukaan ne voivat olla joko sisäisiä 

 tai ulkoisia motiiveja.  Sisäinen motivaatio saa ihmiset toimimaan 

 haasteellisessakin tilanteessa oman halunsa vuoksi. Ulkoiset motiivit 

 määritellään toimintana, joka tuottaa tulosta ja palkkioita. (Desi &   

 Ryan 2000.) 

 

Suora side tai suhde  Käsitteellä viitataan tässä tutkimuksessa suhteeseen, joka on solmittu 

   itselle läheisimpien henkilöiden kanssa. Tästä käytetään myös termiä 

   vahva side (strong tie). Usein kyseessä on luonnostaan läheinen suhde, 

   kuten oma aviopuoliso tai lapsi. Myös suhde hyvin läheiseen ja lähes 

   perhepiiriin luettavissa olevaan ystävään on suora side. (Granovetter 

   1973: Shane 2003.)  

     

Epäsuora side   Epäsuora suhde tai heikko side (weak tie) tässä tutkimuksessa tarkoit-

   taa suhdetta sellaiseen kolmanteen osapuoleen, jolla ei ole verkostoon 

   muita siteitä ja jolla on olemassa muita hyödyntävä suhde (bridge), 

   kuten suhde rahoittajaan tai sijoittajaan. Se voi olla myös toisen hen-

   kilön kautta syntyvä suhde joka tuo jotain lisäarvoa verkostoon.  

   (Granovetter 1973.)  

     

Kontaktien useus Kontaktien useus tarkoittaa tässä tutkimuksessa esiin tulleiden vuoro- 

   vaikutussuhteiden käyttöä ja niiden toistuvuutta. Useus ilmoitetaan 

   yleensä eri tavoin suoritettuina yhteydenpitoina päivittäin, viikoittain 

   tai kuukausittain (Grönfors 1982).  
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Liiketoimintasuhde (business relationship)  

   Anderson & Narus (1991) määrittelevät liiketoiminta suhteen pitkäai-

   kaiseksi prosessiksi kahden yrityksen tai muiden organisaatiomuotojen 

   välillä, missä rakennetaan vahvoja ja laajoja sosiaalisia, taloudellisia, 

   palveluun tai teknologiaan pohjautuvia siteitä tavoitteena kokonais- 

   kustannusten vähentäminen ja/tai arvon kasvattaminen tavoitteena  mo-

   lemminpuolinen hyöty.  

 

Luottamus   Tässä tutkimuksessa luottamus tarkoittaa psykologista tilaa, missä toi-

   mija hyväksyy oman haavoittuvuutensa, sillä hänellä on positiivinen 

   käsitys ja odotuksia sekä toisen toiminnasta että aikomuksista  

   (Rousseau et al. 1998).  Blomqvist toteaa omassa tutkimuksessaan, että 

   luottamus on yksilön tai organisaation halua ja kykyä ottaa riskiä tai 

   asettua alttiiksi. Se on tunnetta ja järkeilyä, missä on mukana asennetta, 

   päätöksiä ja käyttäytymistä. Luottamus liittyy aina ihmisten väliseen 

   kanssakäymiseen. Luottamus maksaa – se on investointi. Luottamus 

   muodostuu joko henkilöityvästä (sosiaalisesta) tai ei-henkilöityvästä 

   luottamuksesta, kuten organisaation strategia, rakenteet tai prosessit. 

   Taloustieteilijät näkevät myös, että luottamus voi vähentää  transaktio-

   kustannuksia eli vaihdannasta johtuvia kustannuksia. (Blomqvist 2011.)  

 

Yrittäjä  Tämän tutkimuksen yhteydessä yrittäjäksi käsitetään henkilö, joka  pe-

   rustaa yrityksen hyödyntääkseen mahdollisuuden ja siitä saavan hyö- 

   dyn tai voiton. Yrittäjä kantaa liiketoiminnasta taloudellisen riskin ja 

   ohjaa sekä kontrolloi perustetun yrityksen liiketoimia. (Business  

   Dictionary 2016: Shane 2003)     

    

Yrittäjyys  Tutkimuksessa yrittäjyydellä tarkoitetaan kykyä ja halua kehittää, orga-

   nisoida ja johtaa yritystä riskeistä huolimatta tavoitellakseen voittoa. 

   Yrittäjämäiseen henkeen luetaan kuuluvaksi muun muassa  innovatii-

   visuus sekä riskinottokyky. (Business Dictionary 2016: Shane 2003) 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen rakenne pitää sisällään johdannon lisäksi kuusi eri lukua. Johdanto-luvussa 

käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimukselle asetetut tavoitteet sekä esitellään 

tutkimuskysymykset. Myös keskeisimmät käsitteet ja tutkimuksen rakenne käyvät ilmi tässä 

samassa luvussa.  Luvussa kaksi kuvataan sosiaalisten verkostojen merkitystä eri teorioiden 

näkökulmista. Myös verkostojen laajuutta ja rakennetta selvitetään samassa luvussa.  Lisäksi 

lukijan tietoon tuodaan yritysten välisiä eri yhteistyömalleja ja niistä yleensä saatavia hyötyjä, 

sekä yrittäjien verkostoitumisen motiiveja.  

 

Kolmannessa luvussa esitellään sosiaalisten verkostojen rakentumiseen liittyviä 

sosiaalispsykologisia tekijöitä ja ilmiöitä. Myös toimivan verkoston tunnuspiirteet esitetään 

tässä luvussa. Tutkimusasetelma ja tutkimusmetodiikka kuvataan neljännessä luvussa. Viides 

luku sisältää tutkimustulosten käsittelyä tehtyjen haastattelujen ja saatujen piirustusten avulla.  

Luku kuusi saattaa yhteen tutkimuksen tulokset, aiemman kirjallisuuden ja teoriat. 

Tutkimuksesta tehtyjä johtopäätöksiä tuodaan esiin ja käsitellään tutkimuskysymysten kautta. 

Samassa luvussa pohditaan myös tutkimustulosten hyödyntämistä ja ehdotetaan tehtäväksi 

lisä- ja jatkotutkimuksia yrittäjien sosiaalisiin verkostoihin liittyen. Yhteenvedossa kootaan 

tutkimuksen ydin ja päälöydökset yhteen.  

 

2 SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN MERKITYS 

YRITTÄJÄLLE 

 
Ha Hoang’n ja Bostjan Antoncic’n (2003) julkaisemassa yrittäjien verkostoja kriittisesti 

tarkastelevassa tutkimuksessa todetaan, että ongelmana on ydinteorian puuttuminen yrittäjien 

verkostojen tarkastelussa. Sen sijaan on olemassa joukko erilaisia ja hyvin perusteltuja 

esityksiä verkostojen rakentumisesta ja tekijöistä, jotka vaikuttavat verkostojen 

rakentumiseen. Tässä luvussa tuon esiin eri tekijöitä ja ilmiöitä yrittäjien verkostojen 

rakentumisen taustalla.  

 

Viimeisen sadan vuoden aikana vauhdilla kehittynyt informaatio ja kommunikaatio 

teknologia (ICT) ovat houkutelleet muilta aloilta työntekijöitä ja erilaisten palveluiden 

kasvuvauhti on ollut nopeaa. Yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka 

ovat pakottaneet rakentamaan uusia toimintamalleja ja suunnittelemaan toimintaa ajan 
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henkeen soveltuvaksi. Globalisaatio ja kansainvälistyminen ovat laajentaneet yritysten 

toiminta-alueita yli maarajojen, teknologian kehitysvauhti on tuonut uusia innovatiivisia 

ratkaisuja yritysten hyödynnettäviksi, huoli ympäristöstä on muokannut arvoja ja tuonut 

mukanaan ajattelun kestävästä kehityksestä yritysten kaikissa toimissa. Koulutus on tänä 

päivänä korkealuokkaista ja kansainvälistä, väestörakenne ja demografiset muutokset vaativat 

kaikki uusia innovatiivisia ajatuksia yrityksiltä pysyäkseen mukana kehityksen virrassa ja 

vaativien asiakkaiden odotusten täyttäjinä.  

 

Pauli Juutin (2013) mukaan ympäristössä tapahtuneet muutokset ovat kaikki nivoutuneet 

tavalla tai toisella yhteen, joko suoraviivaisesti tai kiemurrellen. Kuitenkin tämä kaaoksen ja 

järjestyksen välinen tila tunnetaan yleisesti olosuhteiltaan luovalle työskentelylle suotuisaksi 

(Juuti 2013). Kaikki edellä mainittu nostaa yhteistyön tekemisen tärkeään rooliin - yhteistyön 

tekemisestä yli organisaatioalojen onkin nykyään tullut välttämättömyys.  

 

Aaron Balick (2014), samoin kuin Coine & Babbitt (2014), toteavat tutkimustensa tuloksena 

sosiaalisen verkostoitumisen räjähdysmäisen otteen ihmisistä uusien teknologioiden 

mahdollistaessa online-kanssakäymisen muullakin tavalla kuin internetin kautta. Ihmiset 

vaihtavat nykyään sosiaalisen median kautta ison kirjon erilaisia aktiviteetteja, jotka ovat 

pohjana verkostoitumiselle ja suhteiden luonnille. Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa myös 

tyydyttääkseen erilaisia sosiaalisia tarpeitaan, kuten suhteiden luomiseen, itsensä 

ilmaisemiseen ja esittelyyn (Wilcox & Stephen 2012). Koska sosiaalinen media toimii lisäksi 

hyvänä työkaluna kuvien, artikkeleiden ja suositusten jakamiseen, myös sen kautta ihmisiä 

voi yhdistää hyvinkin moni asia.  

 

Verkostojen ja verkostomaisen toiminnan hyödyllisyys tunnistettiin sekä käytännössä että 

teoriassa useiden tutkimusten myötä 1980-luvulla ja siitä voidaan sanoa verkostojen 

vallankumouksen alkaneen. Håkansson (1987) julisti tutkimuksessaan, että yrityksen suhteet 

ovat yksi tärkeimmistä resursseista, mitä yritys omistaa. Suhteet toivat selvän edun monissa 

toiminnoissa ja pääsyn sellaisiin resursseihin, joita voitiin suhteiden avulla rakentaa. Näihin 

kuuluivat tieto ja markkinat. Suhteet tarjosivat myös epäsuoria etuisuuksia, koska ne 

johdattivat uusiin suhteisiin, organisaatioihin, resursseihin ja toivat kompetenssia. (Håkansson 

& Snehota 1995.) Verkostojen avulla pystyttiin keskittymään omaan osaamiseen, kun muuta 

osaamista saatiin verkostojen kautta. Verkostoissa havaittiin liikkuvan sellaista tietoa, joka 
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mahdollisti tehokkaamman toiminnan ja menestymisen yhteistyöllä. Edellytyksenä olivat 

samansuuntaisset arvot, toimintatavat ja tavoitteet. (Vesalainen 2006.)   

 

Hakanen et al. (2004) tuovat esiin kirjassaan, ettei kertaluoteinen tai hyvin satunnainen 

yhteistyö ole mahdollista verkostossa. Verkostoituminen vaatii yhteisen arvo- ja 

ajattelumaailman jakamista tai ainakin ymmärrystä siitä, sekä henkilöiden ja organisaatioiden 

toiminnan tuntemusta.  He korostavat myös, että kehittynyt ja tiivis vuorovaikutus 

mahdollistavat luottamuksen syntymisen ja että toisiltaan oppiminen toimii välineenä 

hyötyjen tavoittelussa. (Hakanen et al. 2004.) 

 

Sosiaaliset verkostot sisältävät osaamispääomaa, joka aktivoituu käyttöön ainoastaan hyvien 

sosiaalisten suhteiden kautta (Nahapiet & Groshal 1998). Tällöin yhdistyvät sekä aito, 

hyödyllinen ydinosaaminen ja halu käyttää tätä ydinosaamista yhteistyökumppanin kanssa 

yhteisen hyödyn tavoitteluun (Vesalainen 2002). Coine ja Babbitt aloittavat tuoreen kirjansa 

’A World Gone Social’ sanoilla; ”The Industrial Age is dead, Welcome to the Social Age.” 

Heidän mukaansa sosiaalinen media on tullut samalla tyylillä kuin dinosaurusten katoamisen 

aiheuttanut taivaalta syöksynyt meteoriitti – muutos on ollut niin dramaattinen, että sillä on 

oma monumentaalinen vaikutuksensa maailman talouteen. On syntynyt uuden liiketoiminnan 

aikakausi; sosiaalisuuden aikakausi. (Coine & Babbitt 2014.)  

 

Verkostoitumisen myötä yritykset ovat lähentyneet, suhteet ovat tulleet pitkäaikaisiksi, ne 

ovat lähentäneet ihmisiä myös yksilötasolla ja jotkut suhteista ovat syventyneet 

henkilökohtaisiksi suhteiksi. Nykyään kykyä muodostaa verkostoja pidetään yhtenä 

keskeisimpinä yritysten menestystekijöistä. Liiketoimintaan linkittyvät verkostot eivät ole 

yleisesti ole kenenkään yksittäisen yrityksen kontrolloitavissa, vaan ne ovat itseohjautuvia 

systeemeitä, missä järjestys toteutuu ’alhaalta ylös’ - tavalla paikallisissa toiminnoissa niissä 

verkostoissa, missä yritys on osallisena (Wilkinson & Young 2002). 

 

Nonaka ja Takeuchi (2003) nostavat esiin organisaatioiden välisen interaktion. Heidän 

mukaansa organisaatioiden ja niiden ympäristön välillä on dynaaminen vuorovaikutussuhde.  

Se mahdollistaa täysin uudenlaisten näkökulmien esille tulon sen lisäksi, että ongelmiin 

löydetään uusia tapoja ratkaista ongelmia (Nonataka & Takeuchi 2003). Innovatiivisuuden 

hyvä edistäjä on juuri yritysten välinen yhteistyö (Tether 2002). 
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Uutta tietoa ja osaamista syntyy Nonakan ja Takeuchin (2003) mukaan organisaation ja sen 

ympäristön vuorovaikutuksessa sekä ihmisten näkemyserojen tuloksena. Myös ns. Tang’in 

mallissa organisaation ja sen ympäristön välillä vaihdetaan tietoja, ajatuksia, tavaroita ja 

palveluksia. Tämä integroitu malli rakentuu aikaisempien tutkimusten pohjalle. Sen mukaan 

organisaation palveluksessa olevien henkilöiden tietotaito ja heidän keskinäinen toimintansa, 

kuten myös eri tiimien ja osastojen välillä tapahtuva toiminta, luo hedelmällisen ilmapiirin 

innovatiivisuudelle. Organisaation sisäinen samoin kuin ympäristöstäkin peräisin oleva 

informaatio yhdessä osaamisen kanssa mahdollistavat uusien ratkaisujen keksimisen. (Juuti 

2013; Tang 1998.)   

 

OPEN - käsite 

 

Coine & Babbitt (2014) ovat havainneet verkostoissa ja yhteisöissä yhdistyvän viisauden ja 

tiedon määrän niin syvälliseksi, että he ovat antaneet ilmiölle uuden nimen, OPEN. Termi 

tulee englannin kielisistä sanoista Ordinary People, Extraordinary Network. Käännettynä 

suomeksi tämä tarkoittaa: tavalliset ihmiset – epätavallinen verkosto. Taustalla on ajatus siitä, 

että kuka tahansa voi olla tavallinen ihminen huolimatta omasta osaamisalueestaan. Yhdessä 

muiden tavallisten ihmisten kanssa voidaan näin muodostaa epätavallisen voimakas verkosto 

hakemaan ratkaisua mihin tahansa, jopa monitahoiseenkin haasteeseen. Tällöin kuka tahansa 

voi hyötyä ja napata tiedosta kiinni muutaman asioista perillä olevan asiantuntijan ja muiden 

verkostoon kuuluvien keskuudesta.  

 

On selvää, että joukossa on myös niitä, jotka eivät halua jakaa tietoaan muille. He saavat 

kuitenkin huomata ennemmin tai myöhemmin joutuvansa luovuttamaan tiedon 

panttaamisessa. Joukosta löytyy aina sovittelijoita, ottajia ja antajia. Sovittelijat tekevät 

toisille palveluksia tietäen, että se tulee heille takaisin jossain vaiheessa vastapalveluksena. 

Esimerkkinä olkoon toisilleen tärkeiden henkilöiden yhteen saattaminen ja esittely. Jo 

pelkästään tämä käyttäytyminen aiheuttaa liikettä verkostossa. Ottajat puolestaan pitävät 

huolen omasta saamisestaan antamatta muille mitään. Antajat käyttäytyvät kuin sovittelijat – 

he eivät pidä lukua vastapalveluksista. He nauttivat mahdollisuudesta auttaa ystäviään ja 

muita lähellään avuntarpeessa olevia. (Coine & Babbitt 2014.)   

 

Ei ole väliä ketä olemme, mitä enemmän olemme OPEN, sitä globaalimpi on verkoston 

vaikutus. Väite tarkoittaa sitä, että rakentaessamme sosiaalisia suhteitamme puhelimen ja 
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sosiaalisen median kautta, niistä muodostuu vähitellen ystävyyssuhteita ja ne kehittyvät yhä 

paremmiksi, syvällisemmiksi kuin mitä pystyisimme pelkästään naamatusten luomaan. 

Sosiaalisuuden myötä ja yhteisten kiinnostusten kohteiden kautta yhteydet lisääntyvät. 

Mahdollisuudet mielenkiintoisten henkilöiden löytymiseen eri kanavien kautta lisääntyvät, 

omaleimaisten ja erikoisten taustojen, uusien ideoiden ilmi tuleminen on todennäköistä. 

Verkostosta saattaa löytyä uraa edistävää hyötyä, ajatusmaailma voi tulla haastetuksi ja uusia 

tuttavuuksia voi ilmaantua. Näissä verkostossa välimatkat menettävät merkityksensä. (Coine 

& Babbitt 2014.)  

 

Mikäli sosiaalisuuden ajatus tuntuu vielä vieraalta, on syytä hyödyntää sellaista tahoa, joka 

osaa johdattaa oikeaan suuntaan. OPEN tarkoittaa hyvien kysymysten esittämistä ja 

vastausten jakamista – kysymysten esittämisellä saa runsaasti tietoa ja oppii, vastausten 

jakamisella toimii kuin sinnikäs antaja ja tällöin hyvä maine kasvaa. Toiminta sosiaalisten 

ihmisten kanssa tuo pääsyn heidän omiin OPEN-verkostoihinsa ja henkilökohtainen brändi 

vahvistuu oman organisaation brändin rinnalla (Coine & Babbitt 2014). 

 

 If you can’t embrace social, get used to obsolescence. 

     - Jim Claussen, IBM -  

 

Yhteistyön rakentaminen alkaa luotettavien yhteistyökumppaneiden etsimisestä ja molempia 

osapuolia hyödyntävän suhteen luomisesta. Tämä pätee sekä yksityiselämän että liike-elämän 

verkostoja rakennettaessa. Verkostoituminen lisää tiedon vaihtamista, oppimista toiselta, 

tiedon tehokasta hyödyntämistä ja jopa uusia innovaatioita. Usein hyvin kehittynyt ja tuottoisa 

yhteistyösuhde muuttuu ajan myötä liikesuhteesta henkilökohtaisemmaksi ystävyyssuhteeksi. 

Läheisempi suhde tuo myös mahdollisuuden vertaistukeen sitä tarvittaessa. Liike-elämän 

suhdeverkoston rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja viisautta nähdä laaja-alaisesti 

mahdolliset hyödyt, mutta myös vaarat ja sudenkuopat. On syytä miettiä ketkä ovat niitä, 

joiden kanssa haluaa verkostoitua ja sitoa liikesuhteita.  

2.1 Verkostojen laajuus ja rakenne 

 

Liiketoimintasuhteiden luominen on tärkeä prosessi yrityksille. Ne vaikuttavat sekä suorasti 

että epäsuorasti yrityksen menestymiseen. Håkansson’in ja Henders’in tutkimuksen mukaan 

yrityksillä on keskimäärin kymmenen tärkeää liiketoimintasuhdetta (Håkansson & Henders 
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1992). Yrityksen arvoverkon liiketoimintasuhteista ja toimijoista voidaan tunnistaa neljä eri 

tyyppiä toimijoita, jotka vaikuttavat yrityksen kykyyn luoda arvoa asiakkaalle. Näitä ovat 

hankkijat, muut asiakkaat, kilpailijat ja täydentäviä tuotteita tai palveluita tarjoavat yritykset. 

Myös valtion virastoilla, erilaisilla tutkimus- ja kehityslaitoksilla, oppilaitoksilla ja 

toimialajärjestöillä on oma merkittävä roolinsa yrityksen arvoverkossa. (Branderburger & 

Nalebuff 1997.) Lisäksi yrityksillä on olemassa joukko erilaisia aliverkostoja toimintojen eri 

osa-alueilta, kuten tuotanto-, innovaatio- ja jakeluverkostot (Möller & Swahn 2003).  

 

Jarillon (1988) mukaan yrityksillä itsellään on kontrolli verkostoistaan ja kontrolli jopa 

ympärillä olevien yritystenkin verkostoista. Tällaiset ohjaimissa olevat yritykset ovat ns. hub-

yrityksiä ja niihin liittyvät verkostot strategisia verkostoja. (Jarillo 1988.) On myös muita 

näkemyksiä verkostojen johtamisesta ja kontrollista. Esimerkiksi Håkanssonin (1987) 

tutkimusten mukaan ei ole olemassa ’näkyvää kättä’, joka ohjailisi verkostojen tehokkuutta ja 

hyvinvointia. Sen sijaan näkyvillä on ’monia käsiä’, jotka pyrkivät vaikuttamaan tilanteisiin 

itselleen edullisella tavalla. (Håkansson 1987.) Tämän näkemyksen mukaan yritysten nähdään 

muodostavan monimutkaisia interaktiivisia liiketoiminnallisia ja sosiaalisia suhteita ihmisten 

ja yksiköiden välillä tilanteessa, jota ei kukaan ole täydellisesti ohjaamassa (Stacy 1977). 

 

Näistä kahdesta näkemyserosta juontaa päätelmä, että osa yritysten suhteista rakentuu 

tarkoituksellisesti ja osa tahattomasti. Tarkoituksellinen verkostoituminen on tarkasti 

harkittua ja tahattomasti rakentuvat suhteet muotoutuvat ilman suunnitelmallisuutta (Möller & 

Svahn 2003). Ritter et al. (2003) mukaan molemmat suhteet ovat oleellisia ja yritykset 

kohtaavat erilaisia suhteiden ja verkostojen johtamistilanteita silloin, kun he ovat itse vallassa 

ja kontrolloivassa asemassa tai kun he ovat toisten kontrollin alla ja myös silloin, kun useilla 

osallisilla on vahva vaikutusvalta toisiinsa. Näissä kaikissa tilanteissa vaaditaan suhde- ja 

verkostojohtamista, jolloin nousevat esiin sekä yrityksen että yksilön taidot käsitellä kyseisiä 

tilanteita yrityksen ja itsensä parhaaksi (Ritter et al. 2003). 

 

Yritysten välisissä suhteissa voi tapahtua kehittymistä myös kilpailijoiden välillä, jolloin 

kyseessä on horisontaalinen yhteistyö. Yhteistyön rakentumisen motiivit voivat vaihdella, 

mutta suhde kuitenkin rakentuu myös luottamukselle ja vastavuoroisuudelle. Kilpailijoiden 

välistä yhteistyötä kuvataan lisää luvussa 2.2. 
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Hyötyäkseen verkostostaan mahdollisimman hyvin, verkosto tulisi rakentaa siis siten, että 

verkostoon jäseninä on laaja kirjo eri alojen osaajia organisaatioiden eri tasoilta. Verkoston 

rakenne määräytyy yhteistyön tavoitteiden ja yhteistyöstä saatavien mahdollisten hyötyjen 

mukaan, joita ovat tieto ja oppiminen, kustannussäästöt, synergia, mahdollisesti uuden 

liiketoiminnan luominen ja riskin jakaminen, uskottavuuteen ja imagoon liittyvät seikat.         

( Parkhe 1993; Teng & Das 1998.) 

2.1.1 Yritysten väliset yhteistyömallit ja niistä saatava hyöty 

 

Tärkeä tieto leviää ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja varsinkin tieto erilaisista 

liiketoimintamahdollisuuksista saadaan sosiaalisten verkostojen kautta. Henkilön sosiaalisen 

verkoston rakenne vaikuttaa siihen, mitä, minkä laatuista, kuinka paljon ja kuinka usein 

informaatiota verkostosta saadaan. On siis todennäköistä, että mitä homogeenisempi verkosto 

on, sitä vähemmän siellä liikkuu tarpeellista tietoa (Shane 2003).  

 

Verkostoilla tavoitellaan monia eri hyötyjä. TT:n tutkimuksen (2001) mukaan viisi 

tärkeimmäksi koettua tavoitetta olivat kapasiteetin tehokkaampi hyödyntäminen, 

tuotantoprosessin joustavuuden ja muutosherkkyyden lisääminen, yksikkökustannusten 

lisääminen, prosessin toimintavarmuuden lisääminen ja oman osaamisen lisääminen (TT 

2001). Mahdollisimman hyvän hyödyn saadakseen verkosto tulisi rakentaa siis siten, että 

verkostoon kuuluu laaja kirjo eri alojen osaajia organisaatioiden eri tasoilta. Verkoston 

rakenne määräytyy yhteistyön tavoitteiden ja yhteistyöstä saatavien mahdollisten hyötyjen 

mukaan, joita ovat tieto ja oppiminen, kustannussäästöt, synergia, mahdollisesti uuden 

liiketoiminnan luominen ja riskin jakaminen, uskottavuuteen ja imagoon liittyvät seikat. 

(Parkhe 1993, Teng & Das 1998.) Mitä enemmän yhteistyösuhteessa on osallisia, sitä 

todennäköisempää on, että suhde muodostuu vähemmän strategisesti tavoitteelliseksi 

(Vesalainen 2002).  

 

Verkostojen synty juontaa Yhdysvaltoihin 1900-luvun alkuun. Tuolloin alkoi ilmetä kahden 

tai useamman yrityksen perustamia yhteisyrityksiä, jotka kilpailun sijasta alkoivat toteuttaa  

yhteistyötä keskenään. Fokus keskittyi alussa kansainvälistymiseen ja pian toimintaa haluttiin 

laajentaa kotimaan rajojen ulkopuolelle etsimällä yhteistyökumppani kohdemaasta. Näin 

yritysten välille alkoi kehittyä erilaisia yhteistyömuotoja, jotka ovat jalostuneet 

myöhemmässä vaiheessa erilaisiksi ja eri yhteyksissä käytettäviksi yhteistyömalleiksi. Näistä 
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tyypillisempiä ovat kehittämisrengas, yhteistyörengas, projektiryhmä, yhteisyritys, 

yhteisyksikkö, allianssi ja kumppanuus eli partnership. Tämän tutkimuksen tulosten 

analysoinnin perustaksi on syytä kuvailla lyhyesti kyseisiä yhteistyömalleja. 

 

Kehittämisrengas/kehittämisverkosto 

 

Kehittämisrenkaaseen kuuluvat yritykset tutustuvat toistensa yrityksiin ja liiketoimintaan 

hyödyntämällä tutustumiskäyntejä ja yrityskokouksia. Renkaan jäsenet toimivat omina 

itsenäisinä organisaatioinaan, mutta syventyvät myös toisten jäsenyritysten esille tuotuihin 

ongelmiin. Lähtökohtana on, että jokainen tuo renkaaseen omasta liiketoiminnastaan 

ongelmakohtia yritysrenkaan tietoon ja yhteiseksi kehittämiskohteeksi. Näin tieto vaihtuu ja 

lisääntyy renkaan jäsenyritysten kesken. Kehittämisrenkaan perusajatuksena onkin 

keskinäinen oppiminen ja kehittyminen. Yleensä yrityksen ulkoisessa ympäristössä tapahtuvat 

muutokset kuvastuvat yhteistyön kautta tapahtuvaan hyödyntavoitteluun (Child & Faulkner 

1998).  

 

Tässä yhteydessä puhutaan myös kehittämisverkostosta. Kehittämisverkostoissa 

organisaatioiden välinen sidos on löyhempi kuin alliansseissa ja yhteisyrityksissä. 

Kehittämisverkosto onkin yleensä tähdännyt osapuolten keskinäiseen tiedonvaihtoon ja 

yhdessä oppimiseen. Onnistuneen kehittämisverkoston tunnuspiirteisiin kuuluu osallistujien 

aktiivinen vuorovaikutus, luottamus toisiinsa, verkoston toiminnan kokeminen 

kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena ja verkostosta saatu hyöty omaan toimintaan. (Suominen 

et al. 2007.)  

 

Yhteistyörengas 

 

Myöskään yhteistyörenkaan yrityksillä ei ole yhteistä liiketoimintaa, vaan jokainen yritys 

toimii omana yksikkönään ja osallistuu yhteistyörenkaan toimintaan vain yhteisesti sovitun 

tehtävän ja tavoitteen osalta. Yleensä yhteistyörenkaan työskentely tapahtuu vain 

operatiivisella tasolla, eikä yhteistyö näy ulospäin. Pääasiassa yhteinen fokus liittyy usein 

yhteisen resurssin jakamiseen transaktiokustannusten alentamiseksi ja kriittisen massan 

saavuttamiseksi, kuten esimerkiksi erilaiset ostot ja hankinnat.  Myös yhteistyörenkaan 

jäsenet hyötyvät tiedon lisääntymisestä ja toisiltaan oppimisesta. 
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Projektiryhmä 

 

Synergia-edut, know-how’n lisääminen ja yhteinen näkemys voi innostaa yrityksiä 

muodostamaan projektiryhmän yhteisen projektin läpiviemiseen. Projektiryhmä toimii oman 

liiketoiminnan rinnalla itsenäisenä ryhmänään. Se mahdollistaa jäseniensä keskittymisen 

samanaikaisesti omaan osaamiseensa, kun projektia viedään yhteisten linjausten mukaisesti 

eteenpäin. Projektiryhmän työskentely on kuitenkin strategisempaa verrattuna kehittämis- ja 

yhteistyörenkaaseen.  

 

Yhteisyritys 

 

Mikäli tähtäimessä on tuote tai palvelu, jonka tuottamiseen omat resurssit eivät riitä, on syytä 

miettiä voimien yhdistämistä konseptiin soveltuvien yritysten kanssa. Yhteistyöyrityksien 

kanssa uuden ja yhteisen liiketoiminnan luominen vaatii yleensä huomattavia panoksia, mutta 

tällöin toisaalta riskien jakaminen tuo merkittävän hyödyn. Samalla päästään yhdessä kiinni 

mittaviin hankkeisiin ja kustannukset yritystasolla pienenevät. Kahdenvälinen tai vain 

muutaman yrityksen yhteistyösuhde voi kehittyä hyvinkin syvälliseksi kumppanuudeksi. 

Tavallisesti tällainen kumppanuus organisoidaan yhteisyritykseksi (joint venture). 

(Vesalainen 2002) Yhteisyritys on siis kunnianhimoisempi yhteistyömuoto kuin edellä 

mainitut vaihtoehdot. 

 

Yhteisyksikkö 

 

Samankaltaisilla periaatteilla kuin yhteisyritys voidaan muodostaa myös yhteisyksikkö. 

Edellisessä mainittujen hyötyjen lisäksi yhteisyksikön etuna on julkisuusarvo ja näkyvyys 

ulospäin. Usein mukaan liittyvät yritykset alkavat luopua oman yrityksensä imagosta ja 

siirtyvät käyttämään uutta yhteisyksikön käyttämää imagoa. Tällöin voidaan puhua jo brändin 

muotoutumisesta. Yhteisyksikön alla yritykset tuovat oman toimintansa yhteiseen konseptiin, 

vaikka jatkavatkin myös oman yrityksensä nimissä. Yhteisyksiköllä on yrittäjämäinen 

olemus, yhteiset tavoitteet ja jopa yhteiset toimitilat. Tilanne on hedelmällinen myös uusien 

liiketoimintojen muotoutumiseen. Höydyiksi voidaan mainita julkisuusarvon, uskottavuuden 

ja imagon lisäksi tiedon lisääntyminen ja oppiminen muilta sekä kustannussäästöt ja riskin 

jakaminen. 
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Allianssi 

 

Allianssi on yksi yritysten välisistä yhteistyön malleista. Se on vapaaehtoinen kahden tai 

useamman yrityksen välinen sopimus ja suhteellisen pysyvä yhteistyömalli (Parkhe 1993, 

Gulati 1998). Alliansseiksi luetaan monenlaisia yhteistyöhön perustuvia organisaatiomuotoja, 

joiden avulla pyritään kumppaneiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen (Das & Teng 

1998). Allianssiin, kuten moniin muihinkin yhteistyömuotoihin, kuluu teknologioiden, 

tuotteiden ja palveluiden vaihtamista, jakamista tai yhteistä kehittämistä (Gulati 1998). 

Shanen (2003) mukaan useat empiiriset tutkimukset osoittavat, että aloittaville yrityksille 

allianssien muodostaminen on toimiva ja tehokas strategia. Allianssissa olevien 

kumppaneiden on mahdollista hyötyä toistensa maineesta ja saada asiakkaat vakuuttuneiksi 

tuotteista. Lisäksi ne näyttävät vahvistavan yrityksen hengissä pysymistä ja edistävän 

yrityksen kasvua (Shane 2003.)  

 

Allianssi voi olla myös strategiseksi ja tarkoituksellisesti pitkäaikaiseksi suhteeksi rakennettu 

yhteistyömuoto. Tällöin kyseessä on usein yhteisyritys, jolla toteutetaan tiedon ja resurssien 

jakamista, strategisia hankintajärjestelyitä sekä kumppanuutta tutkimus- ja kehitystyössä (Das 

& Teng 1998). Allianssi voi olla myös projektiluonteinen, jolloin se on yleensä 

lyhytkestoinen ennalta määrättyine alku- ja loppuajankohtineen.  

 

Allianssiin liittyy myös epäonnistumisen vaara, mikäli yhteistyökumppaneiden väliltä puuttuu 

luottamus ja sitoutuminen. Park & Ungson (2001) mukaan empiiriset tutkimukset ovat 

osoittaneet yli puolen strategisista alliansseista johtaneen epäonnistumiseen. Aihetta 

tutkiessaan he löysivät kaksi pääasiallista syytä ongelmiin; yhteistyökumppaneiden välinen 

kilpailu sekä johtamiseen ja sen järjestämiseen liittyvät ongelmat. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

ongelmia Ex Ante (perustamishetkellä), In Situ (allianssien kehittyessä) ja Es Post (allianssien 

jälkeen) tilanteissa. (Park & Ungson 2001.)   

 

Kumppanuus eli partnership 

 

Kumppanuus käsittää sekä yrityksen ulkoiset partnerisuhteet että sen sisäisen 

toimintakulttuurin (Ståhle & Laento 2000). Strateginen pitkäaikainen yhteistyösuhde voi 

syventyä ja kehittyä kahden yrityksen välillä kumppanuudeksi, mitä usein rakennetaan 

yhteisen kumppanuusstrategian kautta. Koska verkostoon kuuluminen perustuu ajatukseen, 
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että yhteistyö tuo paremman suorituskyvyn, suuremman hyödyn ja voitot kuin muissa 

organisointimuodoissa, yritysten väliset suhteet voivat perustua tarkasti suunnitellun 

toimintamallin ja yhteisesti sovitun päämäärän saavuttamiseen. Tällöin yhteistyö yleensä 

pohjautuu tässä luvussa aikaisemmin esitettyihin eri yhteistyömalleihin, joista osa on selvästi 

strategisempia toimintamalliltaan kuin toiset. Tällaiset strategiset ja synergiset 

yhteistyösuhteet vaativat yleensä sekä suurempia panostuksia että vahvaa sitoutumista.  

 

Ståhle ja Laento (2000) tuovat esiin myös verkostoihin liittyvän arvon, kumppanuuspääoman, 

minkä elementtejä ovat tietopääoma, lisäarvo ja luottamus (Ståhle & Laento 2000). 

Tarkemmassa kumppanuusanalyysissä voidaan arvioida sosiaalisia suhteita, verrata 

toimijoiden näkemysten yhtenevyyttä ja eroavaisuuksia sekä nykytilan että tavoitetilan 

suhteen. Tätä yksittäisten yhteistyösuhteiden analysoimiseen käytettävää 

analysointimenetelmää kutsutaan partnership monitor-analyysivälineeksi. Se on mainio 

strategiasuunnittelun työkalu, mutta myös hyvä väline määrittämään juuri yhteistyösuhteiden 

nykytilaa ja tavoitetilaa, mutta myös verkostoitumisastetta. Partnership monitor-analyysi 

paljastaa riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet, sosiaaliset, rakenteelliset ja strategiset sidokset. 

Se tuo näkyville myös vaihdannan osa-alueet fyysisen vaihdannan, palvelutoimintojoen ja 

keskittymisen kautta. Myös panostukset ja kehittämistoimenpiteet sekä sivuvaikutukset 

tulevat analysoiduksi. Lisäksi strategiset, rakenteelliset ja sosiaaliset sidokset tulevat 

verratuksi nykytilassa ja tavoitetilassaan. (Vesalainen 2002.) 

 

Kumppanuusstrategia rakentuu aina yritysten yhteisen suunnittelun kautta. Osapuolet 

määrittävät omat vaihdantaan liittyvät, yhteistyön rakenteisiin, strategisiin näkemyksiin ja 

sosiaalisiin tekijöihin liittyvän näkökulmansa. Tämän jälkeen näkemykset tuodaan yhteen 

työstettäväksi yhdeksi kumppanuusstrategiaksi, missä määritellään myös jokaisen osa-alueen 

kehittämistoimenpiteet. Tällöin korostuu strategisten verkostojen ajattelutapa, missä 

kumppaneilla on velvollisuuksia suhteiden kehittämisessä siten, että verkosto hyötyy 

tehokkuudesta, joustavuudesta, innovatiivisuudesta, toimitusvarmuudesta ja muusta 

maksimaalisesta toiminnasta (Vesalainen 2002). Kumppanuuden eri muotoja voivat siis olla 

strategiset allianssit, joint venture-yritykset, vientiyhteistyö tai tuote- ja kehitysyhteistyö. 

Tavoitteisiin pääsemiseksi kumppanuusstrategian luomisessa on aina huomioitava myös 

suhteen strateginen johtaminen.  
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Verkoston ympäristöönsä luoma kuva ja imago tuovat yleensä uskottavuutta jäsenilleen, mikä 

luo suotuisat neuvotteluasemat monessa tilanteessa. Verkostoon kuuluvat pääsevät 

vaivattomammin sellaisen informaation äärelle, mikä verkostoon kuulumattomana voisi olla 

tavoittamattomissa. Rahoituslaitosten on helpompi uskoa vahvaan verkostoon kuuluvan 

jäsenen motiiveja ja vaikuttua aikomuksista – verkostoon kuuluminen on aina merkki 

verkoston jäsenten kesken hyväksytyksi tulemisesta ja ulkopuolisia jäsenyys vakuuttaa. 

Verkostosta saa hyödyn lisäksi tarpeen tullen myös vertaistukea. Verkoston sisällä tiedon 

jakaminen, jäsenten keskinäinen neuvonta ja opastaminen sekä toiselta oppiminen ovat 

verkostoon kuulumisen tärkeitä hyötyjä, mutta myös merkkejä verkoston tehokkaasta 

toiminnasta. Verkostosuhteiden avulla voi löytyä myös uusia kumppanuuksia ja ideoita 

uusille liiketoiminnoille. Verkosto voi olla myös hyvä lähde ja kanava uusien resurssien 

löytymiselle.   

 

Edellä mainitut eri yhteistyömallit ovat yleisemmin tunnistettuja toimintamuotoja yritysten 

välillä, mutta olosuhteet ja tilanteet voivat saattaa yrityksiä yhteen myös muilla tavoilla, jotka 

ovat aina kumppaneiden itsensä päätettävissä ja rakennettavissa. Liike-elämässä esiintyy 

usein erilaisia yritysten yhteenliittymiä klustereiden ja vientirenkaiden muodossa. Myös 

franchising-toiminta on yksi yhteistyön malli. Eri tarkoituksiin muodostetut osuuskunnat ovat 

puolestaan usein yksityisten perustamia, vaikka jäseniksi hyväksytään myös yrityksiä. 

Osuuskunnan perustamiseen tarvittava pääoma on pienehkö, millä todennäköisesti on 

madaltava vaikutus tämän yhteistyömallin aloittamispäätökseen yksityisten ja pienten 

yritysten taholta. Lisäksi on mainittava yksi harvinaisempi yritysten käyttämä yhteistyömuoto 

kilpailijoiden kesken, missä kaksi kilpailevaa yritystä muodostaa salaliittomaisen 

yhteistyökuvion syöstäkseen kolmannen kilpailijan pois markkinoilta (Easton & al 1993). 

Lisää kilpailevien yritysten välisestä yhteistyöstä tulee esille luvussa 2.2.  

2.1.2 Pienten yrittäjien väliset yhteistyömuodot 

 

Suhteidensa avulla yritykset saattavat saada useita uusia resursseja, sekä suoria että epäsuoria. 

Mikäli yritys kykenee kehittämään ja johtamaan verkostonsa suhteita, on siitä huomattavaa 

etua muihin verkostoihin nähden – sitä voidaan pitää ydinkyvykkyytenä, joka tuo selvän 

kilpailuedun. Sosiaalisten suhteiden johtamisessa on usein kyse useiden suhteiden 

samanaikaisesta johtamisesta sekä suhteiden välisten yhteyksien johtamisesta (cross-relational 

tasks). Tällöin yleensä pyrkimyksenä on yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen ja 
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yhteisymmärryksen lisääminen, suhteiden toimivuuden, sitoutumisen ja luottamuksen 

parantaminen. Verkoston tehokkuuteen edellä mainitulla tekijöillä on huomattava vaikutus.  

(Wegner & Padula 2010.) 

 

Liiketoiminta suhteet sisältävät usein aineksia, jotka muuttuvat sisällöltään ja vaihtelevat 

tilanteiden, ajanjaksojen ja niihin linkittyvien eri tekijöiden mukaan. Liiketoiminta suhteet 

voivat olla riippuvuutensa mukaan joko positiivisia, negatiivisia tai niiden sekoitus 

kumpaakin. Kun toinen yritys auttaa tavoitteiden saavuttamisessa toista yritystä, kyseessä on 

positiivien riippuvuus. Negatiivinen riippuvuus tarkoittaa suhdetta, missä toisen yrityksen 

toimet estävät tai vaikeuttavat toisen yrityksen tavoitteiden saavuttamista. 

2.2 Yrittäjien välisen verkostoitumisen motiivit 

 

Yhteistyö vaatii aina sitoutumista ja luottamusta osapuolten välillä. Yhteistyön eri muotoja 

esiteltiin jo luvussa 2.1.1, mutta yhteistyö voi saada myös eri muotojen yhdistelmiä tai muita 

yhteistyömalleja riippuen kumppaneiden tekemistä valinnoista. Sitä kautta yhteistyöllä on 

myös erilaisia lopputuloksia. Sitoutumisen ja luottamuksen lisäksi verkostojen menestymistä 

auttavat selkeät ja yhteisesti sovitut tavoitteet ja toimintatavat sekä juuri yhteistyölle valittu 

muoto.  

 

Yhteistyön suunnittelu ja päätös yhteistyöhön lähtemisestä on strategisesti tärkeä päätös 

yritykselle ja sillä voi olla hyvinkin ratkaiseva vaikutus yrityksen menestymiselle tai 

epäonnistumiselle. Tämän vuoksi yrityksen on syytä analysoida yhteistyöhön liittyviä riskejä, 

panostuksia ja saatuja hyötyjä onnistuessaan yhteistyössä. Yrityksen on mietittävä syitä miksi 

yhteistyö ja verkostoituminen ovat heille tärkeitä, mihin suhteisiin kannattaa panostaa ja 

mitkä ovat ne motiivit, jotka puoltavat verkostoitumista. Motiivit yhteistyölle riippuvat siitä, 

kuinka tärkeäksi yhteistyöstä koituva hyöty kumppanin kanssa koetaan ja onko 

mahdollisuuksia löytää vastaavaa hyötyä muista suhteista (Vesalainen 2006). 

 

Sosiologisilla motiiveilla yrittäjä tavoittelee pääsyä tärkeisiin aineettomiin resursseihin. 

Näihin luetaan sosiaalinen tuki, maineen ja uskottavuuden lisääminen, tiedon lisääntyminen ja 

oppimismahdollisuudet, pääsy markkinoille sekä informaatio alan muutoksista, 

mahdollisuuksista ja haasteista. Aineelliset resurssit puolestaan viittaavat raaka-aineisiin, 

tarvikkeisiin, työntekijöihin sekä teknisiin että markkinoinnin ja johtamisen tukitoimiin, myös 
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tuotekehitykseen. Taloudelliset motiivit liittyvät näin kasvuun ja kilpailukyvyn lisäämiseen, 

mahdollisesti alueelliseen kehittämiseen verkostoitumisen avulla. (Tuominen, Jussila & Goel 

2012).  

 

Horisontaalisissa suhteissa motiivina saattaa olla jopa riippuvuus kilpailijasta. Strategisten 

ryhmien välillä käytävä kilpailu on yleensä hyvin kiivasta, kun taas strategisten ryhmien 

sisällä oleva kilpailu on vähemmän intensiivistä. Kun strateginen etäisyys kasvaa 

suuremmaksi, kasvaa myös kilpailu. Bengtsson & Kock (1999) tunnistavat horisontaalisella 

tasolla neljä eri yhteistyömuotoa, jotka perustuvat kukin eri motiiveihin. Näitä ovat samalla 

alalla toimiminen (coexistence), yhteistyö (co-operation), kilpailu (competition) ja 

kilpailijoiden välinen yhteistyö (co-opetition).  

 

Coexistence-suhteessa kilpailijat tunnistavat ja tietävät toisensa toimien ilman taloudellista 

vaihdantaa. Vaihdantaa tapahtuu lähinnä sosiaalisesti ja informaation suhteen.  Co-operation 

merkitsee jatkuvaa yhteistyötä ja yhteistä taloudellista, sosiaalista ja informaation vaihdantaa 

samalla, kun yritykset saattavat toimia myös kilpailijoina keskenään. Competition merkitsee 

jatkuvaa kilpailutilannetta ja kilpailijan silmällä pitoa – kun kilpailija tekee jonkin toimen, 

reagoi toinen omalla tavallaan tilanteeseen. Kilpailijasuhdetta kutsutaan myös nolla-.summa-

peliksi (zero-sum-game). Co-opetition voi olla sekä kilpailullinen että yhteistyöllinen tilanne. 

Osapuolten yhteistyömalli perustuu arvoketjujen rakenteeseen tai markkina-asemaan ja suhde 

voi sisältää myös taloudellista vaihdantaa. Bengtsson & Kock 1999.) Kuvassa 3. on 

havainnollistettuna yrityksen erilaisia suhteita kilpailijoihinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kilpailijoiden väliset suhteet (Bengtsson & Kock, 1999). 
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Desi ja Ryanin (2000) mukaan yhteistyön motiivit voivat syntyä joko sisäisesti yksilölliseltä 

tai sosiaaliselta pohjalta, jolloin kyseessä on oma kiinnostuksen kohde, tarve omien kykyjen 

hyödyntämiseen tai omien halujensa toteuttamiseen. Ulkoiset motiivit puolestaan viittaavat 

taloudellisiin syihin ja tuloksien saavuttamiseen (Desi & Ryan 2000). 

 

Childin ja Faulknerin (1998) mukaan sisäisiä yhteistyömotiiveja ovat voimavarariippu-

vaisuus, oppiminen, riskien vähentäminen, nopea markkinoille tulo, kustannusten minimointi 

ja heikko nykyinen menestys. He tuovat esiin, että yhteistyön kautta tapahtuvan strategisen 

hyödyn tavoittelun taustalla on yleensä yrityksen ulkoisessa ympäristössä tapahtuneet 

muutokset. Heidän mukaansa kaikki yhteistyömuodot käynnistyvät juuri ulkoisissa 

toimintaolosuhteissa tapahtuneen muutoksen vuoksi ja tämä tarkoittaa kilpailuaseman 

säilyttämistä sisäisiä voimavaroja muuttamalla (Child & Faulkner 1998).   

 

Verkostoituminen voi liittyä epärationaalisesti myös muoti-ilmiöön (Kogut 1988). Tämä 

motiivi on nähtävissä myös imagoasiana. Julkisessa keskustelussa erilaiset verkostot nousevat 

esiin usein modernissa ja positiivisessa sävyssä. Verkostomaiseen toimintaan yhdistettävä 

yritys saattaa saada positiivisen ja edistyksellisen yrityksen maineen. (Suominen et al. 2007.) 

Näin yrityksestä tulee kiinnostava, yhteistyökumppaneita etsivät aktivoituvat yrityksen 

suuntaan ja yhteyksien solmiminen helpottuu. 

2.3 Sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja niiden kehittyminen 

 

Verkostojen merkittävyydestä yrityksen menestymiselle ollaan vakuuttuneita verkostojen 

tutkimukseen perehtyneiden tutkijoiden keskuudessa. Informaatiotulva ja teknologian 

voimakas kehittyminen on johtanut siihen, että yksilötasolla sitä ei kyetä enää hallitsemaan. 

Pysyäkseen kehityksen imussa yrittäjälle ja hänen liiketoiminalleen on siis tärkeää 

verkostoituminen ja verkostoon kuuluvat henkilöt sekä ymmärrys siitä, että kuka hallitsee 

mitäkin. Tietotaidon (know-how) rinnalle on nousemassa jopa tärkeämpänä tekijänä 

verkostoon kuuluvat jäsenet ja heidän osaamisensa (know-who). Tieto lisääntyy ja kehittyy 

sosiaalisissa verkostoissa. On mahdollista, että verkostosta liikkuva tieto johtaa jopa uuteen 

yritystoimintaan.  
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Verkostojen kehittymisen kaari lähtee suhteiden luomisesta ja jatkuu suhteiden hoitamiseen 

sekä ylläpitämiseen. Yhteistyösuhteen kehittämisen myötä osapuolet myös hyötyvät 

suhteesta. Yhteistyösuhteen vakiintuessa uusia yhteyksiä pyritään rakentamaan ja 

vahvistamaan verkostoa etsimällä lisää verkostoa täydentäviä suhteita. Yhteistyön strateginen 

intensiteetti voi näin kasvaa ja johtaa sopimuspohjaisiin yhteistyömalleihin. Koska verkosto 

koostuu toimijoista, jotka voivat olla joko ihmisiä tai organisaatioita, sekä niiden välisistä 

kytköksistä (Mattila & Uusikylä 1999), on verkostoja myös ylläpidettävä ja suhteita 

hoidettava. Tehottomasti ja epäonnistuneiden yhteistyösuhteiden kehittymisen kaareen 

kuuluvat myös yhteistyön päättäminen ja suhteen lopettaminen.  

 

Nicholas Christakis (2010) vertaa verkoston sidoksia timanttiin ja lyijyyn. Ne ovat samaa 

alkuainetta, mutta se kuinka niiden sidokset ovat järjestäytyneet, tekee niistä täysin erilaiset 

materiaalit käytännössä. Sama pätee verkostoihin – ihmisten välisillä sidoksilla on merkitystä. 

Verkosto on kuin monimutkainen superorganismi, mitä pitää tarkastella kokonaisuutena. Se 

kuinka sosiaaliset verkostot muodostuvat, selittävät monia erilaisia ilmiöitä rikollisuudesta 

tuotteiden hankintaan. Hyvät ja arvokkaat asiat leviävät verkostossa ja ylläpitävät sitä, kun 

taas yksilöt, joihin liitetään ikäviä ja negatiivisia asioita, halutaan pois verkostosta. Christakis 

korostaa, että mikäli sosiaalisten verkostojen arvo ymmärrettäisiin paremmin, niitä alettaisiin 

hoitaa ja ylläpitää tehokkaammin. Verkostoihin liittyy hyviä asioita ja nykypäivänä niitä 

tarvitaan yhä enemmän. (Christakis 2010.) Verkostojen hoitamiseen liittyviä keinoja on 

nykypäivänä monia. Jokaisen on vain löydettävä niistä se itselleen sopivin ja toimivin. 

 

Menestyvän yrittäjän ominaisuuksiin kuuluu taitavuus ihmissuhdeasioissa, taito rakentaa 

liiketoiminalle tärkeitä verkostoja ja taito osata kommunikoida sekä neuvotella.  Erityisesti 

pienten yritysten on tärkeä lisätä know-howtaan menestyäkseen ja varsin usein vähäiselle 

huomiolle jää kommunikoinnin taito - kyky lyöttäytyä yhteen ja vaihtaa informaatiota 

liiketoiminnalle merkityksellisten tahojen kanssa (Bridge et al, 2003).  Kirjassaan Coine ja 

Babbitt tähdentävät, että organisaatioiden ja johtajien on mukauduttava tähän meneillään 

olevaan sosiaaliseen ja yhteistyöhön perustuvaan aikakauteen, joka tapahtuu avoimessa 

ympäristössä – muutoin hengissä selviäminen ei onnistu (Coine & Babbitt 2014).  

 

Mikä sitten saa toiset yrittäjät onnistumaan kadehdittavan hyödyllisen ja yritykselle 

arvokkaan suhdeverkoston rakentamisessa? Bridge et al (2003) ovat pohdiskelleet yrittäjä-

henkisten yksilöiden taustatekijöitä. Onko yrittäjyys siirtynyt äidinmaidossa vai voiko 
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yrittäjäksi oppia? Miksi jotkut yksilöt ovat yrittäjä-henkisempiä kuin toiset? Taustatekijöitä 

selitetään mm. persoonallisuus ja käyttäytymisteorioiden kautta. Persoonallisuus teorian 

mukaan yksilön käyttäytyminen määräytyy hänen persoonallisuutensa kautta, kun taas 

käyttäytymisteoria nojaa yksilön päätöksenteko-prosessiin ja ympärillä olevien tekijöiden 

yhteisvaikutukseen (Bridge et al. 2003).  

 

Nicholas Christakis (2010) korostaa sitä, että ystävien määrä verkostossa määräytyy 

geneettisen perimän mukaan 47 %:sesti. Jotkut ihmiset syntyvät ujoiksi, jotkut ovat täysin 

vastakohtia. Jotkut ihmiset haluavat kutoa suhteita ja esitellä ennestään toisilleen 

tuntemattomia ihmisiä toisilleen, jotkut haluavat mustasukkaisesti pitää jotkut ystävänsä 

kaukana toisistaan. Myös sijoittuminen omaan verkostoon joko keskelle sitä tai sen reunoille 

on tutkimusten mukaan myös osaksi perinnöllistä. (Christakis 2010.) Verkostot muodostuvat 

ja muokkautuvat näin kutojansa näköiseksi.  

 

Menestyvät yrittäjät pyrkivät hyödyntämään verkostojaan monipuolisesti. Omat verkostot 

voivat osoittautua monella tapaa hyödylliseksi kanavaksi yritykselle hyödyllisten resurssien 

löytymiseksi. Koulutetut ja hyvät suhdeverkostot omaavat työtekijät ovat yksi ratkaisu, mutta 

prosessi työntekijöiden etsimiseksi on työläs ja maksaa. Tämän vuoksi moni pyrkii 

yksinkertaistamaan ja helpottamaan prosessia etsien tarvittavaa apua läheltä. Työntekijöiden 

valintaan liittyvää tutkimusta on suhteellisen vähän, mutta jotkut tutkimukset osoittavat, että 

yrittäjät aloittavat uusien työntekijöiden palkkaamisen ensin vaimoistaan tai muista 

perheenjäsenistään. Usein ensimmäiset työntekijät voivat olla myös ystäviä tai kollegoita. 

Tällöin puhutaan suorista siteistä. Myös verkoston epäsuoria siteitä käytetään usein 

henkilökunnan palkkaamiseen. Aloittava yritys voi löytää henkilöitä verkostonsa suhteiden ja 

suositusten avulla tai avun tuo henkilöstön rekrytointiyritys omien suhteidensa kautta. (Shane 

2003.)  

 

Sosiaalisuus mahdollistaa aidot suositukset ja molempia osapuolia hyödyttävät esittelyt. Ne 

voivat koskettaa niin toisen henkilön liiketoimintaa, tuotteita tai palveluita kuin myös esittelyä 

henkilötasolla. Tämän monet työnantajat ovat huomanneet ja yhä enemmän avoimia 

työpaikkoja liikkuukin sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi LinkedIn-verkostossa. 

Sosiaalisen median käyttäminen työntekijöiden etsimiseen on myös huomattavasti 

edullisempi vaihtoehto kuin perinteinen hakuprosessi. Vuonna 2014 valmistuneen Jobvite-

tutkimuksen mukaan työnantajista 73 % ilmoitti onnistuneesta rekrytoinnista sosiaalisen 
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median välityksellä, 49 % oli saanut enemmän kandidaatteja avoimiin paikkoihin ja 20 % 

kertoi rekrytoinnin sosiaalisen kautta vievän vähemmän aikaa (Jobvite 2012).  

 

Coine & Babbitt’in (2014) mukaan sosiaalisia suhteita luotaessa eri tavoin - puhelimitse, 

Skypen kautta, Google + Hangout’in avulla, henkilökohtaisesti, milloin vain - 

henkilökohtaisista sosiaalisista verkostoista kehittyy parempia, syvällisempiä ja rikkaampia. 

Nämä OPEN-atmosfäärissä luotujen verkostojen vaikutukset ovat huomattavasti 

voimakkaampia kuin mitä pystyisimme naamatusten luomaan. (Coine & Babbitt 2014.) 

 

3 SOSIAALISTEN VERKOSTOJEN RAKENTUMISEEN 

LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ JA ILMIÖITÄ  

 

Verkostoitumiseen vaikuttavat erilaiset näkökulmat. Roolit organisaatioissa ja erilaisilla 

rajapinnoilla vaikuttavat siihen, kuinka tärkeänä verkostoitumista pidetään. 

Verkostoitumiseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten henkilökohtaiset taustat ja 

historia, yhteiset tavoitteet ja näkemykset sekä ymmärrys myös toisten henkilön 

näkökulmista. Verkostojen rakentamisessa puolestaan korostuvat varsinkin persoonatekijät, 

henkilökohtaiset sosiaaliset kyvykkyydet ja neuvottelutaito.  

 

  "When people differ, a knowledge of type lessens friction and eases 

  strain. In addition, it reveals the value of differences. No one has to be 

  good at everything." 

        - Isabel Briggs Myers - 

 

3.1 Maslowin tarvehierarkia  

 

Vuonna 1943 julkaistu teoria ”The Theory of Human Motivation” on yhdysvaltalaisen 

psykologin Abraham Maslowin kehittämä. Yhä tänä päivänä siihen tuketuvat monet muut 

teoriat ja useita ilmiöitä elämän eri alueilla selitetään osaksi teoriassa kuvatuilla viidellä 

ihmisen perustarpeella. Teoria kuvaa ihmisen perustarpeita ja käyttäytymistä viiden eri 

tarpeen kautta. Yhden tarpeen tultua osittain tai kokonaan täytetyksi, ihminen ohjautuu aina 

seuraavalle tasolle tyydyttääkseen muita tarpeitaan.  
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Maslow (1943) määritteli ihmisen perustarpeet hierarkkisesti lähtien ensimmäiseksi 

tyydytettävistä hengissä pysymisen fyysisistä perustarpeista, kuten juoma, ravinto ja 

hengittäminen. Seuraavalla tasolla tulevat turvallisuuden tarpeet, tunne turvassa olosta. Jo 

seuraavalla tasolla ovat yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet, kuten ystävyys ja 

sosiaalinen hyväksyntä. Ihminen kaipaa luonnostaan ihmissuhteita ja etsii omaa paikkaansa 

ryhmässä. Hän saattaa pyrkiä kohti tämän tarpeen täytymistä niin intensiivisesti, että unohtaa 

jopa edellisen tason perustarpeet, kuten juoman tai ruuan.  Neljännellä tasolla haetaan 

arvostusta ja kunnioitusta muilta – myös tämä tarve tulee luonnostaan hyvin voimakkaana 

esiin. Tarvehierarkiassa korkeimmalla tasolla ihmisen tarpeisiin kuuluvat itsensä 

toteuttamisen tarpeet, mikä tarkoittaa omien kykyjensä ja resurssiensa käyttämistä itseään 

tyydyttävällä tavalla (Maslow 1943.) Usein Maslowin tarvehierarkian näkee kuvattavan joko 

pyramidina tai portaina. Kuvassa 3 on esitettynä perinteinen Maslowin tarvehierarkia-

pyramidi.  

 

Kuva 3. Maslowin tarvehierarkia 

 

 

 



29 

 

 

3.2 Persoonallisuuden vaikutus sosiaalisten verkostojen rakentumiseen 

 

Yrittäjämäisen olemuksen selittäjänä perintötekijöille löytyvät omat puoltajansa ja 

kannattajansa. Mikäli näitä tekijöitä ei ole onnistunut perimään, niitä ei voisi myöskään 

helposti hankkia jälkeenpäin edes kouluttautumisella. Tällaisina luonteenpiirteinä pidetään 

halua saavuttaa jotain ja hallita omaa elämäänsä sekä riskinottokykyä. Näiden lisäksi on 

lukuisa määrä yrittäjyydelle altistavia ja yrittäjyyttä tukevia ominaisuuksia, kuten 

proaktiivisuus ja dynaamisuus, positiivisuus ja aloitteellisuus, mahdollisuuksien ja ideoiden 

havaitseminen, innovatiivisuus, luovuus ja mielikuvituksellisuus, kaukonäköisyys ja visiointi, 

joustavuus ja luotettavuus, riskinsietokyky ja kyky hallita riskiä, vastuullisuus ja itsevarmuus 

sekä päättäväisyys (Bridge et al 2003). Monia näistä persoonallisuustekijöistä voivat muokata 

niin oma perhe- ja koulutustausta, työhistoria, kokemukset kuin aikaansaannoksetkin. 

 

Päätökseen tekoon liittyen monet sosiologit, psykologit ja organisaatioiden toimintaan 

paneutuneet teoreetikot ovat paljon keskustelleet epävarmuuden ja puutteellisen tiedon vuoksi 

aiheutuneesta toisten käyttäytymisen ja sosiaalisten suhteiden kautta saatavan tiedon 

hyödyntämisestä (Granovetter 1985; Venkataraman 1997). Shane (2003) tähdentää 

yritysrahoituksen saamiseen liittyen sosiaalisten suhteiden tärkeyttä. Ne toimivat työkaluna 

tiedonsaannissa epävarmoissa tilanteissa ja ongelmissa neljässä eri tapauksessa. Kun 

rahoittaja ja yrittäjä tuntevat entisestään, vähenee yrittäjän opportunistisen käyttäytymisen 

mahdollisuus. Verkoston suhteiden ylläpito ja suojelu muiden yrittäjien taholta tulee myös 

esiin varsinkin rahoittajien tuodessa esiin negatiivisia puheita toisista yrittäjistä (Granovetter 

1985). Kolmantena syynä esiin tulee sosiaalisten suhteiden toimiminen nopean tiedonsaannin 

mekanismina, kun julkisesti tietoa ei ole vielä saatavilla (Gulati & Gargiulo 1999; Uzzi 1996). 

Neljänneksi voidaan mainita epävarmoina aikoina sosiaalisen verkoston tuoma vakuuttelu 

rahoittajalle verkostoon kuuluvan toisen yrittäjän sosiaalisesta statuksesta ja kompetenssista 

(Stuart et al. 1999; Lounsbury & Glynn 2001).  

 

Menestyksellisillä yrittäjillä on usko heitä tukeviin tahoihin, eivätkä he pyri käyttämään apua 

tarjoavia hyväkseen (Bridge et al. 2003). Tästä osoituksena on muun muassa Bhiden (2000) 

tutkimustulokset, joista kävi ilmi etteivät monetkaan yrittäjät käytä suoria tai epäsuoria 

siteitään hankkiakseen esimerkiksi rahoituslähteitä. Vain hyvin pienessä määrässä joitakin 

etnisiä ryhmiä uuden liiketoiminnan rahoitus tulee suorien siteiden ja perheen jäsenten kautta 

(Aldrich et al. 1996). Sitä vastoin Reynolds & White (1997) samoin kuin Brudel & 
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Preisendorfer (1998) saivat tutkimuksillaan selvää näyttöä siitä, että vahvojen siteiden kautta 

tulevalla avulla ja sosiaalisilla verkostoilla oli suora yhteys aloittelevien yritysten kasvuun. 

 

Vielä 1960-luvulla henkilöstön persoonallisuutta ei osattu huomioida työtehtävissä, eikä sillä 

ollut merkitystä myöskään rekrytointiprosessissa. Vasta myöhemmin on opittu huomioimaan 

persoonallisuus resurssina ja sen valjastaminen oikealla tavalla työelämässä. Tutkijat ovat 

yhtä mieltä siitä, että on tunnistettavissa viisi vahvaa persoonallisuustekijää, jotka vaikuttavat 

persoonallisuuden määrittelemiseen. Erityisesti Norman’in (1963) tutkimukset ovat 

osoittautuneet merkityksellisiksi, koska hänen luomaansa malliin viitataan usein ”Norman’s 

Big Five” tai ”Big Five”. Tähän malliin kuuluvat ominaisuudet, kuten extraverttius, 

tasapainoisuus, suostuvaisuus, tunnollisuus ja kulttuuri. (Barrick & Mount 1991.)  

 

Empiiriset tutkimustulokset tukevat sitä väitettä, että vahvemmin ekstravertit yrittäjät ovat 

niitä, jotka menestyvät paremmin liiketoiminnassaan, koska he kykenevät epävarmoissakin 

tilanteissa hankkimaan resursseja ja organisoimaan toimintaansa (Shane 2003). Ekstravertti-

ominaisuudella viitataan sosiaalisuuteen, seurallisuuteen, itsevarmuuteen, puheliaisuuteen ja 

aktiivisuuteen (Barrick & Mount 1991). Jotkut tutkijat lisäävät edelliseen tavoitteellisuuden, 

aloitteellisuuden ja kiihkeyden. Tasapainoisuus pitää sisällään ominaisuuksia, kuten tasaisuus, 

tunteellisuus ja neuroottisuus. Suostuvaisuuteen liitetään ystävällisyys, myötämielisyys, 

kohteliaisuus, joustavuus, luottavaisuus, yhteistyökyky, anteeksianto, sydämellisyys ja 

suvaitsevaisuus. Tunnollisuudella ymmärretään ominaisuuksia, kuten huolellisuus, 

vastuullisuus, järjestäytyneisyys ja organisointikyky. Myös työteliäisyys ja 

peräänantamattomuus liitetään tunnollisuuteen. Viidennen ominaisuuden määrittelemisen 

tutkijat ovat kokeneet vaikeaksi. Siihen liitetään usein älykkyyteen liittyviä ominaisuuksia. 

Avoimuus, avarakatseisuus, kokemus ja taiteellinen herkkyys yhdistetään usein myös 

kulttuuriin liittyvään persoonallisuus elementtiin. (Barrick & Mount 1991.) 

3.2.1 Tunneäly  

 

Sosiaalisen älyn (social intelligence) käsitteen määritteli ensimmäisenä v. 1920 Thorndike. 

Sosiaalinen älykkyys on kykyä hahmottaa omia ja toisten sisäisiä olotiloja, motiiveita ja 

käyttäytymistä sekä kykyä toimia sen mukaisesti (Thorndike 1920). Tähän sosiaalisen 

älykkyyden määritelmään perustuen Salovey ja Mayer (1990) loivat käsitteen tunneälystä 

(emotional intelligence), joka perustuu yksilön kykyyn tarkkailla tunteita ja mielialoja sekä 



31 

 

 

tunnistaa eroja niiden välillä ja käyttää tätä tietoa hyväksi ohjatakseen omaa ajatteluaan 

(Salovey & Mayer 1990; Hsi‐An & Susanto 2010). He täydensivät määritelmää myöhemmin 

käsittämään myös kyvyn tunteiden ymmärtämiseen ja arviointiin sekä niiden ilmaisemiseen. 

Tällöin myös tunteiden ohjaaminen tunnepohjaisen ja älyllisen kehittymisen edistämiseen 

liitettiin määritelmään.   

 

Kaushal & Kwantes’in mukaan tunneäly on kykyä hahmottaa tarkasti, arvioivasti ja nopeasti 

tunteita, kykyä havaita ja muodostaa tunteita, kykyä ymmärtää tunteita ja tunneälyä sekä 

kykyä säädellä tunteita edistääkseen tunteellista ja älyllistä kasvua (Kaushal & Kwantes 

2006). Kyvykkyyteen perustuvan mallin mukaan tunneäly on toisiinsa kytköksissä olevia 

kykyjä, joilla yksilöt pystyvät kontrolloimaan omia tunteitaan ja ymmärtämään muiden 

tunteita paremman käyttäytymisen ja ajattelun tuottamiseen. Tunneäly on viisautta, jolla on 

potentiaalia kehittyä ajan myötä. (Mayer & Salovey 1997.)  

 

Davies et al. lähtivät määrittelemään tunneälyä Mayer’in ja Salovey’n tutkimusten pohjalta 

tuoden mukaan kattavasti teoriaa ja tutkimuksia. Heidän määritelmänsä mukaan tunneälyssä 

on neljä dimensiota: tunteiden arviointi ja ilmentäminen, muiden tunteiden tunnistaminen ja 

arvioiminen sekä oman että muiden tunteiden sääntely ja tunteiden käyttäminen suoritukseen. 

(Davies et al. 1998.)  

 

Älykkyytenä tunneäly poikkeaa persoonallisisista luonteenpiirteistä (Brackett & Mayer 2003), 

mutta se on kuitenkin osa persoonallisuutta ja sijaitsee avain ensimmäisillä sijoilla 

persoonallisuutta määriteltäessä (Petrides & Furnham 2001; Sevdalis et al. 2007).  Tunneäly 

kehittää ihmisten kokemuksia iän myötä (Goldenberg et al. 2006). Sosiaalisen 

kanssakäymisen onnistumisessa tunneälyllä on huomattava vaikutus – tunneälylliset ihmiset 

ovat juuri niitä, jotka saavat helpommin ystäviä, kumppaneita ja työkavereita. He ovat myös 

johtajina parempia. Varsinkin konfliktijohtamisessa tunneälyn merkitys on vahvistettu - 

tietyissä tilanteissa korkeamman tunneälyn omaavat henkilöt pystyvät paremmin 

ymmärtämään toisen tuntemuksia. (Kaushal & Kwantes 2006.) Konfliktitilanteissa 

tunneälyllä on suuri rooli siinä, kuinka johtaja tilanteessa toimii. Tunneäly auttaa johtajaa 

oikean johtamistyylin valinnassa, millä puolestaan on vaikutusta siihen, kuinka tilanne tulee 

käsiteltyä ja mitkä ovat lopputulokset.  (Shih & Susanto 2010.) 
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3.2.2 MBTI- persoonallisuusluokat  

 

Ihmiset suhtautuvat eri tavoin jokapäiväisessä elämässä vastaan tuleviin asioihin. Ihmisen 

persoonallisuustutkimus on johtanut muun muassa persoonallisuusluokkien kehittämiseen. 

Myers ja Briggs loivat Jungin psykologisiin ihmistyyppeihin perustuen indikaattorin, mikä 

poikkeaa muista persoonallisuus testeistä dynaamisuutensa, positiivisuutensa ja teoriaan 

pohjautuvan persoonaluokittelunsa vuoksi. Luokittelun tarkoituksena oli saattaa Jungin 

persoonallisuus-teoria paremmin ymmärretyksi ja myös parempaan hyötykäyttöön. 

Luokittelua ohjaavat neljä preferenssi (ominaisuus) paria liittyvät energisoitumiseen, 

havainnointiin, päätöksentekoon ja elämäntyyliin. Näiden avulla Myers ja Briggs muodostivat 

16 erilaista persoonallisuustyyppiä, joita symboloivat neljän kirjaimen kirjainyhdistelmät.  

Näiden kirjainyhdistelmien takana ovat kongnitiiviset funktiot, joista myös kirjain-koodit ovat 

lähtöisin: Sensing (S) /iNtuition (N), Thinking (T) / Feeling (F) ja Judgement (J) / Perception 

(P). (The Mayer and Briggs Foundation 2016.) 

 

Tämä persoonallisuusluokittelu, MBTI-tyyppi indikaattori, on ollut monen tutkimuksen 

kohteena ja se on todettu toimivaksi ja relevantiksi. Sen tunnistetaan hyväksi työkaluksi 

evaluoitaessa henkilöiden soveltuvuukisa eri työtehtäviin ja joillakin työelämän sektoreilla se 

on laajasti käytössä. Sen avulla on mahdollista suunnitella kyvykkyysiin perustuen omaa 

uraansa, oppia hyödyntämään omaa persoonallisuuttaan omassa työssään, tiedostaa itselleen 

tai toiselle oikeat oppimistavat, ymmärtää paremmin ihmissuhteita ja niihin liittyviä ilmiöitä, 

saattaa yhteen oikeita ihmistyyppejä taitojen hyödyntämiseksi ja tehokkaan toiminnan 

aikaansaamiseksi, parantaa kommunikointia ihmisten välillä, hyväksyä erilaisuuksia ja oppia 

niistä. Käyttömahdollisuudet ovat siis moninaiset. Vaikka MBTI-indikaattorin 

ammattimainen käyttö voi tuoda merkittäviä ja positiivisia muutoksia sekä liiketoimintaan 

että henkilökohtaisiin suhteisiin, sen käyttö vaikuttaisi olevan kuitenkin suhteellisen vähäistä.   

 

 "The meeting of two personalities is like the contact of two chemical 

 substances: if there is any reaction, both are transformed."  

 

         - Carl Jung – 

 

 "Good type development can be achieved at any age by anyone who 

 cares to understand his or her own gifts and the appropriate use of 

 those gifts." 

         - Isabel Briggs Myers - 
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3.3 Käyttäytymisen vaikutus sosiaalisten verkostojen rakentumiseen 

 

Vaatimukset tämän päivän toimitusjohtajille ovat varsin kovia. On osattava käsitellä 

nykyhetken haasteita, kohdata yli pääsemättömiltä tuntuvia ongelmia ja edistää organisaation 

suorituskykyä tavoitteena parempia tulos. Lisäksi yritykselle tärkeiden suhteiden ja 

verkostojen rakentaminen ymmärretään yleisesti kuuluvan yrityksen toimitusjohtajalle, joka 

monesti on myös yrityksen omistaja. Verkostoitumistaito pohjautuu sosiaaliseen 

kyvykkyyteen, neuvottelutaitoon ja empaattisuuteen.   

 

Fernández-Pérez et al. (2012) korostavat toimitusjohtajien sosiaalisten verkostojen merkitystä 

organisaatioille. He toteavat organisaation suorituskyvyn riippuvan suuresti toimitusjohtajien 

sosiaalisen verkoston kautta saatavasta tiedosta, joka tuo myös strategista joustavuutta 

(Fernández-Pérez et al. 2012). Andersonin (2008) mukaan toimitusjohtajien harjoittama 

tiedon kerääminen on organisaation toiminnan yksi tärkeä osa. Ne johtajat, joilla on parempi 

pääsy monipuolisen ja relevantin tiedon alkujuurille, kykenevät ympäristönsä havainnointiin, 

havaitsemaan nousevia trendejä ja ongelmia sekä korkeampien tulosten saavuttamiseen. Tämä 

päätelmä on syntynyt useampien tutkimusten yhteenvetona. (Fernandez-Perez et al. 2012.)  

 

Verkostoitumisen tärkeyden ovat sisäistäneet hyvin esimerkiksi ns. 5-tason johtajat. Level 5  

Leadership – konseptin johtajaominaisuuksista kehitti yhdysvaltalainen Jim Collins 1996 

alkaneen tutkimuksensa tuloksena. Tasot 1 ja 2 vastaavat työntekijätasoa ja taso 3 

keskijohtoa. Tasot 4 ja 5 ovat periaatteessa johtajatasoja. Tason 5 johtajat ovat niitä, jotka 

luotsaavat aidolla palveluhalulla kohti asetettua päämäärää, joka on paljon heitä itseään 

tärkeämpi ja merkittävämpi. He tekevät itsestään vähäpätöisempiä kuin itse asia – he ovat 

hyvin nöyriä. Esimerkiksi Steve Jobs loi päämäärän, mutta ei tehnyt itsestään numeroa. 

(Niemelä 2014.) Collinsin tutkimuksen aikana nöyryys nousi esiin palavana haluna ja 

kunnianhimona siinä, mitä he tekevät työnsä tai yrityksensä eteen, mutta ei itsensä vuoksi. 

Tason 5 johtajaksi voi kasvaa vain heittäytymällä tekemään asioita, jotka eivät välttämättä ole 

helppoja saavuttaa (Collins 2016). Collins korostaa, että työläämmän tavan kautta voi itse 

kasvaa ja oppia. 5-tason johtajat tietävät, etteivät voi saavuttaa asioita yksin. He tarvitsevat 

ympärilleen yrityskulttuurin ja sääntöjen lisäksi ne oikeat ihmiset. (Niemelä & Collins 2014.) 
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Kuva 4. Level 5 – Leadership – 5-tason johtajuustasot 

 

Honig’in ja Davidssonin tutkimusten mukaan ne yrittäjät, jotka olivat jonkun business-

verkoston jäseniä, saivat nauttia huomattavasti korkeampaa tuottoa kuin ne, jotka eivät 

kuuluneet tämän kaltaisiin verkostoihin (Honig & Davidsson 2000). Bridge et al. tuo esiin 

useita yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä piirteitä, joista tähän tutkimukseen liittyen 

mainittakoon juuri verkostoituminen ja kontaktit sekä suhteiden luominen (Bridge et al 2003).  

3.4 Sosiaalinen pääoman ja luottamuksen vaikutus verkostojen 

rakentumiseen 

 

Nahapiet & Ghosal (1998) kuvaavat sosiaalisen pääoman organisaatiossa ikään kuin 

kilpailuedun fasilitaattoriksi, koska se edistää älyllisen pääoman kehittymistä. Älyllisen 

pääoman he määrittelevät kilpailuetua omaavan organisaation tieto- ja 

ymmärryskapasiteetiksi. Sosiaalisen pääoman he summaavat todellisiksi ja mahdollisiksi 

resursseiksi, jotka tulevat yksittäisten henkilöiden ja sosiaalisten yksiköiden 

suhdeverkostoista. Heidän käsityksensä on, että sosiaalinen pääoma on organisaation 

sosiaalisten verkostojen tuotos, joka edustaa yrityksen kollektiivista älyllistä pääomaa. Tämä 

investointi on syntynyt yhteisvoimin kaikkien yrityksen jäsenten kesken ja he myös hyötyvät 

siitä. (Nahapiet & Ghosal 1998.) 
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Ståhle & Laento (2000) näkevät ihmisten kohtaamisen olevan kumppanuuden kriittisimmän 

rajapinnan. Tämä ns. totuuden hetki määrää kumppanuuden tulevaisuuden. Luottamus ja se, 

kuinka osapuolet tuossa hetkessä hoitavat kohtaamisensa, luo pohjan suhteelle. Tällöin 

osapuolten henkilökohtaiset taidot luottamuksen rakentajina muodostavat tärkeän osan 

kumppanuuden onnistumisesta. Henkilökohtaisilla taidoilla tarkoitetaan sitä, miten henkilö 

ilmaisee itseään ja mitä hän osoittaa toista kohtaan. Christian Grönroosin käyttämä termi 

”Totuuden hetki” esiintyy kirjassa Palveluiden markkinointi. (Ståhle & Laento 2000.) 

 

Nahapiet & Ghosal (1998) näkevät sosiaalisen pääoman moniulotteisena käsitteenä, missä on 

eri tasoja; rakenteellinen taso, kognitiivinen taso ja suhteellinen taso. Rakenteellinen taso 

viittaa verkoston rakenteeseen, missä tieto liikkuu. Verkostosuhteet tarkoittavat ihmisten 

välisten niiden toimien oikea-aikaisuutta ja käyttömahdollisuutta, jotka luovat 

vuorovaikutuksen. Verkostorakenne viittaa verkoston sisällä ihmisten määrään ja suhteiden 

rakenteeseen.   

 

Kognitiivinen taso tarkoittaa niitä yhteisiä kommunikointi tilaisuuksia ja kokoontumisia, 

missä tietoa jaetaan. Verkoston jäsenet käyttävät erilaisia kieliä ja koodeja, jotka ovat yleisesti 

tunnettuja yrityskulttuurissa. Suhteellinen taso puolestaan viittaa verkoston sisäisiin 

mekanismeihin, jotka toimivat sosiaalisen pääoman rakentamiseksi. Tärkeä elementti on 

luottamus, joka vaalii sitä, että sosiaalisen pääoman investointi on korkealuokkaista ja 

saatavilla tarvittaessa. Normit, samoin kuin velvollisuudet ja odotukset, ovat tärkeitä 

käytäntöjen ymmärtämiseksi. (Nahapiet & Ghosal 1998.) 

 

Sosiaalisen vaihdanta teorian mukaan henkilö odottaa saavansa toiselta vähintäänkin yhtä 

suuren vastapalveluksen toiselle tekemäänsä palvelusta vastaan. Teoria on siis rajoitetumpi 

malli sosiaalisen pääoman teoriasta, missä ei ole sijoituksia ja vastapalveluksia yksilöiden 

välillä eripituisina ajanjaksoina, vaan jotain todella muuta arvokasta eli tietoa. (Brown 1986.)  

 

Kuten jo edellä on todettu, luottamus on yksi sosiaalisten sidosten peruselementtejä. 

Luottamuksen on todettu toimivan päätekijänä vaikuttamassa asioihin, kuten 

pääomasijoitukset, hinnakkaiden investointien myynti, suhdemarkkinointi, monikulttuurinen 

kommunikointi, oppiminen ja erityyppinen yhteistyö hi-tech kehitysprojekteissa, liiketoimien 

johtamisessa ja kuluissa (Blomqvist 1997). Sosiaalisissa siteissä on kysymys 

molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta sekä henkilö että yritystasolla ja 
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myös yhteisistä näkemyksistä, jotka määrittävät yhteiset tavoitteet ja toimintamallit 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritystasolla luottamuksen kasvu syventää suhteita ja johtaa 

vähitellen siihen, ettei juridisia sopimuksia tarvita tai ne vähenevät. Tällä on myös 

kustannuksia alentava vaikutus. Sosiaalisen vaihdannan näkökulmasta osapuolet ovat 

kiinnostuneita suhteiden vastavuoroisuudesta, niiden positiivisista ja mahdollisesti 

negatiivisista vaikutuksista sekä avoimuudesta toista osapuolta kohtaan. Näissä tilanteissa 

luottamus tulee punnituksi. (Vesalainen 2002.) 

 

Otettakoon yksi esimerkki nykypäivästä. Myös mediassa tutuksi tulleen ja hyvin menestyneen 

liikemies Jethro Rostedt’in (2015) toteamukset verkostojen merkityksestä ovat 

samansuuntaisia. Hänen mukaansa on erittäin tärkeää kenet tuntee ja kuka tuntee sinut. Näitä 

suhteita tulee myös hoitaa, jotta suhteet pysyvät ja syvenevät. Kontaktipinnan hankkiminen 

erilaisten kerhojen, yhdistysten ja erilaisten ryhmien kautta on yksi tapa aloittaa verkostojen 

luominen. (Jethro Rostedt 2010.) 

 

Lewicki et al. (1998) mukaan suhteet ovat monitahoisia ja limittäisiä. Olemme tekemisissä 

toistemme kanssa monin eri tavoin. Samoissa ihmissuhteissa meillä on erilaisia kohtaamisia 

eri tilanteissa erilaisilla aikomuksilla, jotka sitten johtavat erilaisiin lopputuloksiin (Lewicki et 

al. 1998). Coleman’in (1988) tutkimuksiin perustuen Burt (1992) ja monet muut tutkijat 

pääsivät yhteiseen näkemykseen siitä, että sosiaalinen pääoma tuo mahdollisuuden 

etuisuuksien varmistamiseen niille, jotka kuuluvat sosiaaliseen verkostoon tai muuhun 

vastaavaan yhteisöön (Portes 1998).  

3.4.1 Luottamuksen määritelmä 

 

Semanttisesti katsottuna luottamuksen synonyymeinä käytetään usein eri termejä, jotka 

kuitenkaan eivät täysin sisällöllisesti tarkoita juuri samaa kuin luottamus – niissä on aina 

sävyeroja, mutta usein kuitenkin luottamuksen eri vivahteita ja elementtejä. Esimerkiksi 

lojaalisuus linkitetään usein luottamukseen. Lojaalisuudessa on kuitenkin vivahde 

uhrautumisesta toisen hyväksi. Luottamukselle löytyy yli 70 erilaista määritelmää, mutta 

kaikkein yksinkertaisimmillaan luottamus merkitsee henkilön tai organisaation halua ja kykyä 

asettua alttiiksi, kykyä toimia sellaisissa epävarmuuden olosuhteissa ja tilanteissa, mihin 

liittyy riski. (Blomqvist 2011.) 
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Yritystasolla luottamus tarkoittaa sitä, ettei tilaisuuden tullen toinen yritys käytä hyväksi 

toisen haavoittuvuutta (Barney & Hansen 1994). Toisaalta luottamus on halukkuutta asettua 

haavoittuvaiseksi (Mayer et al. 1993), varmoja ennakko-odotuksia (Lewicki et al. 1998), 

odotusarvo toisen osapuolen kompetenssista ja hyväntahtoisuudesta (Blomqvist 1997). 

Schindler & Thomas (1993) ovat määritelleet luottamusta käyttäen apunaan viittä eri 

ulottuvuutta. Näitä ovat rehellisyys, tekniset ja sosiaaliset taidot, johdonmukaisuus 

(ennustettavuus ja arviointikyky), lojaalisuus ja avoimuus tiedon ja ideoiden jakamisessa 

(Schindler & Thomas 1993). Luottamukseen linkittyy myös vuorovaikutus, joka toimii 

kahteen suuntaan. Luottamus luo mahdollisuuden laadukkaammalle vuorovaikutukselle ja 

laadukas vuorovaikutus puolestaan saa aikaan luottamusta (Vesalainen 2002). Tilanteet, missä 

syntyy epäluottamusta, saattavat usein tulla koetuksi ikävinä sattumina, mutta usein 

toistuvissa tapahtumissa epäluottamuksen tunne nousee esiin (Blomqvist 1997). 

 

Moorman et al. (1993) korostavat sekä uskon että käyttäytymiseen liittyvän aikomuksen 

olemassaoloa, jotta luottamusta on mahdollista syntyä. Luottamus on rajallista – jos toinen on 

halukas turvautumaan toiseen ilman, että uskoo hänen luotettavuuteensa, kyse saattaakin olla 

enemmän vallan ja kontrollin tavoittelusta kuin luottamuksesta. (Moorman et. al 1993.) 

Filosofit näkevät luottamuksessa erilaisia versioita; se voi olla tiedostamatonta, ei toivottua ja 

pakotettua. Se voi olla myös henkilölle tiedostamatonta. Kyseessä voi olla kahden toisilleen 

tuntemattoman henkilön välistä luottamusta tai pitkäaikaisia luotettavia suhteita. (Baier 1986.) 

Moraalipohjaisten ja eettisten periaatteiden näkökulmasta pitkäaikaisissa ja strategisissa 

suhteissa kyseessä on usein vaihdanta ja siihen liittyvä sopimus, jolloin niihin sisältyy 

luottamuksen lisäksi pääomaa, vastuuta ja sitoutumista (Grunflach & Murphy 1993). On 

kuitenkin täysin mahdollista, että yritykset toimivat ilman sopimuksia yhteisen näkemyksen, 

yhteisymmärryksen ja luottamuksen pohjalta. 

 

Morgan & Hunt (1994) korostavat, että luottamus johtaa rakentavaan yhteistoimintaan, joka 

on elintärkeää pitkäkestoisissa suhteissa. Luottamuksen uskotaan olevan myös hyvän 

myyntityön taustalla, jolloin on kyse luottamuksen herättämisestä ostajassa ja myyjän 

sanoihin luottamisesta. Luottamus voi rakentua myös laajempaan yhteisöön. Tällöin puhutaan 

luottamuksen ilmapiiristä. (Baier 1986.) 

 

Kun verkostoja rakennetaan, on harvoin kyse hypystä tuntemattomaan, vaan pikemminkin on 

kyse osapuolten aikaisemmasta tietämyksestä ja kokemuksesta toistensa suhteen ennen 
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Kramerin 7 sääntöä - Luota tietoisesti 

 

1. Tunne itsesi – oletko luottavainen vai skeptikko 

2. Tunnista toisen tarpeet ja tilanne - kuuntele ja ymmärrä 

3. Arvioi roolia ja henkilöä - molemmilla on merkitystä 

4. Aloita varovasti - vähittäiset investoinnit 

5. Vakuutus ja vaihtoehdot - liikkumavaraa 

6. Signaloi vahvasti - luottamus ja seuraukset luottamuksen pettäessä 

7. Analysoi ja arvioi tilanne uudelleen - älä luota lepsusti! 

riskisijoituksia tai yhteistyösopimusta (Luhmann 1988). Joidenkin tutkijoiden mukaan 

luottamus on vuorovaikutusprosessi, missä luottamuksellinen suhde kehittyy asteittain. 

Verkostojen rakentumiseen vaikuttavat myös henkilöiden sosiaalinen asema ja arvostus 

yhteisössä. On ilmiselvää, että korkea sosiaalinen asema laajentaa verkostoa ja verkostoon 

kuuluu tällöin mitä todennäköisimmin myös muita vastaavassa sosiaalisessa asemassa olevia 

henkilöitä. Henkilöiden välillä oleva silta todennäköisesti juontaa heidän kokemuksiinsa 

menneisyydessä ja odotettuun yhteiseen tulevaisuuteen (Blomqvist 1997). 

 

Liiketoiminnassa luottamuksen määritelmä voidaann kiteyttää lyhyesti toimijan odotuksiin 

toisen vastapuolen hyväntahtoisuudesta (goodwill) ja kompetenssista. Tämä pitää sisällään 

teknisen kyvykkyyden, taidot ja know-how’n sekä goodwill’in, mikä käsittää moraalisuuden 

ja positiiviset aikomukset toista osapuolta kohtaan. (Blomqvist 1997.) Lisäksi Blomqvist 

nostaa esiin Harvawd’in professori Kramer’in antamat vinkit luottamuksen ymmärtämiseen ja 

sisäistämiseen (Blomqvist 2011). Nämä vinkit olen esittänyt kuvassa 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kramerin 7 sääntöä (Blomqvist 2011) 

 

3.4.2 Luottamuksen tasot ja tyypit 

 

Luottamus perustuu psykologiaan - se lähtee yksilöstä. Luottamusta voidaan kuitenkin 

tarkastella monella tasolla. Mikrotasolla tarkastelu kohdentuu sekä yksittäisiin henkilöihin 

että henkilöiden välillä olevaan luottamukseen. Makrotasoa lähestyttäessä tarkastelussa voi 

olla yksittäinen tiimi tai organisaatio, organisaatioiden välinen luottamus tai määrättyyn 

alueeseen liittyvä tarkastelu. Sakon (1992) mukaan yhteiskunnan toiminta perustuu 

luottamukseen (Sako 1992).  Tarkastelun ollessa kansallisella ja globaalilla tasolla puhutaan 

luottamuksesta makrotasolla.  



39 

 

 

 

Jack R. Gibb (1978) on luonut teorian, jota kutsuu luottamustasoteoriaksi. Gibbin (1978) 

mukaan luottamus on vaistonvaraista, suunnittelematonta ja tunteena lähellä rakkautta. 

Luottamus lähtee luottamisesta itseensä. Luottamus on sarja erilaisia prosesseja vaikuttaen 

kaikkeen elämiseen, joka laajenee luottamukseksi toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaa kohtaan.  

(Gibb 1978.) Henkilökohtainen luottamus viittaa osapuolten toistensa tuntemiseen 

luonteenpiirteiden erilaisuudesta huolimatta. Luottamus henkilötasolla on kuitenkin eri asia 

kuin organisaation luottamus, joka pitää sisällään organisaation toimintaan kuuluvat arvot, 

uskomukset, palkitsemisjärjestelmät ja päätöksentekotavat, jotka muokkaavat organisaation 

kulttuuria. (Blomqvist 1997). Halisen (1994) mukaan jossain kohdin laaja luottamus yritysten 

välisissä henkilökohtaisissa verkostoissa johtaa luottamukseen organisaatiotasolla. Lewis & 

Weigert (1985) nostavat esiin myös kognitiivisen, tunnepohjaisen ja käyttäytymiseen liittyvät 

luottamuksen tasot. Kognitiivinen luottamus perustellaan järkisyillä, kun taas tunnepohjainen 

luottamus on vahvasti sidoksissa tunteisiin. 

 

Fox (1975) erottaa organisaatiotasolla lisäksi vertikaalisen ja lateraalisen luottamuksen. 

Vertikaalisella luottamuksella Fox (1975) tarkoittaa luottamusta alaisten ja esimiesten välillä. 

Lateraalinen luottamus puolestaan kehittyy horisontaalisesti niiden välille, jotka 

työskentelevät kollegoina samankaltaisissa työtehtävissä (Fox 1995). Barber (1983) 

puolestaan kuvaa kahden henkilön, organisaation tai instituution välistä toimintaa 

luottamukseen perustuvaksi, kun kyseessä on tekninen ammattitaito ja moraalinen 

vastuuntunto kummankin hyvinvoinnista. Sekä henkilötasolla että organisaatiotasolla 

uskottavuus on edellytys luottamukselle myös Sakon (1992) mukaan.     

 

Barney & Hansen (1994) kehittelivät kolmen tason luotettavuuden, missä heikko luottamus 

(weak-form-trust) kuvaa kilpailevilla markkinoilla esiintyvää luottamusta, jolloin tilanteet 

opportunismille ovat rajalliset ja todellisesta haavoittuvuudesta ei ole pelkoa. Keskivahvaa 

luottamusta (semi-strong-trust) ilmenee, kun osapuolet kokevat opportunistisen 

käyttäytymisen järjettömäksi. Todennäköisesti taustalla on tuolloin pelko maineen 

menetyksestä. Vahva luottamus (strong-form-trust), jota kutsutaan myös periaatteelliseksi 

luottamukseksi, perustuu osapuolten yhteisiin arvoihin, periaatteisiin ja toimintatapoihin. Ne 

puolestaan juontuvat osapuolten historiasta, yrityskulttuurista ja henkilökohtaisista arvoista. 

(Barney & Hansen 1994.)  
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Myös Sako (1992) loi tyyppijärjestelmän luottamukselle, missä hän jaottelee luottamuksen 

kolmelle eri tasolle. Sopimukseen pohjautuva luottamus perustuu yhteiseen kirjoitettuun tai 

suulliseen sopimukseen, mitä ohjaa yleinen sopimusetiikka. Luottamus, joka muodostuu 

osaamisen ja pätevyyden vuoksi, pohjautuu yhteistyökumppanin tekniseen ja 

liikkeenjohdolliseen kompetenssiin. Hyväntahtoisuudelle (goodwill) perustuva luottamus 

rakentuu avoimuudelle ja molemmin puoliselle sitoutumiselle. Sako kuvaa tätä myös 

osapuolten halukkuutena noudattaa hienotunteisuutta ja olemalla oma-aloitteinen sekä uusien 

mahdollisuuksien tutkimisena ja toimintana jopa yli sen mitä on sovittu. (Sako 1992.) 

 

Sosiaalinen pääoma voidaan luokitella myös yksilöiden tai organisaatioiden välillä liitoksina, 

siltoina tai linkittymisinä (Putnam 2000, Granovetter 1985). Vahvat siteet ja liitokset luodaan 

yleensä ”omalaistensa” kanssa. Tällä tarkoitetaan varsinkin oman perheen jäseniä ja 

lähisukulaisia. On tunnettua, että joissakin kulttuureissa perheen väliset siteet ovat 

äärimmäisen tärkeät ja kestävät koviakin vastoinkäymisisä. Tämän kaltaisen liittouman sisään 

on vaikea ulkopuolisen päästä sen sulkiessa pois ydinjoukkoon kuulumattoman (exclusive 

bond). Kaukaiset yrityskumppanit ja kollegat voivat puolestaan rakentaa siltoja (bridging) 

yhteistyölle pitkienkin etäisyyksiä takaa, jolloin suhteet voivat olla hyvin laajoja (inclusive). 

Kun yhteen liitetään eri toimijoita toisistaan erillään olevista ryhmistä tai organisaatioista, 

kyse on linkin rakentamisesta (linking).  

 

Tutkimuksia luottamuksesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä on tehty paljon viime vuosien 

aikana. Luottamuksen elementtejä ja sen eri vivahteita on myös luokiteltu monin eri tavoin 

monien eri tutkijoiden toimesta. Tämän tutkimuksen kannalta, luottamukseen liittyvää 

teoreettista taustatietoa katsotaan selvitetyn kuitenkin jo tarpeellisen määrän, jotta saatuja 

tuloksia voidaan tältä pohjalta analysoida riittävän tarkasti. 

3.5 Sukupuolten väliset erot sosiaalisten verkostojen rakentumisessa  

 

On yleisesti tiedossa, että historiassa yrittäjät ovat olleet enimmäkseen miehiä. Yritysten 

toimintaympäristön muutokset ovat saaneet myös naiset kiinnostumaan yrittäjyydestä. Tästä 

osoituksena on esimerkki USA:sta, kun The National Women’s Business Council raportoi 

vuonna 1993 naisten omistamien yritysten muodostavan yhden kolmasosan kaikesta maan 

liiketoiminnasta ja suuntauksen olevan voimakkaassa kasvussa. Myös Ruotsissa todettiin 

samansuuntainen trendi uusien yritysten ollessa 20 %:sti naisyrittäjien aloittamia ja kaikista 
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yksityisyrityksistä naisten omistamia oli neljännes. Luku oli lähes sama myös Iso-

Britanniassa.  (Bridge et al 2003).  

 

Tutkimuksessaan mikroyritysten palveluista Iso-Britanniassa Chell ja Baines (1998) tuovat 

esiin, että biologiset sukupuolierot voivat heijastua myös sosio-ekonomisiin rooleihin ja 

vaikuttaa sitä kautta myös yrittäjyyteen. Perinteistä motiiveista ryhtyä yrittäjäksi, kuten voiton 

tavoittelu ja yrityksen kasvu, naisten kohdalla esiin ovat nousseet myös sosiaaliset ja 

suhdetoimintaan liittyvät tavoitteet. On myös osoitettu, että naisilla on vahvoja tukijoukkoja, 

varsinkin perhepiiristä ja että yrityksen aloittaminen heillä olisi mahdollista vasta vahvan 

verkoston myötä. Verkoston olemassaolo näyttäisi tuovan myös lisää itsevarmuutta 

naisyrittäjille (Ljunggren & Kolvereid 1996, Anna et al 1999). 

 

Varsinkin avioliitossa olevilla naisilla arkipäivän rooli perheen kodin ja lasten hoidossa 

syrjäyttää heitä kuitenkin liike-elämästä ja vähentää näin heidän mahdollisuuksiaan ryhtyä 

yrittäjäksi Aldrich et al. (1996) mukaan. Tämä seikka tekee myös verkostoitumisen heille 

hankalaksi. Miehille sen sijaan tarjoutuu päivittäin liike-elämän puitteissa enemmän 

mahdollisuuksia verkostoitumiseen kuin naisille juuri näistä syistä. Naisten on todettu olevan 

varovaisempia myös riskin ottamisessa. Tämä mahdollisesti selittää heidän vähemmän 

halukkuutensa tarvittavan tiedon hankkimiseen vierailta kontakteilta sen lisäksi, että heillä on 

perhesyistä rajoitetummat mahdollisuudet vahvojen siteiden solmimiseen. Empiiriset 

tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että miehet eivät ota naisia mukaan oman verkostonsa 

neuvonantajapiireihin. (Aldrich et al 1996.)  

 

Aldrich et al. (1996) ovat omissa tutkimuksissaan havainneet, että sukupuolilla ei ole eroa 

rahoituksen, pankkilainojen tai erikoisasiantuntijuuden etsimisessä. Sen sijaan juridisissa 

yritysasioissa miehet ovat aktiivisempia kuin naiset (Aldrich et al. 1996). On kuitenkin 

yleisesti tunnettua, että miehet hakeutuvat aktiivisemmin erilaisiin järjestöihin, kerhoihin ja 

myös joukkueharrastuksiin kuin naiset. Tämä tarjoaa monia mainioita tilaisuuksia uusien 

suhteiden sitomiseen, siteiden vahvistamiseen ja verkostojen laajentamiseen myös varsinaisen 

työajan ulkopuolella.  
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3.6 Toimivan verkoston tunnuspiirteitä  

 

Tehokkaasti toimivan verkoston yksi toivotuimmista lopputuloksista on yleensä 

transaktiokustannusten väheneminen, mikä tarkoittaa pienempiä ulkoisia kustannuksia 

sisäisiin kustannuksiin verrattuna. Tällöin yhteistyön jatkumon kannalta on tärkeää sopia 

myös voittojen ja hyödyn jakamisesta oikeudenmukaisilla mekanismeilla.  

 

Transaktionkustannusten väheneminen on myös yksi hyvin toimivien strategisten verkostojen 

tehokkuuden tunnuspiirteistä. Sen taustalla on toivottujen lopputulosten saavuttaminen 

laskemallisen kustannuspolitiikan avulla. Jarillon (1988) mukaan verkostoon kuuluminen tuo 

myös hyödyn omista sisäisistä markkinoista ja verkoston paremman suorituskyvyn. Yritykset 

pääsevät keskittymään omaan erikoisosaamiseensa ja verkosto tuottaa lisäarvoa kaikkien 

verkostossa olevien yritysten kesken. Myös riskien jakaantuminen ja voittojen jakaminen 

tapahtuu oikeuden mukaisesti. (Jarillo 1988.) Tämän kaiken perustana on osapuolten 

tavoitteiden yhteneväisyys sekä luottamus ja sitoutuminen toimintaan niiden saavuttamiseksi. 

 

Sosiaalisten verkostojen tutkimuksissa 1960-luvulla esiintyivät termit ”close-knit network” ja 

”loose-knit network”, jotka ilmensivät sitä kuinka hyvin verkoston jäsenet tunsivat toisensa. 

Barnes (1969) määritteli tältä pohjalta uuden suureen, tiheyden, laskemalla henkilön ja hänen 

ystäviensä kautta syntyneet verkostosuhteet ja jakoi ne potentiaalisten suhteiden määrällä. 

Suhteiden tiheys voi olla erilainen verkoston eri osissa. Ne henkilöt, jotka ovat tekemisissä 

useammin ja säännöllisesti, oppivat todennäköisesti myös tuntemaan toisensa. He 

muodostavat tehokkaan verkoston (effective network) tai myös terminä käytetyn laajennetun 

verkoston (extended network).  

 

Granovetterin (1973) päätelmä tästä on, että henkilön vahvat siteet muodostavat tiiviin 

verkoston (dense network). Tiiviissä verkostossa kaikki tuntevat toisensa, tietoa jaetaan, 

potentiaaliset informaatiolähteet ravistellaan nopeasti esiin, eikä verkostoon sen jälkeen virtaa 

enää samalla intensiteetillä uutta informaatiota. Granovetterin (1973) mukaan tämän vuoksi 

heikot siteet muodostavat sekundäärisen tuttavapiirin, jolla on suhteita oman verkoston 

ulkopuolelle ja joka tarjoaa uusia tietolähteitä esimerkiksi työmahdollisuuksista.  

 

Granovetterin (1973) mukaan ihmisten välisissä suhdeverkostoissa erilaiset prosessit tuottavat 

hedelmällisimmät sillat mikro-ja makrotasojen välille. Toisin sanoen näiden suhdeverkostojen 
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kautta vuorovaikutus yhtyy ja linkittyy suurempiin kokonaisuuksiin, jonka vaikutukset 

puolestaan heijastuvat takaisin pienempiin ryhmiin. Sillalla Granovetter (1973) tarkoittaa 

verkostossa kahden pisteen välistä reittiä. Suhteiden vahvuus puolestaan on sekoitus aikaa, 

tunneperäistä intoa, läheisyyttä ja molemminpuolista hyvänuskoisuutta sekä keskinäisiä 

palveluksia. Suhteet voivat olla täten vahvoja, heikkoja tai ne puuttuvat kokonaan. Edellä 

kuvattu silta on ominaisuuksiltaan aina vähintään heikko side. Suhteiden vahvuus kahden 

osapuolen välillä on suhteessa heidän sosiaalisen pääomansa päällekkäisyyteen. (Granovetter 

1973.) 

 

Leij & Goyal (2008) esittivät vastakkaisen väitteen omassa tutkimuksessaan siitä, että heikot 

siteet eivät ole tärkeämpiä kuin vahvat siteet reittien lyhentämisessä tiedon saannissa. Heidän 

vaihtoehtoisen päätelmänsä mukaan vahvat siteet sijoittuvat usein suhdeverkoston keskelle 

henkilöiden suhteiden jakautuessa epätasaisesti. Toisin sanoen joillakin henkilöillä suhteiden 

määrä on korkea, kun taas joillakin niitä on keskinkertaisesti. Paljon sosiaalisia suhteita 

omaavalla henkilöllä suhteet ovat myös keskimääräistä vahvempia. Myös Borgatti & Field 

(1994) päätyivät samansuuntaisiin tuloksiin, vaikka suorittivat tutkimuksensa huomattavasti 

pienemmällä datalla: vahvoja siteitä on yleensä niillä henkilöillä, joilla on muutoinkin 

normaalia enemmän yhteyksiä. 

 

Luottamuksen ollessa yksi tärkeimmistä ominaisuuksista verkostoon kuuluvien välillä, vahvat 

siteet (strong ties) ovat toivottuja samoin kuin henkilöt, joiden uskotaan tuovan itselle tärkeää 

ja hyödyllistä informaatiota. Laadukkaan koulutuksen omaavat henkilöt ovat omiaan tuomaan 

verkostoon uutta tietoa, mutta myös eri aloilta hankittu kokemus kerryttää osaamista ja tuo 

näkemystä. Verkostoissa liikkuvalla tiedolla on monesti uutuusarvoa ja siihen pääsevät 

käsiksi vain verkostoon kuuluvat. Näin yrittäjällä voi olla pääsy sellaisen eksplisiittisen tiedon 

äärelle, joka on mahdollista hyödyntää omassa liiketoiminnassa ennen muita.  

 

Vahvoilla siteillä ja sosiaalisen verkoston laajuudella on merkitystä myös yrityksen 

menestymisessä. Empiiriset tutkimukset tukevat väitettä, että yrittäjän sosiaalisilla suhteilla 

on vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Uuden liiketoiminnan alkuvaiheessa toimintakyky 

nojaa paljolti resurssien ja tiedon hankkimiseen, jolloin sosiaalinen kanssakäyminen korostuu. 

On olemassa empiiristä näyttöä sille, että ne yritykset, jotka omaavat laajat ja monimuotoiset 

sosiaaliset verkostot, menestyvät, pääsevät helpommin kiinni rahoituslähteisiin, luovat 

vahvoja suhteita sidosryhmiinsä, hankkivat tärkeää tietoa ja palkkaavat taitavampia henkilöitä 
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kuin muut yritykset (Brudel and Preisendorfer 1998). Myös rahoittajille sosiaalisista siteistä 

on hyötyä erityisesti epävarmassa tilanteessa. Informaation vaihtaminen on helpompaa 

yrittäjän ja investoijan tuntiessa toisensa entuudestaan, koska sosiaalinen side parantaa 

luottamusta. Henkilökohtaiset suhteet jopa lisäävät rahoituksen saantia (Cable and Shane 

1997). 

 

Myös ns. epäsuorien suhteiden (weak ties) merkitys sosiaalisissa verkostoissa on tärkeää. 

Tällöin kolmannen osapuolen suhteita on mahdollista pyrkiä hyödyntämään tärkeiden 

liiketoimien edesauttamiseksi. Erityisesti suosittelujen käyttäminen lähempien suhteiden 

luomiseksi tätä kautta antaa paremman mahdollisuuden onnistua. On osoitettu, että varsinkin 

sijoittajatuttavien, lakimiesten ja kirjanpitäjien kautta tulleet suositukset vakuuttavat 

investoijia uudesta ja ennestään tuntemattomasta sijoituskohteesta (Kelly 2000). 

 

Varsinkin epävarmoina aikoina sosiaaliset verkostot tarjoavat oman tukensa suosittelujen ja 

vakuuttelujen muodossa. Monet tahot, kuten investoijat, pitävät vaikuttamista sosiaalisissa 

verkostoissa hyvänä - yrittäjän sosiaalinen status tuo nostetta liiketoiminnalle. 

Henkilökohtaiset sosiaaliset ystävyyssuhteet voivat edesauttaa rahoituksen saamisessa. Kellyn 

(2000) havainnon mukaan yksityiset rahoittajat käyttävät usein läheisimpiä ystäviään 

etsiessään uusia sijoituskohteita.   

 

Verkostosta saatava uusi tieto, neuvonta ja opastus mahdollistavat yrittäjän ymmärryksen 

lisääntymisen, jolloin päätöksenteko mm. riskitilanteissa helpottuu. Yhteydenpito 

menestyneisiin tai epäonnistumisten kautta onnistuneisiin yrittäjiin tuo mahdollisuuden päästä 

sellaisen tiedon äärelle, jota muutoin on vaikea hankkia. Mitä enemmän yrittäjillä on tietoa 

ympäristöstään ja mitä enemmän informaatiota tulee henkilökohtaisista verkostoista, sitä 

suurempi on todennäköisyys havaita myös uusia mahdollisuuksia (Ardichvili & Cardozo 

2000). On olemassa yrityksiä, joiden koko liiketoimintamalli tällä Sosiaalisella Aikakaudella 

perustuu vahvasti OPEN-käsitteelle (Coine & Babbitt 2014). 
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4 TUTKIMUSASETELMA  
 

Tämä luku kuvaa itse tutkimusprosessia. Tässä luvussa tuodaan esiin tutkimuskohteiden 

valintakriteerejä, aineiston keruuta ja sen analysointia. Myös haastateltavien koodaus esitetään 

tässä luvussa.  

4.1 Tutkimuskohteet  

 

Tutkimuskohteiksi valikoitui sellaisia menestyneitä yrittäjiä, joiden liiketoiminnan 

olemassaolon ja menestymisen elinehtona suhteiden luominen erilaisiin sidosryhmiin 

korostui. Haastateltavien liiketoiminta oli monialaista ja heitä oli eri paikkakunnilta eri 

puolilta eteläistä Suomea. Yritystoiminnan toimialaa ja toiminta-aluetta tiedusteltiin, mutta ne 

eivät olleet valintakriteereinä. Tosin haastateltavaksi etsittiin mahdollisen kirjava joukko eri 

toimialojen yrittäjiä. Joukkoon valikoitui yrittäjiä, joilla useimmilla oli jo pitkä historia 

yrittäjyydestä. Suurimmalla osalla haastateltavista yritystaustaa oli 17 – 30 vuotta. Joukossa 

oli noin kaksi vuotta vanha start-up yritys, vaikka taustalla yrittäjyydestä olikin kokemusta 

useiden vuosien ajalta. Haastateltavat valittiin lisäksi sen perusteella, kuinka heidän 

liiketoimintansa on menestynyt, kuinka tunnettua heidän liiketoimintansa on tai kuinka 

näkyviä vaikuttajia he itse yrittäjinä ovat. 

 

Tutkimustulosten analysointia varten haastateltavat koodattiin siten, että naispuoliset yrittäjät 

saivat kirjaintunnuksen N ja järjestysnumeron kirjaintunnuksen yhteyteen. Vastaavasti 

miespuoliset yrittäjät koodattiin samalla periaatteella. Kirjainkoodi M kertoo kyseessä olevan 

miespuolisen yrittäjän. Haastateltujen yrittäjien koodaus, yritystoiminnan laatu sekä kokemus 

yrittäjyydestä vuosina kuvattuna löytyvät koosteena taulukosta 1. Anonymiteetin 

säilyttämiseksi paikkakuntia ei ole ilmoitettu. 

 

Tutkimuskohteeksi valituilta mikro- ja pk-yrittäjiltä kartoitettiin liike-elämän sosiaalisen 

verkoston muodostumisen lisäksi myös henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston rakentumista. 

Tarkoituksena oli hahmottaa liiketoiminnalle tärkeiden verkostojen muodostumista ja verrata 

niitä yrittäjän henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkoston rakentumiseen yrittäjyyden aikana. 

Samalla näistä verkostoista etsittiin mahdollisia yhtymäkohtia samoin kuin verkostojen 

rakentamisen tärkeimpiä motiiveja ja muita syitä. Haastatteluissa haettiin vastauksia myös 

siihen, mitä merkitystä sosiaalisilla verkostoilla on yrittäjille. Lisäksi toivottiin löytävän 
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sivutuotteena myös merkkejä siitä, onko sukupuolien välillä erilaisuutta verkostojen 

rakentamisessa ja niiden hyödyntämisessä. 

 

Taulukko 1. Haastatellut yrittäjät ja heille annetut koodit 

KOODI HAASTATELTAVA, TOIMINNAN LAATU Yrittäjyyden 

kesto 
N= nainen 

M= mies   
  

  

 

  

N1 Nainen, erilaiset edustukset, konsultointi, koulutus 6 vuotta 

N2 Nainen, konsultointi, yrityskoulutus yli 20 vuotta 

N3 Nainen, kirjanpito 1,5 vuotta 

N4 Nainen, majoitus-ja matkailuala yli 20 vuotta 

N5 Nainen, edustukset, vähittäiskauppa (vaatteet) lähes 30 vuotta 

M1 Mies, rakennusala noin 40 vuotta 

M2 Mies, metalliala 25 vuotta 

M3 Mies, konsultointi, yrityskoulutus, hallituskumppanuudet 22 vuotta 

M4 Mies, korkea teknologia 18 vuotta 

M5 Mies, vähittäis- ja tukkukauppa (kulutustavarat) 17 vuotta 

      

 

 

4.2 Aineiston keruu 

 

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa primäärinen tutkimusaineisto kerättiin 

puolistrukturoidulla haastattelulla sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että 

puhelinhaastatteluissa, mikäli tapaamista ei ollut mahdollista järjestää. Puolistrukturoidulla eli 

teemahaastattelulla tarkoitetaan ennalta valittujen ja keskeisten teemojen mukaan etenevää 

kyselyä. Kyselyyn liitetään yleensä myös tarkentavia kysymyksiä. Metodologisesti 

teemahaastattelu korostaa ihmisten omaa tulkintaa asioista, niiden merkitystä heille itselleen 

sekä merkitysten muodostumista ihmisten välisessä kanssakäymisessä. (Hirsjärvi & Hurme 

2001.)  

 

Haastattelujen rinnalla tietoa kerättiin myös sekundääristä aineistoa havainnoimalla ja 

piirrosdokumenttien avulla, jotta saatu tieto olisi mahdollisimman monipuolista. 

Haastattelujen yhteydessä ja ennen kysymyksiin siirtymistä yrittäjiä pyydettiin piirtämään 

oma sosiaalinen verkostonsa. Yrittäjiä pyydettiin hahmottelemaan kaikkia niitä tahoja, jotka 
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liittyvät tavalla tai toisella joko henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoon tai liike-elämään 

liittyvään verkostoon.  

 

Haastatteluja suoritettiin puhelimitse neljä, henkilökohtaisia tapaamisia ja haastattelutilanteita 

oli viisi ja yhdeltä henkilöltä vastaukset tulivat sähköisesti. Ensimmäisen koehaastattelu 

suoritettiin jo kesällä 2015, koska näin haluttiin tunnustella haastattelun kysymysten 

soveltuvuutta ja ajan käyttöä. Alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus oli toteuttaa 

haastattelu tapaamalla haastateltava hänen toimistossaan, mutta haastateltavan kiireisen 

aikataulun vuoksi haastattelu kuitenkin toteutettiin puhelimitse. Tämän vuoksi myös 

ensimmäinen piirros yrittäjän verkostojen muodostumisesta jäi saamatta. Haastattelu 

kuitenkin antoi käsityksen siitä, kuinka haastattelukysymyksiä tulisi muotoilla ennen 

lisähaastatteluja. Sanamuotoja muutettiin selkeämmäksi ja kysymysten järjestystä vaihdettiin 

loogisemmaksi, jotta kysymysten ymmärtäminen ja niihin vastaaminen helpottuisi.  

 

Haastattelukysymysten oltua osaksi hyvin henkilökohtaisia ja pureutuvan läheisiin 

ihmissuhteisiin toivottiin saatavan rehellisiä vastauksia kertomalla vastausten olevan 

luottamuksellisia ja tulevan analysoiduiksi täysin anonyymisti. Vastaukset merkittiin 

ainoastaan koodeilla, eikä vastaajan nimeä, yritystä tai tarkkaa sijaintia tuotu esiin lainkaan. 

Tutkimuksen vastausten analysoinnin kannalta merkittävä paljastus vastaajasta on ainoastaan 

sukupuoli, toimiala ja yrittäjyyden kesto (taulukko 1). Alussa asetettu tavoite haastatella 10 

eri henkilöä siten, että kumpaakin sukupuolta olisi yhtä monta, toteutui vaivattomasti ja 

kaikilta kysytyiltä yrittäjiltä saatiin vastaukset erittäin innokkaassa hengessä. Monet 

haastateltavista kommentoivat, etteivät he olleet paljoakaan puntaroineet verkostoitumista 

ennen tätä haastattelua ja miettivät jopa perehtymistä paremmin asiaan jatkossa oman 

yrityksensä näkökulmasta. Haastattelut suoritettiin pääosin helmikuun ja huhtikuun alun 2016 

välisellä ajalla. Haastattelujen aika sijoittui ikävästi talvilomakauden ajalle ja joitakin 

aikaisemmin suunniteltuja haastatteluja saatiin tästä syystä toteutettua vasta huhtikuun alulla. 

Tämä hidasti hieman työn suunniteltua etenemistä.  

 

Haastattelut etenivät keskustelunomaisesti ja kysymysten järjestys saattoi vaihdella 

keskustelujen edetessä kulloisenkin teeman mukaan. Haastattelut nauhoitettiin sanelulaitteelle 

ja kysymykset esitettiin valmiiksi laaditun haastattelurungon pohjalta. Yksittäiseen 

haastatteluun käytetty kokonaisaika oli noin 40 minuuttia - 1,5 tuntia, jonka lisäksi 

verkostopiirrokseen käytettiin aikaa noin 20 - 30 minuuttia. Sanelulaitteen käyttö oli 
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hyväksytetty haastateltavilla jo tiedustelua tehtäessä. Haastateltavista vain yksi henkilö pyysi 

haastattelukysymykset itselleen etukäteen. Haastattelukysymykset ovat tämän tutkimuksen 

liitteenä (liite 1). Lisäksi haastattelukysymykset luokiteltiin ja koodattiin teemaan liittyvien 

tutkimuskysymysten alle analysoinnin helpottamiseksi. Tämä jaottelu on esitetty liitteessä 2.  

 

Myös piirustuksia hahmoteltaessa haastateltavilta saatiin arvokasta lisätietoa, koska siinä 

yhteydessä yleensä syntyi haastateltavan kanssa dialogi, mikä osaltaan auttoi ymmärtämään 

heidän tilannettaan ja näkökulmaansa. Nämä tiedot kirjoitettiin ylös muistiinpanoihin ja 

analysointivaiheessa myös nämä kommentit otettiin huomioon. Kun piirrokset alkoivat 

hahmottua, heitä pyydettiin nimeämään verkoston eri osasia ja lisäämään vielä yhteydenpidon 

tai kontaktien useus. Myös nämä lisäykset tukivat osaltaan kokonaiskuvan hahmottamista. 

Puhelinhaastattelujen vuoksi piirustuksia ei kaikilta yrittäjiltä saatu ja osa halusi mieluummin 

selvittää sosiaalisen verkostonsa rakenteen suullisesti. Koska saadut piirustukset toimivat 

tärkeänä tukena graafisen esitysmallin hahmottelemisessa ja luomisessa lopulliseen 

muotoonsa, ne liitettiin tämän tutkimuksen liitteiksi. Nämä piirustukset löytyvät liitteinä 3, 4, 

5, 6, 7 ja 8.        

4.3 Aineiston analysointi 

 

Verkostojen analysoinnissa käytettiin henkilösuhteiden verkostoanalyysiä, joka kuvaa 

tutkittavien henkilöiden henkilösuhdeverkoston rakennetta ja kontaktien useutta. 

Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan tutkittavaa aineistoa ja käytettävissä olevien 

dokumenttien sisältöä sanallisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä auki kirjoitetusta 

haastatteluaineistosta jätetään kaikki tutkimuksen kannalta epäolennainen pois. Tämä 

tapahtuu aineistoa tiivistämällä tai pilkkomalla sitä osiin. Tutkimustehtävä antaa suunnan työn 

kululle. Sen jälkeen pelkistetystä aineistosta tutkimukselle olennaiset ilmaisut litteroidaan tai 

koodataan. Aineistosta voidaan etsiä tutkimuskysymyksiä kuvaavia ilmaisuja, jotka merkitään 

eri värien avulla. Nämä merkinnät kopioidaan eri konseptille, ryhmitellään ja luokitellaan 

niitä kuvaavalla termillä. (Tuomi & Sarajärvi 2002.)  

 

Tutkimusmenetelmän alkuperäisiä kehittäjiä ovat Elizabeth Bott ja J.A.Barnes, jotka ovat 

myös itse käyttäneet menetelmää aikanaan omiin tutkimuksiinsa erilaisissa henkilösuhteissa 

liittyen sukulaisuusverkostoihin ja kalastajayhteisöön. Menetelmää on käytetty myös 

afrikkalaisten yhteisöjen ja latinalaisen Amerikan huumetutkimuksissa. Suomalaisista 
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tutkijoista mm. Magdalena Jaakkola ja Antti Karisto ovat vuosina 1976 ja 1980 tutkineet 

menetelmää hyväksi käyttäen Ruotsissa suomalaisten siirtolaisten organisoitumista ja heidän 

sosiaalisia verkostojaan (Grönfors 1982). Menetelmä on myöhemmin varsin yleistynyt ja 

laajasti käytetty monissa henkilösuhteita tarkastelevissa tutkimuksissa.  

 

Tässä tutkimuksessa haastatteluissa äänitteinä kerätty aineisto kirjoitettiin auki paperille, jotta 

sisältöön voitiin perehtyä tehokkaasti ja etsiä ilmauksia alleviivaamalla. Auki kirjoitettuja A4-

arkkeja tuli kymmeneltä haastateltavalta 68 sivua. Äänitettyjä haastatteluita kertyi 

kokonaisuudessaan 6 tuntia 48 minuuttia. Piirroksia haastattelujen tueksi saatiin 6 kappaletta, 

jotka on merkitty taulukon 1 mukaisilla koodeilla. Näin lukijan on mahdollistaa yhdistää 

piirros oikeaan tietolähteeseen. Nämä piirrokset löytyvät tämän tutkimuksen liitteenä. 

Tutkimustulosten sisäistämisen tehostamiseksi apuna käytetään myös suoria lainauksia 

haastattelutilanteista, jotka on merkitty tekstiin koodeilla taulukossa 1 esitetyn mallin 

mukaisesti anonymiteetin säilyttämiseksi. Myös ne ovat näin yhdistettävissä oikeisiin 

tietolähteisiin.  

 

Vastausten analysoinnissa eri teemoille valittiin omat värikoodinsa. Vastauksia luettiin 

moneen kertaan ja kyseisillä väreillä merkittiin teemoittain kohtia vastausten ja ilmaisujen 

löytämiseksi. Samankaltaisuuksista muodostettiin omia luokkiaan teemoittain ja 

tutkimuskysymysten mukaan. Näin saatiin luokittelua tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. 

Näistä taulukoista on laadittu sen jälkeen graafinen esitys tulosten havainnollistamiseksi. 

Nämä taulukot ja esitykset esitetään luvussa 6 tutkimustulosten analysoinnin yhteydessä. 

Taulukoissa esiintyvä merkintä ”… ” tarkoittaa samassa virkkeessä useampia esille tuotuja 

ajatuksia, jotka on eritelty eri luokkiin teeman mukaan. Myös lausekokonaisuuden ollessa 

pitkä, tällä merkinnällä ajatuksesta on purettu olennaisin ja ajatus jatkuu seuraavalla rivillä.    

 

Piirustukset pyydettiin laatimaan siten, etteivät ne olisi tunnistettavissa nimien tai paikkojen 

perusteella. Haastateltavia pyydettiin myös nimeämään verkoston eri osia ja lisäämään 

yhteydenpidon tai kontaktien useuden nimetyn osan kohdalle suhteutettuna johonkin aika-

määreeseen, kuten X x viikossa (vko) tai X x kuukaudessa (kk). Osien välillä oleva viiva tai 

nuoli kuvaa yhteyttä. Useimmat haastateltavat jättivät piirtämättä symboliset nuolet, koska 

yhteydenotot ja kontaktoinnit tapahtuvat yleensä kumpaakin suuntaan. Piirroksissa esiintyvät 

nuolet kuvaavat sitä, kuka tai mikä taho hoitaa yhteydenottamisen. 
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Nämä piirustukset antoivat lisätietoa yhteyksien laadusta ja auttoivat hahmottamaan yrittäjälle 

tärkeitä suhteita. Tämä on havainnollistettu kuvassa 6. Myös tämä lisätieto osaltaan tuki 

graafisen mallin rakentumista.  Lisäksi se auttoi tunnistamaan toimijoita ja sijoittamaan heitä 

verkostojen eri tasoille.  

 

              A             A, B, C = verkostojäsen 

1 x v        16 x kk  = kuvaa suhdetta/kontaktin suuntaa 

    

B                 2 x vko           C           16 x kk  = ilmaisee yhteydenottojen määrän/aika 

 
Kuva 6. Kuvaus suhteista ja niiden käytön useudesta             

 

 

Tutkimuksessa käytetään yhteydenpidon tiheyttä kuvaamaan samaa luokittelua kuin 

Granovetterin (1973) käyttämät kategoriat kontaktien useuden määrittelyssä. Ne ovat: 

usein    = vähintään kaksi kertaa viikossa 

satunnaisesti   = enemmän kuin kaksi kertaa vuodessa,  

      mutta vähemmän kuin kaksi kertaa viikossa    

harvoin  = kerran vuodessa tai vähemmän      

5 TUTKIMUSTULOKSET   

Tämän tutkimuksen tuloksena saadaan tietoa yrittäjien sosiaalisten verkostojen 

muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, näiden verkostojen rakenteesta sekä niiden 

merkityksestä yrittäjlle. Paradigmana voitaneen pitää sitä, että sukupuolten välillä on eroa 

verkostojen rakentamisessa ja että miehet ovat siinä tehokkaampia ja tavoitehakuisempia. 

Miehillä tiedetään olevan jäsenyyksiä moniin eri kerhoihin, clubeihin ja järjestöihin. 

Harrastuksien mukana rakentuu lisäksi usein omia ystäväpiirejä, jotka vaihtelevat sen mukaan 

mikä harrastus kulloinkin on kyseessä. Naisia on yleisesti kautta aikojen pidetty vähemmän 

innokkaina sosiaalisten suhdeverkostojen kutojina. Analysoinnin lopussa esitetään myös 

sukupuolten välistä vertailua verkostojen rakentamisessa ja niiden hyödyntämisessä.  

5.1 Verkostojen muodostuminen 

Varsin pian haastatteluja suoritettaessa, alkoi hahmottua ja rakentua malli verkostojen 

muodostumisessa. Tätä pohjusti haastatteluissa esille tulleet 121 verkostojen muodostumista 
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kuvaavaa sanontaa tai erillistä termiä. Haastateltavien kuvailujen perusteella saattoi 

hahmottaa yrittäjien verkostokokonaisuudessa kolmen eri tason verkostoa, mitä kuvataan 

tarkemmin seuraavassa luvussa 5.2 verkostojen rakenteesta.   

Verkostojen tärkeys nousi usein esiin haastattelutilanteissa. Yrittäjä ei menesty yksinään, 

jolloin verkostoituminen nousee avainasemaan yritysmuodosta riippumatta. Yrittäjän 

liiketoiminta ja myös persoonatekijät määrittävät sen, minkälaisia verkostoja rakennetaan tai 

minkälaisiksi ne rakentuvat. Verkostoitumista tulisi tapahtua myös oman toimialan 

ulkopuolelle, koska monialaisuus avaa usein uusia näkökulmia ja tuo uutta näkemystä 

verkostoon. Haastateltavista useimmat mainitsivatkin verkostoonsa kuuluvat eri alojen 

yrittäjiä, joillakin yrittäjäkontakteja löytyi myös ulkomailta.  

Verkostojen rakentamisen perusta lähtee yrityksen omista arvoista, missioista ja visioista. Sitä 

kautta yrittäjä osaa hakeutua samankaltaisesti ajattelevien muiden yrittäjien, mahdollisten 

yrityskumppaneiden ja asiakkaiden läheisyyteen valitsemalla liiketoimintansa kannalta 

hyödylliset tilaisuudet. Tällöin erilaisten suhteiden solmiminen helpottuu ja antaa impulssin 

yhteistyön suunnittelulle ja rakentamiselle. Osalla haastateltavista on ollut jo aikaisemman 

palkkatyönsä ja toisen yrityksen aikana kehittynyt sekä laaja henkilökohtainen että työhön 

liittyvä verkosto, joka on tarjonnut erittäin hyvän perustan nykyiseen yritystoimintaan. Se on 

toiminut hyvänä ponnahduslautana ja varmuuden antajana uutta liiketoimintaa kehitettäessä. 

Se on usein tuonut hyvää asiakaspintaa ja yhteistyömahdollisuuksia sekä asiantuntija-apua 

moniin eri tilanteisiin.  

Useampi haastateltava toi myös oman mielipiteensä esiin suhteen muodostumisessa ja 

prosessin kehittymisessä. Yrittäjän on pystyttävä ensinnäkin lukemaan vastapeluriaan ja 

hänen tulisi omata jonkinasteista tunneälyä tai käyttää vaistoaan päästäkseen paremmin 

tutuksi vastapuolen kanssa. Tällöin yrittäjä kykenee paremmin mukautumaan tilanteeseen. 

M3:”Mun mielestä se homma kulkee silleen, että pitää ensin tuntea ihminen. Ja sitten kun on 

oppinut tuntemaan ihmisen, voi vähitellen alkaa puhumaan bisneksestä.” 

M5: ”Se voi olla vähän, kun tämmönen kameleontti eli vaihtaa väriään tarpeen mukaan.” 

Yrittäjyyteen liittyvän sosiaalisen verkoston mainittiin rakentuvan vähitellen. Yleensä se 

kehittyy ja kasvaa hitaasti vuosien myötä yritystoiminnan kehittymisen rinnalla. Lähes kaikki 

haastateltavat mainitsivat verkostojen syntyneen työn puolesta ja yrityksen kautta. Myös 
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hyviä ystävyyssuhteita on kehittynyt liikesuhteiden myötä. Verkosto saattaa kasvaa myös 

nopeasti ja säteillä laajalle alueelle tuoden jatkuvasti epäsuoria uusia linkkejä ja kontakteja. 

Nämä epäsuorat siteet ovat kuitenkin arvokkaita, joista yrittäjä saattaa saada hyödyn 

myöhemmässä vaiheessa.  

Liikesuhteita mainittiin syntyvän erittäin vähän ystävien kautta. On toki mahdollista, että 

liikesuhde kehittyy ystävyydeksi. Tällöin suhde yleensä perustuu yhteiseen historiaan, 

tuttuihin toimintatapoihin ja tuntemiseen jo henkilökohtaisella tasolla. Ystävyyden myötä 

luottamus kasvaa tultaessa paremmin tutuiksi. Luottamus on tärkeä tekijä sosiaalisissa 

suhteissa – sen toivat useimmat haastateltavat esiin vastauksissaan. Toisen luvatessa jotain, 

hänen sanaansa luotetaan ja tiedetään, että luvattu asia tapahtuu.  

M3: ”Liike-elämästä on tullut henkilökohtaisia ystäviä ja päinvastoin eli henkilökohtaisesta 

verkostosta on syntynyt myöskin liikeyhteyksiä. Se elää molempiin suuntiin.”  

M5: ”Se, että synkkaa jonkun kanssa kemiat saman tien.” 

M5: ”Luottamus ei tuu, kun ajan kanssa…Luottamuksen ei voi pettää kun kerran.” 

Arvomaailmaltaan ja elämän katsomukseltaan samoin ajattelevien välille muodostuu 

konflikteja harvemmin. Siitä huolimatta sopimusmenettelyjen käyttäminen kaikessa 

liiketoiminnassa korostui, vaikka kyseessä olisi hyvä tuttu. Näin kummankin osapuolen rooli 

kirkastuu, vastuualueet ja koko sovittu asia tulevat selkeästi määritetyiksi. Muutoin vaarana 

voi olla asioiden katsominen eri näkökulmasta ja käsitteiden ymmärtäminen eri tavalla. 

Yleensä yrittäjät ilmoittivat käyttävänsä kirjallisia sopimuksia. Huolimatta yhteisestä ja 

pitkästäkin historiasta käytössä saattaa olla jonkinlainen perus- tai yleissopimus, jonka 

pohjalta toimitaan ja joka kuitenkin luo mahdollisuuden suhteellisen vapaalle toiminnalle.  

Löytyi myös tapaus, missä pitkään jatkunut ystävyys-kumppanuusliikesuhde perustui niin 

vahvalle luottamukselle, että kirjalliset sopimukset oli katsottu turhiksi. Tosin historiaan 

mahtui paljon myös vaihtokauppoja ja yrittäjäystävykset katsoivat tilanteen 20 vuoden jälkeen 

olevan jo niin sotkuinen, ettei kumpikaan katsonut voivansa pyytää enää toisiltaan rahallista 

korvausta palveluksistaan. Menettelyn ilmoitettiin jatkuvan yhä samalla periaatteella ja 

kaikessa yhteisymmärryksessä, koska he katsoivat yhteisessä historiassaan olleen arviolta 

saman verran win-win-tilanteita kummallekin osapuolelle.  
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Verkostojen muodostumisessa monet haastateltavat nimesivät yhdeksi tärkeäksi tekijäksi 

yrittäjän oman persoonan.  Se millainen verkostoituja olet, oletko sosiaalinen, pidätkö laajasta 

ystäväverkostosta, kuinka innostunut olet kehittämään yritystoimintaasi ja kuinka nopeasti 

haluat toiminnastasi levittää tietoa ympäristöösi muokkaa sosiaalisia verkostoja. Näiden esille 

tulleiden teemojen rinnalla nousivat vahvasti esiin verkostoitumista tukevat persoonatekijät 

sekä liiketoiminnan tyyppi tai yrittäjän toimiala. Persoonaan liittyvä ilmiö on myös henkilön 

tunnettuus – pitkään alueella pysynyt ja vaikuttanut henkilö tunnetaan, häneen luotetaan ja 

uusien kontaktien saaminen muodostuu siten helpommaksi.  

N1: ”Luottamus syntyy siitä sen tunnettuuden kautta.” 

M 3: ”Tietysti siinä helpottaa se, että ittekin on ollut sellaisissa hommissa, että oma tunnettuus 

on kohtuullisella tasolla. Se kyllä jollain tavalla helpottaa näiden verkostojen rakentamista.” 

Haastateltavilta tuli kommentteja myös siitä, että toimiala ja liiketoiminnan tyyli vaikuttavat 

verkostoitumistarpeeseen. Heidän mielestään löytyy myös toiminta-aloja, joilla 

verkostoitumiselle ei ole välttämättä suurta tarvetta, kun taas joillekin aloille se on ehdoton 

välttämättömyys.  Lisäksi tavoitteellinen oman toiminnan kehittäminen verkostojaan 

laajentamalla mainittiin yhdeksi verkostoitumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Verkostoitumisen 

koettiin olevan myös sukupuoli ja ikä kysymys. Kiireinen arki voi sanella sen, että 

verkostoitumiseen ajateltu aika voi jäädä vähäiseksi. Edellä mainitut tekijät on kerätty 

taulukkoon 2.  

Taulukko 2. Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä Maininnat, lkm 

Persoona ja persoonallisuustekijät 7 

Sukupuoli 1 

Yrittäjän ikä 1 

Käytettävissä oleva aika 3 

Liiketoiminnan laatu 7 

Kiinnostus oman toiminnan kehittämiseen 2 

 

Haastateltavien joukosta löytyi useita yrittäjiä, jotka kokivat verkostoitumisen olevan itselleen 

varsin helppoa. He ilmoittivat lähestyvänsä rohkeasti toisia ihmisiä siitäkin huolimatta, että 

kyseessä olisi vaikuttajia yhteiskunnan huipulta, kuten esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö.  

Näillä yrittäjillä verkoston laajuus ja kontaktien määrä vaikutti myös erittäin suurelta, 
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energiaa huokuvalta ja varsin värikkäältä. Nämä helposti verkostoituvat yrittäjät mainitsivat 

verkostoa muodostuvan monissa eri tilanteissa ja hoidettaessa erilaisia yrityksen asioita. 

Heillä sosiaalinen elämä on muodostunut liike-elämän myötä varsin vilkkaaksi.  

Erityisesti miehillä harrastusten kautta syntyvä verkosto kasvaa nopeasti laajaksi. Näitä 

harrastusten kautta syntyviä suhteita voivat olla erilaisten järjestöjen jäsenet, kauppakamari 

toiminnan kautta tutuksi tulleet, hallitusten ja valiokuntien jäsenet, poliittiset päättäjät ja 

virkamiehet sekä eri urheiluharrastusten ja -järjestöjen kautta ystäviksi luetut henkilöt. 

Miehillä korostuivat varsinkin golf, tennis, hiihto, koripallo, jalkapallo ja muut harrastukset 

henkilökohtaista sosiaalista verkostoa huomattavasti kasvattavaksi tekijäksi.  

Haastatteluissa tiedusteltiin myös, onko verkostossa havaittavissa ilmiötä mahdollisista 

hyötymistarkoituksessa ystäväksi pyrkijöistä. Oli yllättävää saada kuulla, että ilmiö on varsin 

tuttu ja yrittäjien verkostoihin on pyrkinyt sellaisia tahoja, jotka ovat lähestyneet osittain 

vilpillisellä mielellä tai pelanneet havaittavasti jotain peliä joko konkreettista hyötyä tai 

imago-arvoa etsiäkseen. Tällaiset persoonat tunnistetaan helposti ja ne myös karsiutuvat hyvin 

nopeasti pois verkostosta. Nämä tahot yleensä pyrkivät vain ottamaan itse sen saatavilla 

olevan hyödyn, mutta palkinto vastapuolelle jää usein saamatta. Heidän kanssaan keskustelu 

ei johda mihinkään, eikä näin tuo toivottua molemmin puolista hyötyä.   

N2: ”Jos sä oot vilpillinen, niin sitten se näkyy. Jos se keskustelu on vilpillinen, niin kyllä sen 

toinen huomaa – ja toinen huomaa, että tää ei nyt kanna. Elikkä jos sä toimit niin, että oot 

vilpillinen tai pelaat jotain peliä tai teet jollekin jotain saavuttaakses jotain tai tämmöinen 

oman edun tavoittelu, niin se ei enää tänä päivänä ole kantava tie.” 

N4: ”On niitä kyllä joitakin, muttei niinku näyttele mitään roolia, mutta tunnistan ton kyllä… 

Mutta se, että minkälainen yrittäjä on, niin varmaan vaikuttaa tossa asiassa paljon…Se ei o 

siihen työhön tai työalaan, vaan siihen henkilöön tai toimintaan liittyvää tää siipeily.” 

N5: ” On ollut semmosia, jotka on halunneet velaksi ostaa ja tukkuun ostaa, että me 

rahoitetaan heidän myynnit, että he sitten maksaa tukkuperiaatteessa rahat siitä sitten kun ne 

on menneet ja nostaneet voitot…Ne karsiutuu nopeasti pois.” 

M1: ”Kyllähän se tietysti on niin, että osa katsoo, että siitä on jotain hyötyä ja yrittää tulla 

sinne…Ne ei sitten taas tuu niin lähelle siinä…Varmaan jonkun verran niitä on, mutta aika 

harvinaista se on.” 
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M2: ”Useita!” 

M3: ”Ehkä niitä joitakin pieniä esimerkkejä on ollut, mutta en mä kauhean paljon semmoisia 

noteeraa…Käytännössä, jos huomaa, että ei kauheasti lisäarvoa ole mihinkään asiaan, eihän  

sellaisten tahojen kanssa kovin pitkään viitti olla tekemisissä ja seurustella.” 

M4: ”Mä oon kyllä aika kova blokkailemaan sitten. Kyllä joitakin semmoisia yrityksiä on 

ollut, mutta ne karsiutuu aika nopeasti pois.” 

M5: ”Ainahan on näitä, jotka ratsastaa toisten jutuilla.” 

 

5.2 Verkostojen rakenne 

Kuten edellisessä luvussa jo ilmeni, haastattelut toivat tietoa myös yrittäjien verkostojen 

rakenteesta. Kuvassa 7 on esitettynä erilaisia yrittäjien verkostossa tunnistettavia sidosryhmiä, 

joita nimettiin haastatteluiden aikana. Esille tulleet ja nimetyt sidosryhmät kerättiin listalle, 

jotka sen jälkeen luokiteltiin omiksi sidosryhmikseen. Näin pystyttiin erottamaan 11 erilaista 

sidosryhmää. Kuten kuvasta voi havaita perhe tai lähipiiri mainittiin yhdeksän kertaa 

kymmenestä haastattelutapauksesta – sen rooli yrittäjien arjessa vaikuttaa tämänkin analyysin 

perusteella suurelta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Yrittäjien nimeämät verkostoon kuuluvat sidosryhmät ja niiden mainittu esiintyminen 
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Myös saaduista piirustuksista sekä vastauksista kävi ilmi, että yrittäjillä on oma tärkeä 

lähipiirinsä, joka ei sekoitu millään muotoa liike-elämään ja oman yrityksen liiketoimintaan. 

Yrittäjien omat piirustukset on liitettyinä tämän tutkimuksen loppuun (liitteet 3 - 7). Se kuinka 

pieni tai suuri lähin sosiaalinen piiri ja verkosto oli, riippui yrittäjästä. Osa ilmoitti 

lähipiiriinsä kuuluvan vain itsensä ja puolisonsa, joillakin se laajeni myös lähimpiin 

sukulaisiin. Ystäviä ei mainittu kuuluvaksi lähipiiriin. Piirroksissa tämän voi havaita yleensä 

keskeisenä symbolina, perustana ja kulmakivenä, usein palloksi piirrettynä tai pallomaisena 

näkyvänä ydinsoluna.  

Tämä yrittäjän sosiaalisen verkoston ydinsolu kuvattiin niin vahvaksi, että sinne muiden 

sijoittuminen on hankalaa, eikä sinne ole pääsyä ulkopuolisilla tai perheeseen 

kuulumattomilla. Sen vaikutus liiketoiminnan rinnalla on merkityksellinen, vaikka se ei 

suoranaisesti liittyisikään suoranaisesti yritystoimintaan. Liiketoimintaa pyritään tekemään 

juuri lähipiirin ja oman perheen ehdoilla, vaikka se tuottaakin hankaluuksia lähinnä työajan ja 

vapaa-ajan erottamisen suhteen. Aina se ei onnistu ja lähipiiri joutuu näin joustamaan 

yrittäjänä toimivan puolison aikataulun mukaisesti.  

N3: ”Henkilökohtainen sosiaalinen verkosto ei ole sekoittunut yritykseen liittyvään 

sosiaaliseen verkostoon.” 

N5: ”On kyllä tosi vaikeeta päästä meidän kummankaan lähelle.” 

M1: ”Henkilökohtaiseen lähimpään verkostoon ei pääse ihan helpolla.” 

Haastateltavien vastauksista pystyi hahmottamaan seuraavan ja lähipiiriltä erillisen tason 

sosiaalisten verkostojen muotoutumisessa. Lähipiirin jälkeen seuraavaksi yrittäjää lähimmäksi 

verkostotasoksi muodostuu sekä henkilökohtaista sosiaalista verkostoa että yritysverkostoa, 

jotka asettuvat joko osittain tai vahvasti päällekkäin. Selvästi sosiaalisemmat yrittäjät 

ilmoittivat näiden verkostojen sekoittuvan erittäin paljon. Näitä ystäviä tavataan usein, 

satunnaisesti tai aina tilanteen salliessa. Tälle ystäväjoukolle aikaa ilmoitettiin järjestyvän aina 

tarvittaessa.  

N1: ”Sekoittuu iloisella tavalla – se ei rasita.” 

N2: ”Ystävät, vaikkei ne halua, vaikkei ne o mukana yritystoiminassa, niin pääsääntöisesti ne 

yrittäjällä sekoituu.” 
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M1: ”Ne menee sillain sujuvasti yhdessä, ei niitä voi pitää erilläänkään. Ne vaan menee 

sujuvasti päällekkäin. No ei niitä pysty pitään erillään. Niitä on niin paljon.” 

M2: ”Siinä pitää olla kumminkin kaveruutta, jos me aiotaan vapaa-ajalla olla.”  

M3: ”Sekottuu – ilman muuta.” 

M4: ” Kyllä ne vähän sekottuu.” 

M5: ”Tavallaan sekottuu, ystävyys ja työsuhde kaikkineen nitoutuu yhteen.” 

 

Tähän tasoon kuuluvat ne ystävät, joilla on jotain yhteyksiä yrittäjän liike-elämään, kuten 

liikekumppanit ja yrittäjäpelikaverit. Myös muiden harrastusten mukana tulleita ystäviä 

löytyy tästä tasosta, kuten esimerkiksi Rotary-, Lions- ja muiden järjestöjen jäsenet, 

kauppakamari toiminnassa mukana olevat tutut, eri hallitusten jäsenet sekä 

urheiluharrastusten ja -järjestöjen myötä ystäviksi luetut henkilöt. Miehillä golf, tennis, hiihto, 

koripallo, jalkapallo ja muut harrastukset mainittiin huomattavasti henkilökohtaista sosiaalista 

verkostoa kasvattavaksi tekijäksi, naisilla korostui erilaisten naisjärjestöjen toiminta. Myös ne 

suhteet, jotka ovat liike-elämästä alun perin tutuiksi tulleet ja myöhemmin ystävyyssuhteiksi 

syventyneet sijoittuvat tälle tasolle. Esimerkkinä voidaan mainita pitkäaikaiset 

tavarantoimittajat tai laitetoimittajat ja myös päinvastaiset tapaukset eli henkilökohtaisesta 

verkostosta syntyneet liikeyhteydet ja kumppanuussuhteet. Tältä tasolta löytyvät myös entiset 

työkaverit sekä kotimaasta että ulkomailta ja vahvat siteet lapsuuden ajalta, hyvät lapsuuden 

ystävät. Tämä läheisin verkostotaso tuli nimetyksi joidenkin haastateltavien toimesta 

”personal network”. Monen yrittäjän kohdalla se vaikutti hyvin elävältä ja jatkuvassa 

muutostilassa olevalta verkoston tasolta.  

Ytimestä kaukaisin, mutta yritystoiminnalle puolestaan hyvin tärkeä verkosto löytyy 

kokonaisuuden kolmannelta tasolta. Tällä tasolla on verkoston jäseniä, jotka liittyvät 

ainoastaan liike-elämään ja tuovat hyötyä suoraan liiketoiminnalle. Yrityksen henkilöstö 

kuuluu tähän verkostotasoon. Pankkisuhteet, vakuutusyhtiöt, kaupunkien ja kuntien 

virkamiehet, poliitikot, eri alan ammattilaiset ja asiantuntijat, liike-elämän eri osa-alueiden 

edustajat, yhteistyökumppanit ja muut yrittäjätutut asettuvat myös tälle tasolle. 

Yrittäjätuttujen ilmoitettiin tulevan sekä samoilta että eri aloilta. Tällä tasolla kontakteja ja 

erityisosaamista etsitään tarkoituksellisesti jopa ulkomaita myöden toimialasta riippuen. 
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Tämän korostui erityisesti start-up yrittäjän kohdalla. Tässä yhteydessä hän korosti oman 

erikoisalan yrityksensä määrittävän tämän tarpeen, koska piirit kyseisellä alalla ovat 

suhteellisen pienet ja tarvittavaa tietoa läheltä ei aina löydy.   

Toisen ja kolmannen tason suhteiden ilmoitettiin muotoutuvan lähinnä yritystoiminnan kautta. 

Verkosto tällä tasolla kasvaa yleensä hiljalleen - kasvu on kuitenkin jatkuvaa. Verkosto on 

muotoutunut pitkän ajan kuluessa yritystoiminnan kehittyessä ja mukaan verkostoon on tullut 

jäseniä aina kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Näin verkostot ovat päivittyneet ja 

rikastuneet.  

N5: ”Ne ihmiset, jotka tekee tätä duunia, niin me mennään yhdessä kahville ja jutellaan. Niitä 

ei oikeen voi silleen laskee ystäviksi, mitkä tuntee – ne on semmosia tuttuja.” 

Myös pitkä yrittäjyyshistoria erilaisissa yrityksissä on muokannut verkostoa aina kulloisenkin 

yritystoiminnan mukaan. Suhteita hoidetaan, mutta tapaamisia järjestetään satunnaisesti tai 

harvoin. Tapaamisten useus vaikuttaa olevan suoraan verrannollinen yhteistyömuotoon – 

yhteisten projektien tai hankkeiden aikana tapaamisia järjestetään yleensä säännöllisesti ja 

varsin usein. On myös mahdollista, että tapaamiset päättyvät lähes kokonaan yhteisen 

projektin päättyessä.  

Mielenkiintoista oli kuulla, että yrittäjät eivät yleensäkään pitäneet ystävien tai tuttujen 

palkkaamista omaa yritykseen hyvänä ajatuksena. Haastateltavista löytyi kaksi poikkeusta. 

Kaksi yrittäjää oli palkannut vain yhden tuttavansa yritykseensä, toisen tilapäisavuksi ja 

toisen vakituiseksi työntekijäksi. Toisessa tapauksessa kyseessä oli tilanne, joka perustui 

tuttavan omaan haluun auttaa myymälässä myyntitehtävissä. Taustalla oli tuttavan oma tarve 

saada vaihtelua raskaan työnsä rinnalle.  Toinen yrittäjä kertoi vahvan ystävyyssuhteen 

sinetöidyn jo opiskeluaikana, jolloin vieraissa kielissä lahjakas ystävä suoritti kielikokeet 

kummankin puolesta – myöhemmin yrittäjäksi ajautunut puolestaan otti vastuulleen 

matemaattisten aineiden ja lujuuslaskennan tentit myös opiskelukaverinsa puolesta. 

Valmistuminen yhteisvoimin toi kutsun vakituiseen työsuhteeseen opiskelukaverin yritykseen 

– työsuhde on kestänyt yli 35 vuotta ja jatkuu yhä edelleen. 

N4: ”Toi ei oo niinkun edes lähtökohtaisesti hyvä ajatus ottaa ystäviä tohon.” 

M3: ”Sanoisin, että aika varovainen on oltava, jos alkaa henkilökohtaisia kavereita 

palkkaamaan.”  
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M5: ”Josset saa millään muulla ystävyyssuhteita poikki, niin sillain saat sen kyllä.” 

Yrittäjällä pitää itsellään olla tahtotila verkostoitumiseen ja sen eteen on tehtävä töitä. On 

oltava itse kiinnostava jollain tapaa ja osoitettava, että itsellä on jotain annettavaa muille, jotta 

suhteita saa luotua. Tämä tarkoittaa erottautumista muista, joka voi toteutua lupaavammin 

ennalta laaditun verkostoitumis-suunnitelman mukaan, mikä sisältää selkeän tavoitteen – 

sama periaate pätee yrittäjyyden muillakin osa-alueilla. 

Kuten tutkimustuloksista on voinut jo havaita, haastatelluilla yrittäjillä löytyi siis selkeästi 

kaksi eriävää linjaa verkostojen muotoutumisessa. Osa kertoi henkilökohtaisen sosiaalisen 

verkostonsa limittyvän tai menevän osittain päällekkäin yrityselämään liittyvän sosiaalisen 

verkoston kanssa. Osalla henkilökohtainen sosiaalinen verkosto pysyy selvästi erillään muusta 

verkostosta. Asetelma on tarkoituksellisesti rakennettu juuri siten ja liike-elämän sosiaalinen 

verkosto halutaan pitää täysin omanaan. Työhön liittyviä liikesuhteita hoidetaan erilaisissa 

tilaisuuksissa, mutta näitä liikesuhteeseen perustuvia tuttuja ei kutsuta yrittäjän kotiin tai 

muihin henkilökohtaisiin tiloihin. Kummassakin tapauksessa korostui kuitenkin yhteinen 

näkemys siitä, että liike-elämän verkostojen tulisi olla mahdollisimman laajat ja monipuoliset. 

N3: ”Eriytän tietoisesti vapaa-ajan ja työn toisistaan.” 

 N4: ”Mun mielestä ne on mulla aikalailla erillään. Ihan muutamia on, jotka yhdistää. Vaikka 

se on työssäkin, niin se on mun henkilökohtainen ystävä…niitä on tosi vähän…Nämä ovat 

työtä ja nämä ovat yksityiselämää…Hyville ystäville on riittää aikaa ja se on oma asiansa.  

Työasiat pidetään työasioina.” 

N5: ”Meillä on työ erikseen ja vapaa-aika erikseen. Me ollaan vapaa-aikana keskenään.” 

M2: ”Henkilöstö ja asiakkaat…niitä mä en haluu sekottaa mun läheisiin, mä pidän ne 

erillään.” 

M2: ”Kyllä, pidän erillään…Oma vapaa-aika on lisääntynyt ihan älyttömästi, kun sosiaalinen 

verkosto on pienentynyt. Ne kissanristiäiset on jääny pois…Se on mitä toivois, niin sanotut 

bisnesystävät erillään.” 

Omana erillisenä ryhmänään voidaan pitää niitä henkilöitä, jotka pyrkivät verkostoon vain 

tavoitellakseen omaa etuaan. Tämä ryhmä nimettiin ”siipeilijöiksi” haastattelutilanteissa esille 

tulleiden kuvausten perusteella. Haastateltavat tunnistivat ilmiön ja myönsivät näitä henkilöitä 
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tavattavan aika ajoin, kun heiltä tiedusteltiin onko verkostoihin tällaisia pyrkijöitä. Heidän 

tunnistamisensa on yleensä helppoa ja nämä henkilöt myös karsiutuvat suhteellisen nopeasti 

pois verkostosta. Ilman verkostoon tarjottavaa hyötyä heidän oma hyötymisensä ei useinkaan 

tuota hedelmää, koska yhteydenpito ja kommunikointi heidän kanssaan jäävät vähäiseksi. 

Aikaa ja resursseja näihin kontakteihin ei haluta käyttää. 

Net-Egg-malli 

Suoritettujen haastattelujen, yrittäjien kertoman ja saatujen piirustusten avulla pystyi hahmot-

tamaan yrittäjien erilaisten sosiaalisten verkostojen rakentumista. Näiden tulosten avulla ja 

lukuisten hahmotelmien kautta rakentui graafinen esitysmalli, joka muotonsa vuoksi sai 

nimen ”Net-Egg”. Myös Aldrich et al. (1996) ovat luoneet verkostosuhteista kolmen ympyrän 

mallin, jossa jokainen ympyrä ilmentää verkostossa olevia, ominaisuuksiltaan erilaisia 

suhteita. Neg-Egg-malli puolestaan keskittyy yrittäjien sosiaalisiin verkostoihin ja kuvaa 

samalla sekä yrittäjien verkostoissa olevia erikseen nimettyjä suhteiden tasoja että niiden 

merkitystä yrittäjille. Tämä malli on esitettynä kuvassa 8. 

Sen sisällä oleva tumma ydin (keltuainen) kuvaa yrittäjän lähintä sosiaalista verkostoa, joka 

yleisesti voidaan kuvata puolisosta ja perheestä koostuvaksi. Se sijoittuu mallissa alaosaan 

pitäen painopisteen alhaalla, jolloin kokonaisuus pysyy oikein asemoituna. Tämä erillinen 

lähipiiri on yleensä yrittäjälle se tärkein voimalähde, joka mahdollistaa yrittäjän jaksamisen, 

tekee yritystoiminnasta yrittäjälle merkityksellistä ja omalta osaltaan varmistaa, että yrittäjän 

arkeen liittyvät prosessit ja operaatiot pysyvät käynnissä. Se on yrittäjän peruspilari ja 

tukijalka. Siihen liittyvät mahdolliset negatiiviset muutokset heijastuvat usein myös yrittäjän 

liiketoimintaan, pahimmassa tapauksessa lamaannuttaen ja romahduttaen koko 

liiketoiminnan. Näistä syistä yrittäjät mainitsivat erityisesti parisuhdeongelmat, avioeron ja 

läheisen menehtymisen.  

Lähipiirin ympärille rakentuvat yrittäjän henkilökohtainen sosiaalinen verkosto ja liike-

elämän sosiaalinen verkosto, jotka osittain menevät päällekkäin. Nämä päällekkäin sijoittuvat 

osat muodostavat yrittäjän tärkeämmän henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston. Tämä 

verkosto toimii myös yrittäjän tärkeänä tukiverkostona, mistä nousee tarvittava energia 

liiketoiminnan arkeen. Sieltä löytyvät liiketoiminnalle tärkeät keskustelu- ja 

yhteistyökumppanit, mutta myös tärkeimmät harrastuskaverit. Sen kautta löytyy aina 

tarvittavaa apua ja ajatustenvaihtoa. Monet suhteista ovat syntyneet liikesuhteina, mutta ajan 
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myötä syventyneet läheisiksi ystävyyssuhteiksi. Yrittäjien kertoman mukaan 

henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoon kuuluu yleensä runsaasti myös muita yrittäjiä. 

Tällöin on hyvinkin ymmärrettävää, että tässä ystäväpiirissä ongelmat koetaan jopa yhteisiksi 

ja apua pyritään antamaan aina, kun se on mahdollista ja siihen on resursseja.  

Haastattelut paljastivat tässä kohdassa kahta eri suhtautumistapaa siinä, kuinka ja kenen 

kanssa vapaa-aikaa vietetään. Tuli ilmi, että osa haastateltavista pitää hyvinkin selkeän linjan 

siinä, että kenen kanssa on tekemisissä työajan ulkopuolella ja vapaa-ajallaan. Oli yllättävää 

todeta, joidenkin yrittäjien vetävän hyvin jyrkän linjan siinä, että he haluavat viettää vapaa-

aikaansa ainoastaan lähimmän piirinsä tai puolisonsa kanssa. Ystäväpiirit vaihtelivat pienestä 

laajaan, mutta heidän kanssaan vietettiin aikaa vain satunnaisesti ja harvoin. Pieni ystäväpiiri 

määriteltiin tässä yhteydessä muutamaksi ydinystäväksi.  

Liike-elämän sosiaalinen verkosto on oma verkostonsa ja puhtaasti liike-elämään pohjautuva. 

Se on lähipiiristä katsottuna oma maailmansa, jonka kanssa lähipiiri ei ole tekemisissä. 

Satunnaisesti liike-elämän erilaiset edustustilaisuudet saattavat osallistaa yrittäjän puolisoa, 

mutta kyseiset tilaisuudet ovat yleensä juhlavia ja sosiaalisia tapahtumia, missä liikeasioita ei 

tuoda esiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Yrittäjän sosiaalisen verkoston rakenne, Net-Egg-malli.  
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5.3 Verkostoitumisen motiivit 

Käsitys verkostoitumisen motiiveista muodostuu haastatteluissa esille tulleista eri termistä, 

käsitteestä tai ajatuksesta, joita listattiin yli kuusikymmentä. Tämä lista löytyy taulukossa 3, 

missä nämä motiivit on luokiteltuna sosiologisiin, aineellisiin ja taloudellisiin motiiveihin. 

Luokittelu perustuu Jussila et al. (2012) tutkimuksessa esitettyyn motiivien luokitteluun ja 

näiden luokkien tarkempaan määrittelyyn. Tämän lisäksi haastateltavat nimesivät myös muita 

motiiveita, jotka liittyivät oman osaamisen ja historian hyödyntämiseen, osaksi imago-

asioihin ja yhteistyön ylläpitämiseen. Nämä on taulukoitu omaksi listakseen taulukkoon 4.  

Ymmärrys verkostoitumisen tärkeydestä nousee sekä yrittäjän omasta historiasta että 

kokemuksesta. Yksi yrittäjä korosti nimenomaan omalla perhetaustalla olevan erittäin suuren 

merkityksen koko omaan yrittäjyyteensä ja kaiken opin hiljalleen omaksutun omien 

vanhempien yrittäjyyden kautta, myös verkostoitumisen merkityksen. Monella yrittäjällä 

omat aikaisemmat kokemukset ja hyödylliset ihmissuhteet ovat auttaneet ymmärtämään 

verkostoitumisen tärkeyttä, vaikka verkostojen rakentamisen suunnitelmallisuus ja 

paneutuminen asiaan vaikuttivat vajavaisilta. Haastattelujen yhteydessä paljastui, että asian 

pohdiskelu herätti mielenkiinnon tarttua aiheeseen jatkossa.  

Lähes kaikki yrittäjät ilmoittivat keskustelevansa yrittäjyyteen liittyvistä, ilmiöistä, 

ongelmista ja hyödyistä myös henkilökohtaisen sosiaalisen verkostonsa kanssa. Jopa 

liiketoiminnan tietoja ilmoitettiin jaettavan tietyissä määrin oman lähipiirin kanssa. Vain yksi 

yrittäjä ilmoitti pitävänsä kaikki työasiat omana tietonaan – työ pidetään kaikin tavoin erillään 

vapaa-ajasta, eikä liikeasioista keskustella ystävien eikä edes omien lasten kanssa.  

N5: ”Me pidetään kyllä nää meidän omat liikeasiat sisällämme ja niitä ei jaeta kenenkään 

kanssa.” 
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Taulukko 3. Esille tulleet sosiologiset, aineelliset ja taloudelliset motiivit.  

Sosiologiset motiivit 

Samanlaista arvopohjaa, samanlaista näkemystä Pitäisi olla esillä oikeilla areenoilla 

Keskustellaan yrittäjyyteen liittyvistä ilmiöistä Että niitten kautta niinkun näkee mitä maailmalla tapahtuu 

Pitkältä ajalta tuttuja Että me osattaisiin seuraavalla kerralla huomioida asiakasta 

Toimintatavat on tuttuja Mie haluun enemmän siitä sen ihmisen arvomaailmasta tietoo 

Tunnetaan henkilökohtaisella tasolla Vertaistuki 

Liikesuhteet Pitäs tietää missä mennään muiden yrittäjien kanssa 

Saa palautetta, mielipiteitä Poikkeavien mielipiteiden kuuntelemista 

Tulee jotain taitoa tai jotain semmoista Mie yritän kaivaa, et miks niillä tapahtuu jotain 

Liitetään meiän yrityksen nime alle Visiot tulevaisuuteen 

Vaaditaan myös muilta sitä tasoa ja laatua   

Aineelliset resurssit 

Saa ne tuotteet meiltäki Tuki- ja kehittäjätiimiä 

Ongelmanratkaisua ja suunnittelemista Saa sitten kehittämisideaa 

Verkostosta löytyy ammattitaitoa ja osaamista Kustannusten alentaminen, yhteisostot ja muut 

Sosiaalisia ja ammatillisia aspekteja   

Taloudelliset motiivit 

Tehään yhteistyötä Sopimuksia 

Yhteistyökuvioita Sosiaalisia suhteita 

Saahaan kauppa syntymään Asiakassuhteita 

Saadaan se orderi Kannattaa haalia ihmisiä ympärilles 

Saadaan se jatkuva asiakkuus Pitää rakentaa tarpeen mukaan se yhteistyö 

Lisäkontakteja Verkosto valikoituu 

Hyödynnät sun sosiaalista verkkoos Hyödyllisten suhteiden etsiminen 

Saa nekin eurot kotia Ainoa tapa saada yritystä eteenpäin 

Pitää näitä portteja aukoo Kahden välistä kauppaa 

Pitää niinku ite ettiä se tie Yhteistoimintasopimuksia 

Ammatillista kompetenssia Sitä kautta myyntiä ja markkinointia 

Ammatti-intressit Innostavia suhteita 

Kontakteja Joko taloudellista hyötyä tai jotain muuta molemmille 

Pitää uskaltaa sitten tehä jotain Jos joku tarvii asiakkuuden, niin sitten kerrotaan, että hae sielt 

Ei sitä synny mitään, jossei tee mitään Oravannahkakauppoja 

Se vaatii sitten jotain tekojakin Se on ihan välttämätön juttu - pitää nopeesti kontaktoitua 

Tarvitaan jotain syvenpää, tulee samalle aaltopituudelle Siinä on kumminkin, että mie elän tuosta kaverista 

Yhteistyöprojekteja   

 

Moni yrittäjä ilmoitti auttavansa ystävää, milloin vain se on mahdollista ja omasta 

osaamisesta on hyötyä toiselle osapuolelle. Oma auttaminen on myös tullut myöhemmässä 

vaiheessa takaisin, vaikka varsinaisesti vastapalvelusta ei olisi odotettukaan. Auttaminen 

tapahtuu vilpittömästi, joskin taustalla on toive siitä, että mahdollisesti jonain päivänä annettu 

apu kiertää takaisin omalle kohdalle sitä tarvittaessa.  
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N2: ”Sun täytyy uskoa siihen, että se hyvä, jonka sä teet, että se kantaa. Se tulee takaisin. 

Annat niin kuin hyvän kiertää.” 

N5: ”Se on periaatteessa noussut siihen, että kaikki hyvä kiertää. En o odottanu 

vastapalvelusta niistä auttamisista.” 

M2:” Ja sitten jos siulla meneekin huonosti tai sie et saakkaan tavaraa ja nyt mie tarviin sen. 

Sie tiiät et se tulee sielt. Silloin siinä pitää olla ihmisillä se yhteys. Jos miettii niitä yrittäjiä, 

joita on auttanut liiketoiminnassa, niin kyllä se on tuonut miullekin jotain.” 

M4: ” Kyllä sitä aina yrittää auttaa ystävää, jos on semmonen tilanne, että voi auttaa ja olettaa, 

että se toimii toisinkin päin.” 

M5: ”Se mitä tähän lähipiiriin kuuluu, niin aika hyvin jokainen peesaa toisiaan ja sitten jos 

pystyy auttamaan, niin sitten autetaan. Että mielellään tulee autettua, jos vaan jotain pystyy 

tekeen. Mutta sitten tietysti aina toivoo sitä ja oottaa, että jos ite on siinä, niin ihan kuses 

joskus, niin sitten se tulis joskus takasin päinkin.” 

 

Yrittäjät ilmoittivat tekevänsä vaihtokauppoja, vaikka sitä ei suositeltukaan. Sen sijaan 

vastavuoroisuutta ja win-win tilanteita ilmoitettiin suosittavan. Moni mainitsi tekevänsä 

sopimuksia sekä suullisesti että kirjallisesti – kuitenkin pääsääntöisesti kirjallisesti ja 

varsinkin tilanteissa, mihin liittyi iso tai arvokas kokonaisuus. Yhteistyömuodoista mainittiin 

erilaiset projektiluontoiset sopimukset, konsultointi- ja kehittämisyhteistyö. Yhteistyötä 

ilmoitettiin rakennettavan aina kulloisenkin tarpeen mukaan ja tehtävän monella muullakin 

tavalla, kuten tiedon vaihto asiakkuuksista ja heidän maksuvalmiudestaan, uudet kontaktit ja 

yhteistyömahdollisuudet, uudet asiakkuudet, kustannusten vähentämiseksi tehtävä yhteistyö, 

yhteisostot, erilaiset tuki-kehittämistoimenpiteet, innovaatioprojektit, ideointi ja 

kehittämisyhteistyö.  

Yhteistyössä korostui vahvasti molemminpuolinen hyöty – molempien tulisi aina voittaa. 

Jotta yhteistyö toimii, pitää molemmilla osapuolilla olla vahva tahtotila ja innostus asiaan. 
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Innostuksen toivottiin kuitenkin tuovan molemmille myös joko taloudellista hyötyä tai hyötyä 

jollain muulla tavalla.  

N1:”Siihen pitää molempien jotenkin syttyä – silloin se toimii.” 

Yrittäjien kontaktit ja omat verkostot näyttelivät merkittävää osaa, kun oli tarve löytää 

ratkaisuja eri ongelmiin. Ensin haarukoitavaksi tulivat omat sosiaaliset verkostot ja näin 

pyrittiin saamaan asioita vauhdikkaammin eteenpäin. Tällöin sekä suorat että epäsuorat siteet 

mainittiin otettavaksi käyttöön.  

Yrittäjät odottivat avoimuutta ja luottamusta sosiaalisilta suhteilta. Luottamus kasvaa ajan 

myötä, kun osapuolet oppivat tuntemaan toisensa. Osapuolet vakuuttuvat toistensa 

kelpoisuudestaan laadukkaaksi ja tasokkaaksi kumppaniksi. Yleensä tässä vaiheessa osapuolet 

ovat tuttuja jo pitkältä ajalta, yhteinen historia on tehnyt kumppaneiden toimintatavat tutuiksi 

ja osapuolten arvomaailma on tiedossa. Samankaltainen näkemys liikemaailmasta ja 

yhteiskunnasta vetävät myös osapuolia yhteen. Nämä tekijät helpottavat verkostoitumista. 

Yrittäjistä useampi arvioi, että samankaltaiset ihmiset vain hakeutuvat ja löytävät tiensä 

toistensa seuraan. Tuolloin uskalletaan jutella aroistakin aiheista ja jopa ryhtyä 

toimenpiteisiin, ratkaista ongelmia ja suunnitella tulevaisuutta. 

N1: ”Se on niinkun tämmönen aktraktiivinen solu – se vetää toisia puoleensa.” 

M1: ”Ei sitä sitten synny mitään, jossei mitään tee.” 

M3: ”Samankaltaiset hakeutuu toistensa seuraan – se on aika luontevaa yrittäjille.” 

 

Motiiveissa esiintyi myös muita kuin taloudellisia syitä verkostojen rakentamiseen. Varsinkin 

keskustelukumppaneiden ja vertaistuen etsiminen nousi esiin. Myös tiedon etsiminen ja sen 

löytäminen omasta verkostostaan, auttaa yrittäjää ymmärtämään vallitsevia ilmiöitä ja 

ennakoimaan muutoksia omaa liiketoimintaansa säätämällä vaadittuun suuntaan. Tieto 

helpottaa näin yrityksen tulevaisuuden suunnittelua ja visioiden tarkentamista. Nopean 

kontaktoitumisen kautta etsittiin pääsyä yritykselle hyödyllisten ihmisten tietoisuuteen ja tässä 

korostui esiintyminen oikeassa paikassa oikeaan aikaan tarvittaessa. Oma aktiivisuus tien 

raivaajana ja porttien aukaisijana koettiin työlääksi ja siihen etsittiin apua oikeiden kontaktien 

kautta. Hyödyllisten kontaktien etsiminen mainittiin olevan elinehto varsinkin uudelle start-
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up-yritykselle. Vasta oikeiden kontaktien löytymisen ja tutustumisen jälkeen on mahdollista 

alkaa rakentamaan yhteistyötä.  

 

M3: ”Tämän voisi nähdä sillä tavalla, että pitäisi olla esillä oikeilla areenoilla, jolloin siinä on  

tiettyä tavoitteellisuutta…Mun mielestä se homma kulkee silleen, että ensin pitää tunte 

ihminen ja sitten, kun on oppinut tuntemaan ihmisen, voi vähitellen alkaa puhumaan 

busineksestä.” 

 

Myös hyvän yhteistyökumppanin ja tärkeän asiakkaan arvomaailman tunteminen koettiin 

elinehdoksi yritykselle. Solmimalla syvät sosiaaliset suhteet tällaisen tahon kanssa yritykselle 

valuu monimuotoista tietoa vastapuolen liike-toiminnasta, tulevista trendeistä heidän alallaan, 

vastapuolen ajankäytöstä työn ja vapaa-ajan suhteen, uusista mielenkiinnon kohteista ja 

arvomaailman muotoutumisesta. Näillä tiedoilla yritys voi huomioida paremmin yhteistyö-

kumppaninsa ja tuoda suhteeseen jotain sellaista, mikä syventää kumppanuutta yhä edelleen 

ja sinetöi liikesuhteen jatkuvuuden.  

Taulukko 4. Muut mainitut motiivit 

Muut mainitut motiivit: 

Saahaan jotain muuta  Molempien pitää jotenkin syttyä 

En oo muuta tehnykkään ku myyny Pitää olla innostus siihen asiaan 

Joitaki kavereita, jotka liittyy näihin yrityskuvioihin Siitä on jotain hyötyä 

Pitää asettaa tavoite Samansorttiset vaan hakeutuu toistensa seuraan 

Mitä sä haluat, miksi sä haluat, millä tavoin ja kenen kanssa On niinku aktraktiivien solu, joka vetää puoleensa 

Yhteisiä mielenkiinnonaiheita Oon yrittäjäperheessä kasvanu 

Uskaltaa mennä pitemmällekin Kasvanu yrittäjyyden mukana 

Linjaa jollekin asialle Tietoa pulppuaa sieltä lapsuudesta 

Että tohon suuntaan ja tolla tavalla Nää tiedot on syntymästä asti meille tullu molemmille 

Pitää luottaa visioon ja omaan näkemykseen Ne on äidinmaidossa tullu kaikki yrittäjyyteen ja kaikki nää 

Joku visio Mulle on ollu paljon hyötyä, kun on ite auttanu ihmisiä 

Vakuuttavaa tekemistä Kaikki hyvä kiertää - en oo odottanu vastapalvelusta 

Työhön ja yrittäjyyteen liittyviä juttuja Jos pystyy auttaan, niin sitten autetaan 

Sovitaan pelisäännöt, millä tavalla toimitaan Ystävää autetaan aina 

Ymmärretään mistä toiset puhuu ja mitä toiset tarkottaa Pitää mennä sen mukaan mistä asiakas on kiinnostunut 

Molemmat voittaa Me yritetään, että tunnettais heidän arvomaailmaa 

  

Erilaisten motiivien lisäksi haastatteluissa mainittiin erilaisia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat 

verkostoitumiseen ja verkostoitumiseen tarpeeseen haastateltavien mukaan. Näitä tekijöitä on 

listattuna taulukkoon 5.  
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Taulukko 5. Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Verkostoitumiseen vaikuttavia tekijöitä Maininnat, lkm 

Persoona ja persoonallisuustekijät 7 

Sukupuoli 1 

Yrittäjän ikä 1 

Käytettävissä oleva aika 3 

Liiketoiminnan laatu 7 

Kiinnostus oman toiminnan kehittämiseen 2 

 

Sen lisäksi, että yrittäjän oma persoona ja persoonatekijät vaikuttavat suuresti, myös yrittäjän 

mahdollisuus käyttää aikaansa verkostoitumiseen vaikuttaa siihen millaisia ja kuinka suuria 

verkostot ovat. Yhtä tärkeänä kuin persoonatekijät mainittiin liiketoiminnan tyyppi ja laatu. 

Tällä viitattiin siihen tosiasiaan, että aivan kaikki toimialat eivät vaadi yhtä suurta tarvetta 

verkostoitumiselle kuin toiset alat. Joidenkin alojen kohdalla verkostoituminen on elinehto. 

Pohdinnoissa mainittiin verkostoitumiseen vaikuttavina tekijöinä myös sukupuoli ja 

verkostoitujan ikä. Sukupuoleen verkostoitumiseen vaikuttavana tekijänä ei annettu tarkkaa 

perustelua, mutta olettavasti tällä viitattiin yleiseen käsitykseen siitä, että miehet ovat 

tunnetusti herkempiä verkostoitumaan kuin naiset ja että naisten rooli kodin ja perheen 

arkirutiineissa vaatii oman huomionsa. Iällä kommentoitiin olevan merkitystä siten, että mitä 

vanhemmaksi yrittäjä tulee, sitä innokkaammin hän väistää suuria yleisötilanteita.  

5.4 Verkostojen merkitys yrittäjälle 
 

Lähipiiri näyttelee erittäin tärkeää ja merkittävää roolia yrittäjänä toimivan elämässä. Se on 

oma tukijalka, joka kestää koettelemukset yrittäjän rinnalla ja joka antaa tarvittaessa oman 

vilpittömän tukensa. Henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneet positiiviset muutokset ovat 

voineet antaa virtapiikin ja sysäyksen tehokkuuteen myös liike-elämän puolella, jopa 

uskallusta siirtyä johtotehtäviin. Lähipiirin kanssa yrittäjä pääsee purkamaan omia tunteitaan 

ja ajatuksiaan. Lähipiirin tuomaa arvoa painotettiin vahvasti. 

 

N2: ”Se on mittaamaton.” 

 

N5: ” Se on semmonen oma tukiverkko.” 

 

M1: ”Hulluksihan siinä muutoin tulisi.” 
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M4: ”Lähin sosiaalinen verkosto on tosi tärkee, oma perhe ja lähisukulaiset.” 

 

M5: ”Se on järkyttävän suuri. Perhe on tärkein, lähin ja sen ehdoilla yritetään mennä…Jossei 

sulla ketään olis, niin tuol olis jo roikkunu monta kertaa tuolla jossain puun oksassa. Että 

kiitti, ny riitti!” 

 

Oman tärkeän lähipiirin merkitys korostui yrittäjien arjessa – se muodostui ihmisistä, joiden 

seurassa on hyvä olla, voi olla aito oma itsensä ja ilmaista itseään pelkäämättä muiden 

arvostelua tai sen vaikutusta asiakkaisiin tai liikekumppaneihin. Yleensäkin yrittäjällä on hyvä 

olla joku tai joitakin henkilöitä, joiden kanssa saa purkaa omia tuntemuksiaan tai ajatuksiaan. 

Joillakin yrittäjillä se oli oma puoliso tai läheinen perhepiiri. Se saattoi olla myös 

ulkopuolinen henkilö, alan asiantuntija ja keskustelukumppani.  

 

Lähipiiri tuo sisältöä sekä työhön että vapaa-aikaan ja antaa voimaa työelämän haasteisiin. Se 

on yrittäjän oma tukiverkko, joka valaisee tilanteita usein erilaisilla näkökulmilla ja antamalla 

virtaa. Se tuo vastapainoa ja piristystä yrittäjän vaativaan arkeen. Yrittäjän oman perhepiirin 

kanssa vietettäessä aikaa, keskustelun ilmoitettiin liittyvän useimmiten lasten kuulumisiin ja 

heidän elämäänsä – silloin työasioista puhuminen jätetään sivuun. Lasten ja heidän omien 

perheidensä, mikäli niitä jo oli, asiat menivät kaikessa muussa edelle. Ilman jälkikasvua 

yrittäjän elämä olisi tyhjää, sillä se tuo sellaista sisältöä elämään, jonka avulla ladataan 

akkuja. Yhteiset kokoontumiset tapahtuvat esimerkiksi yhteisten pitopöytien ääressä, missä 

istutaan kiireettömästi keskustellen kaikkien läheisten asioista. 

 

Osa yrittäjistä ilmoitti järjestävänsä aikaa myös puolisolleen. Puolison kanssa haluttiin olla 

vain kahdestaan harrastamalla yhdessä tai vain vetäytymällä omiin oloihin nauttimaan 

toistensa seurasta. Tuolloin työasiat yleensä jätetään pois keskusteluista ja keskitytään vain 

yhdessäoloon. Myös siinäkin tapauksessa, että liike-elämän arkeen kuuluu työskentely 

puolison kanssa. Eräs yrittäjä pohti asiaa myös siitä näkökulmasta, että onko jollain tavalla 

epänormaalia ja sosiaalisesti kieroutunutta, että haluaa viettää aikaa vain puolisonsa kanssa. 

Taulukossa 6 on kerättynä kooste teemoittain haastatteluissa esiin tulleista ilmaisuista 

lähimmän sosiaalisen verkoston merkityksestä yrittäjälle.  
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Lähipiirin merkitys avunantajana, ideointiapuna tai tietolähteenä oli merkityksetön. Tämän 

havaita helposti kuvasta 9. Kukaan haastateltavista ei maininnut näitä asioita lähipiirin 

merkityksestä kysyttäessä. Sen sijaan nämä asiat nousivat esiin ja korostuvat vahvasti 

henkilökohtaisen verkoston kohdalla, mutta kivijalkana toimiminen ja yhdessäolon 

mahdollistavana tukiverkkona juuri lähipiirin merkitys oli huomattava. Taulukko 6 osoittaa 

esille tulleet kommentit ja kuvasta 9 voi havaita saman asian graafisen esityksen avulla.    

 

Taulukko 6. Yrittäjien kuvauksia lähimmän sosiaalisen verkoston (lähipiirin) merkityksestä yrittäjälle. 

                                     Lähimmän verkoston (perhe/lähipiiri) merkitys yrittäjälle 

                                         Neuvot, vinkit, uudet näkökulmat - 1 maininta: 

Olen saanut erilaisia näkökulmia   

                        Kuulumiset, tukeminen, "kivijalkana toimiminen" - 15 mainintaa:   

Parhaimmillaan tuo sisältöä sekä työhön...  Se on semmonen oma tukiverkko tavallaan 

Saa voimaa ja tukea asioiden kohtaamiseen Ei jutella mistään työhön liittyvistä asioista 

Paljon tukea….että suostuin esimieheksi Ilman heitä elämä olis tyhjää 

Auttaa itseä olemaan onnellisempi ja vahvempi Lapset menee periaatteessa niinkun kaikessa edelle 

Tuo piristystä Ne on positiivisia ja tärkeitä juttuja 

Pakkohan sun on päästä purkamaan omia tunteita… Vanhempi ja nuorempi sukupolvi tukee toisiaan 

 ... ja ajatuksia - hullukshan siitä tulis Oma juttunsa 

Kenen kanssa se sen jaat, ellet lähipiirin kanssa   

                                           Tiedon keruu, tiedonvaihto - 0 mainintaa 

                                       Auttaminen/autetuksi tuleminen - 0 mainintaa 

                                          Ideointi, palautteiden saanti - 0 mainintaa 

                                 Sosiaalinen kanssakäyminen/yhdessäolo - 9 mainintaa: 

Koostuu ihmisistä, joiden seurassa on hyvä olla Kivaa olla lähempien kanssa 

Sie meet sinne, missä siun on kiva olla  Lataa akkuja ja silleen 

Ollaan vaan yhdessä On tosi paljon kavereita - on kivaa kun… 

Ollaan todella tiivis perhe  …on porukkaa ympärillä 

Se on niinkun sellaista vastapainoa   

                                             Vapaa-aika, harrastaminen - 3 mainintaa: 

Parhaimmillaan tuo sisältöä sekä...että vapaa-aikaan Hoijetaan asioita niinku yhessä 

Veneillään, melotaan, vaelletaan, hiihetään   

                           Rauhoittuminen, keskittyminen läheisiin suhteisiin - 4 mainintaa:  

Me halutaan kahestaan lähtee Me ollaan niin tiivis pari - lähelle on vaikee päästä 

Halutaan olla vaan kahdestaan Me tehään mein omia juttuja  

                               Rentoutuminen, omana itsenä esiintyminen - 3 mainintaa: 

Joiden seurassa voin ilmaista omat näkemykseni Mie voin käyttää miun henkistä voimavaraa itteeni 

Saan olla oma itteni   
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Kuva 9. Lähipiirin merkitys yrittäjälle – tärkeimmät mainitut hyödyt. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että suositusten kautta oli saatu asiakkuuksia ja ovia avautunut 

isompiin yrityksiin. Myyntiä oli saatu lisättyä ja asiakkuudet vahvistettua pitkäaikaisiksi 

suhteiksi.  Tämä ilmiö esiintyi omassa henkilökohtaisessa sosiaalisessa verkostossa, mikä 

limittyi osittain tai vahvasti sekä oman lähipiirin että yritysverkoston sosiaalisen verkoston 

kanssa. Omasta henkilökohtaisesta sosiaalisesta verkostosta ilmoitettiin löytyvän myös apua 

moniin tilanteisiin, neuvoja ja vinkkejä, mielipiteitä, ammatillista kompetenssia ja 

asiantuntijuutta, vertaistukea, tarvittaessa keskustelukumppania ja jopa taloudellista tukea. 

Tämä koettiin tärkeäksi sosiaaliseksi pääomaksi kaikkine kontakteineen, joihin on panostettu.  

 

N1: ”Vaihdetaan välillä perkeleitä ja välillä manataan. Verottajaa manataan!” 
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N3: ”Saa purkaa omaa turhautuneisuuttaan ja antaa mahdollisuuden purkaa sydäntään.” 

 

N3: ”Henkilökohtainen sosiaalinen verkosto koostuu ihmisistä, joiden seurassa on hyvä olla ja 

joiden seurassa voin ilmaista omat näkemykseni.” 

 

Verkostosta saattoi löytyä uusia ideoita ja palautetta annettiin heti rehellisesti. Myös omia 

uusia ideoita testattiin läheisempien ystävien kanssa – tämä erillinen ryhmä nimettiin myös 

”ydinporukaksi”. Tämän ydinporukan merkitys juuri rehellisenä mielipiteen antajana korostui 

uusia innovatiivisia ajatuksia ja suunnitelmia kartoitettaessa, koska aikaa ja resursseja saatiin 

säästettyä palautteiden ja eri näkökulmien esille tultua.  

 

Verkostoissa kerrottiin liikkuvan paljon erilaista ja hyödyllistä tietoa. Sitä ilmoitettiin 

vaihdettavan myös avoimesti – tavattaessa oli kevyempää jutustelua, mutta myös vakavia 

keskusteluja ilmoitettiin käytävän eri tilanteissa. Varsinkin pitkään yrittäjinä toimineet 

kokivat tarpeelliseksi jakaa sellaista itsellään olevaa tietoa, mistä voisi olla muille 

yrittäjäystäville tietoa. Tässä korostettiin sitä, ettei ollut tarkoitus osoittaa omaa pätevyyttään 

ja tuoda faktoja esille korostamalla omaa statustaan tai know-how’taan, vaan kyseessä oli 

nimenomaan rehellinen ja aito halu jakaa tietoa. Tiedon jakamisessa oman henkilökunnan 

keskuudessa esille tuli myös tapaus johdon avoimesta tiedottamisesta omista osingoistaan ja 

niiden käyttökohteista.  

 

Henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston suhteet ovat vahvoja niin liike-elämässä kuin vapaa-

ajallakin. Esiin tuli myös, etteivät yrittäjät kokeneet heillä olevan mitään erillistä työaikaa.  

Apua ilmoitettiin annettavan auliisti ilman odotuksia vastapalveluista, mutta toiveena taustalla 

oli avun tuleminen takaisin omalle kohdalle sitä tarvittaessa. Oli kuitenkin selvää, että kun 

tällä sosiaalisen verkoston tasolla apua annetaan, sitä myös saadaan tarvittaessa - annetaan 

näin hyvän kiertää. Apua ilmoitettiin vaihdettavan myös sovittuina vastapalveluina, joihin ei 

ole tarvittu rahan vaihtoa eikä kirjallisia sopimuksia – vuosien varrella hankittu luottamus on 

mahdollistanut kirjallisten sopimusten poisjättämisen.  

 

N2: ”Niinhän se on, että ystävää tuetaan aina.” 
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M4: ”Kyllä sitä aina yrittää auttaa ystäviä, jos on semmoinen tilanne, että voi auttaa ja olettaa, 

että se toimii sitten toisinkin päin.” 

M5: ”Että mielellään tulee autettua, jos vaan jotain pystyy tekeen…Tietysti sitten aina toivoo 

sitä ja oottaa sitä, että jos ite on siinä, niin ihan kusessa joskus, niin sitten se tulis joskus 

takasin päinkin.” 

Tämän sosiaalisen verkoston jäsenet löytävät usein aikaa toisilleen, myös spontaanisti. Näiden 

ystävien kanssa vietetään aikaa myös työn ulkopuolella ja heitä nähdään viikoittain, jopa 

päivittäin. Harrastukset mainittiin tärkeimmäksi voimakkaasti yhdistäväksi tekijäksi ja 

erilaisten harrastusten parissa vietetään aikaa yleensä viikoittain, joidenkin harrastusten osalta 

ehkä vain kahdesti vuodessa. Yhteistä aikaa kuluu kalastamisen, jalkapallon, golfin, 

jääkiekon, penkkiurheilun ja erilaisten reissujen merkeissä. Vapaa-ajalla vietetään aikaa myös 

hyvän ruuan ja viinilasillisen ääressä, keskustellen, saunoen ja tutustuen toisiinsa. Myös 

erilaisten teemailtoja järjestetään ystävien koollekutsumiseksi.  

Tällaiset yhteiset kokoontumiset ovat juuri niitä tilaisuuksia, missä voidaan luontevasti 

vaihtaa kuulumisia, mielipiteitä, tietoa, visioita, kysyä neuvoa ja apua – ne myös poikivat aina 

lisää uusia tärkeitä suhteita. Jotkut kiireiset yrittäjät ilmoittivat hoitavansa myös työasioita 

”lätkämatsien erätauoilla” esimerkiksi allekirjoittamalla tärkeitä asiapapereita ja sopimalla 

tapaamisia arkipäiville – näin sekä työ että huvi tulee hoidettua sujuvasti ja aikaa säästämällä. 

Koska tärkeitä ihmisiä on ympärillä koko ajan, on myös suhteita hoidettava koko ajan. 

 

M1: ”On selvä asia, että kun verkostossa on kaikenlaisia ihmisiä, pitää ottaa vaan ne, mitkä 

hyödyntää itte määrätyllä tavalla ja antaa muiden mennä korvien läpi sitten.” 

 

Taulukossa 7 on listattu eri teemoihin luokiteltuna niitä ilmaisuja ja asioita, joilla yrittäjien 

haastatteluissa nousi esiin heidän kuvaillessa tämän lähipiirin ja yritysverkoston sosiaalisen 

verkoston kanssa limittynyttä henkilökohtaista sosiaalista verkostoa ja sen merkitystä 

itselleen. Kuvassa 10 on esitettynä graafisesti näistä haastateltujen yrittäjien maininnoista, 

ilmi tulleista lausahduksista ja kommenteista tärkeimmät ja useimmin toistuvat ilmiöt 

verkostosta saatavasta avusta ja hyödystä. Suhteet tulevat suoraan taulukon 5 ilmoitettujen 

määrien mukaan.  
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Taulukko 7. Henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston merkitys yrittäjälle  

                                            Päällekkäisen sosiaalisen ja yritysverkoston   

                                (henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston) merkitys yrittäjälle 

                                           Neuvot, vinkit, asiantuntija-apu - 3 mainintaa: 

Käydään yrityksen luvut läpi ja se neuvoo   

On mahdollisuus kuulla vanhempia neuvonantajia   

Tulee ohjeita, neuvoja, vinkkejä   

                                   Keskustelu, ajatustenvaihto, vertaistuki - 11 mainintaa: 

Keskustellaan, käyään reissussa Näkee ihmisiä ja voi jutustella 

Näitten kanssa juttu luistaa Arki-kommunikointiporukka 

Testataan omia ajatuksia Saa paineita ulos jonkun kanssa, joka ymmärtää 

Vertaistukea Jokainen pölisee sitten omia asioitaan 

Löytyy sitten tarvittaessa keskustelukumppania Sparrailen muiden kanssa 

Keskustellaan   

                                            Tiedon keruu, tiedonvaihto - 6 mainintaa: 

Tavataan jossain, syödään, käydään asioita läpi Miks mie en jakais tietoo 

Kokoonnutaan, keskustellan asiakkaista Jaetaan tietoa 

Siellä liikkuu tietoa ja sitä vaihdetaan Vastavuoroisuutta 

                                       Auttaminen/autetuksi tuleminen - 10 mainintaa: 

Pystytään jeesaamaan Annat hyvän kiertää - se tulee takaisin 

Mielellään tulee autettua, jos vaan pystyy Mä tarviin tämmösiä tyyppejä 

Yrittää auttaa ystävää  Sen takia mä autan niitä kavereita 

Win-win tilanteita Katotaan, että mitä me voitais tehä 

Good-williä Tulee suora taloudellinen tuki 

Miettii niitä yrittäjiä, joita on auttanut liiketoiminnassa   

                                            Ideointi, palautteiden saanti - 6 mainintaa:  

Innovointia, vie jotain ajatusta eteenpäin Keskustellaan, pallotellaan jotain ideaa 

Testataan omia ajatuksia Saa äkkiä sitä vastapalloo 

Hylätään huonot ajatukset - ne syö resursseja Sieltä tulee palaute - reilu ja suora palaute 

                                 Yhteydenpito, sosiaalinen kanssakäyminen - 14 mainintaa: 

Sosiaalista känssakäymistä Jatkuvaa yhteydenpitoa 

Ainahan ystävillä on merkitystä Nää on miun kavereita 

Se on antoisaa Myö syötiin, vähän viiniä ja muuta sellasta 

Yhteisöön kuuluminen Jatkuvaa välittämistä 

Spontaaneja hetkiä Tavataan ja skumpataan 

Kaveruutta Aktiivisessa sosiaalisessa yhteydessä 

Voidaan käydä vaikka lounaalla Pitää olla yhteys 
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                                        Vapaa-aika, harrastuskaverit - 18 mainintaa:  

Tehdään kaikkee yhdessä On etuoikeus mennä kalalle niitten kans 

Käyään golffaamassa Poikapäiviä 

Pelataan, mennään istumaan, juuaan oluvet Jääkiekkoo 

Yhteisiä hetkiä Lähetään konserttiin 

Jalkapalloo Järjestetään tilaisuuksia 

Kookoontumisia Hiihtäminen 

Rauhottumista Yhdessä tekeminen 

Hupiretkiä Viettää saunailtaa 

Käyää ulkomailla pelaamassa Käyää Levillä yhen porukan kans 

 

 

 

Kuva 10. Tärkeimmät mainitut henkilökohtaisesta verkostosta saadut hyödyt 

 

Kuten kuvasta 10 voi heti havaita, useimmin esille tullut asia oli halu pitää yhteyttä ja 

ylläpitää sosiaalista kanssakäymistä. Henkilökohtaista sosiaalista verkostoa hyödynnetään 

myös harrastusten merkeissä – sieltä löytyvät vakituiset harrastuskaverit eri harrastuksiin. 

Keskustelu ja ajatusten vaihto tuovat vertaistukea. Tarvittaessa avunanto hyvälle ystävälle 

koettiin tärkeäksi ja apua toivottiin myös olevan tarjolla omassa verkostossa sitä tarvittaessa. 

Yllättävää sen sijaan oli todeta, että selvästi ammattitaitoista neuvoa tai asiantuntija-osaamista 
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ei ilmoitettu etsittävän verkostosta kovinkaan usein. Asiantuntijoihin turvautuminen kallistuu 

enemmän liike-elämän puolelle, vaikkakin muutama yrittäjä ilmoitti tärkeästä ja säännöllisesti 

kontaktoitavasta erityisasiantuntijasta ja ammattiosaajasta. Heitä ei kuitenkaan luettu 

henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoon kuuluvaksi. On kuitenkin mahdollista, että oman 

alansa asiantuntijoita tällä verkostotasolla kuullaan ja toisten kompetenssia käytetään hyväksi 

myös vapaamuotoisissa keskusteluissa, jotka mainittiin usein. Haastattelutilanteessa näiden 

keskustelujen aiheita tai sisältöjä ei erikseen tiedusteltu, eivätkä haastateltavat siten tulleet 

antaneeksi niihin tarkennuksia. 

 

Puhtaasti liike-elämään liittyvän sosiaalisen verkoston merkitys korostui erilaisissa 

yhteistyömuodoissa, joista vahvimmin esille tulivat erilaiset yhteiset projektit. Nämä suhteet 

perustuvat aina yleensä kirjallisiin sopimuksiin, joissa määritellään kummankin osapuolen 

roolit ja vastuualueet sekä muut sopimukselliset yksityiskohdat. Kun kyse on kahden välisestä 

kaupasta, vallitsee osapuolten välillä luottamus. Yhteistoimintasopimukset ja menestys, oli 

kyseessä sitten mikä tahansa yhteistyömalli, tuo aina kaikille ketjuun kuuluville hyötyä. 

Mikäli on todettavissa, ettei yhteistyöstä ole saatavissa joko taloudellista tai muuta hyötyä, 

yhteistyö joko lopetetaan tai siihen ei lähdetä ollenkaan, koska yrittäjällä on jatkuva huoli 

taloudellisesta menestymisestään. 

 

Yhteistyömuodoista mainittiin myös erilaiset omat allianssit, jotka syntyvät aina sen hetkisen 

tarpeen mukaan. Näissä alliansseissa on yhteistyökumppaneita eri aloilta ja myös allianssiin 

kuuluvien kumppaneiden määrä vaihtelee. Yhteistyötä ilmoitettiin tehtävän tarvittaessa myös 

kilpailijan kanssa. Tilanteet liittyivät aina tavalla tai toisella asiakkaan tai tärkeän kontaktin 

mallikkaaseen palvelemiseen. Allianssien voidaan sanoa olevan hyvin joustavia ja hetkessä 

eläviä tavoitteenaan on aina laadukas ja nopea asiakaspalvelu, joissa vaihdetaan sekä tuotteita 

että palveluita. Myös tässä tilanteessa kumppanien välinen luottamus korostuu, jolloin avun 

tarvitsijalle apu annetaan omien resurssien mukaan ja luotetaan siihen, että omalle kohdalle 

vastaavan tilanteen sattuessa, verkostosta löytyy tarvittava apu. Osapuolille on tärkeää, että 

kumppani on osoittanut olevansa luotettava, koska yrityksen mainetta ei haluta tahrattavan 

huonolla yhteistyökumppanilla. 
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N1: ”Taloudellinen epävarmuus on koko ajan – ja riski itsellä. Yrittäjä on vastuussa omasta 

toimeentulostaan. Se on iso vastuu.” 

Haastateltavista yrittäjistä selkeästi yksi ilmoitti suosivansa yhteisiä hankintoja 

yhteistyökumppaneittensa kanssa transaktiokustannusten vähentämiseksi. Suuret 

ostovolyymit tuovat kustannushyötyä kaikille hankinnassa mukana oleville. Samalla tieto 

hyvistä kontakteista lisääntyy ja hyötyä tulee myös oppisen kautta. Yhteistyörengas toimii 

juuri näillä periaatteilla. Yhteistyörenkaana toimiminen ei kuitenkaan ilmene asiakkaalle tai 

muille yhteistyökumppaneille, vaan koskettaa osapuolia ainoastaan operatiivisesti.  

Haastatteluissa paljastui myös, että yritykset sparraavat toisiaan eri asioissa ja liiketoiminnan 

eri alueilla. Yhteistyökumppanille jaetaan neuvoja niin myynnissä ja markkinoinnissa kuin 

taloudellisissa tai oikeudellisissa asioissa. Mikäli osaamista ei löydy itseltä, verkoston kautta 

saa yhteyksiä asiantuntijoihin. Tässä suhteessa toiminta muistuttaa kehittämisrenkaan tai 

kehittämisverkoston toimintaa, missä pyrkimyksenä on oppia ja kehittyä toistensa kautta.  

Turvatakseen menestymistään haastateltavista kolme yrittäjää tunnusti turvautuvansa 

yrityksen ulkopuolisiin tukihenkilöihin. He eivät kuulu millään muotoa lähipiiriin, eivätkä 

henkilökohtaiseen sosiaalisen verkostoon. Heidän kanssaan ei pyritä luomaan tunnesiteitä, 

koska heidän kanssaan käydään keskusteluja yrityksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. 

Heidän asiantuntijuuttaan ja erityisosaamistaan hyödynnetään ja käytetään liiketoiminnan 

kehittämiseksi. Analysointi ja pohdinta perustuvat puhtaasti yrityksen lukuihin ja sen 

hetkiseen taloustilanteeseen. Heidän kanssa pyritään myös ennakoimaan tulevia muuttuvia 

tilanteita. Tulevaisuuden analysointia, visiointia ja tiedon keruuta maailmalta puolestaan 

tarjosi henkilökohtainen sosiaalinen verkosto yrittäjäystävien ja liike-elämän läheisten 

kontaktien kautta. 

Liike-elämän sosiaalisen verkoston jäsenet arvostavat toisensa osaamista. Toisen toiminta on 

merkityksellistä myös toiselle, toisen aikaa arvostetaan ja ilman selkeää hyötyä ei haluta 

toisen aikaa ja voimavaroja heittää hukkaan. Liike-elämän sosiaalisien suhteiden hoitaminen 

ja tapaamisten useus muissa yhteyksissä kuin työasioissa ilmoitettiin tapahtuvan selvästi 

harvemmin kuin henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston jäsenten kanssa ja virallisemmin 

työhön kiinteästi liittyvissä tilaisuuksissa, kuten lounaat, koulutus- tai messutilaisuudet. 

Kyseessä olivat tapaamiset kuukausi-tasolla tai vain 1-4 kertaa vuodessa. Toisaalta projektin 

ollessa meneillään yhteistyökumppaneita saatetaan tavata jopa kymmeniä kertoja 
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kuukaudessa. Tämä kosketti myös ulkomaisia liikesuhteita. Tällä tasolla kontaktit ja suhteet 

perustuvat puhtaasti business-ajattelulle. Taulukossa 8 on listattuna niitä haastateltavien 

ilmoittamia asioita, jotka he kokivat merkityksellisinä liiketoimintaan liittyvän sosiaalisen 

elämän kohdalla.  

Yhteistä aikaa työn ulkopuolella käytetään ainoastaan työhön liittyvissä erilaisissa 

tapaamisissa ja neuvotteluissa. Sosiaalista kanssakäymistä ei juuri tapahdu työn ulkopuolella, 

eikä aktiviteetteja erilaisten harrastusten parissa toteuteta liike-elämän tuttavien kanssa. 

Ainoastaan yritystoimintaan olennaisesti liittyvien urheilutapahtumien yhteydessä 

kokoontumisia voi tapahtua.  Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset golfin parissa järjestetyt 

firma cup’it tai erilaiset penkkiurheilutapahtumat. Harrastuskaverit puolestaan löytyvät 

henkilökohtaisesta sosiaalisesta verkostosta. 
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Taulukko 8. Liike-elämän sosiaalisen verkoston merkitys yrittäjälle 

                                          Liike-elämän sosiaalisen verkoston merkitys 

                                         Neuvot, vinkit, asiantuntija-apu - 4 mainintaa: 

Sieltä saa taas sitä viitoistusta, ohjetta ja neuvoa … Neuvonantajien kanssa ns. "viikonloppuvuoro" 

Neuvonantoa Nimenomaan asiantuntijoita 

Ongelman paloittelu   

                                  Keskustelu, ajatustenvaihto, vertaistuki - 5 mainintaa: 

Johtajaa voi lähestyä ja tulla juttelemaan Pidetään tapaamisia ja palavereja 

Jäykkyys ja vanhat tavat on jätetty pois Miten me voidaan kehittyy 

Vertaistukee   

                                          Tiedon keruu, tiedonvaihto - 3 mainintaa: 

Mahdollistaa kommunikaation Kattoo tulevaisuuteen 

Nää visiot - mitä maailmalla tapahtuu   

Auttaminen/autetuksi tuleminen - 3 mainintaa: 

… tukea ja käytännön tukea myöskin Tukee toisiaan 

Helpottaa, kun joku on suositellu   

Yritykselle tuleva lisäarvo – 10 mainintaa 

Tekeminen on merkityksellistä Pitää ottaa vaan ne, mitkä ite hyödyntää… 

Sitä verkoston tuomaa lisäarvoa  …jollain tavalla 

Mistä ite hyötyy ja virma hyötyy On saanu auki ovia tonne isompiinkin firmoihin 

Saa kontakteja Eri alan asiantuntijoita 

Se vie liiketoimintaa eteenpäin Se on tuonu niitä arvoja, kulttuuria, tapoja toimia 

                                    Yhteistyön rakentaminen/yhteistyö - 12 mainintaa: 

Yhteistyöprojekteja, markkinointisopimuksia,.. Suhteita on käytetty ja hyödynnetty 

Pitkäaikaisia asiakkaita Se on verkostoyhteistyömuotoista  

On avattu markkinointikanavia Sitä kautta myyntiä ja markkinointia 

Kun tulee sellainen tilanne, niin pitää kattoo, että… Tulee suora taloudellinen tuki 

...mahdollistaako ne tän tyyppistä yhteistyökuvioo Saadaan asioita eteenkin päin 

Sitä kautta toimii myynti ja tulee asiakkaita Pyrkimys on mennä eteenpäin 

                                             Ideointi, palautteiden saanti - 1 maininta:  

Sieltä tulee ideoita, sieltä tulee palaute - reilu ja suora   

                               Yhteydenpito, sosiaalinen kanssakäyminen - 2 mainintaa: 

Asiakkaan kanssa sosiaalista kanssakäymistä Teen yhen asiakkaan kanssa yhessä 

                                        Vapaa-aika, harrastuskaverit - 0 mainintaa  
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Taulukosta 8 on laadittu myös graafinen esitys ilmiön havainnollistamiseksi. Tämä on 

esitettynä seuraavassa kuvassa 11. Tästä graafisesta esityksestä voi nopeasti havaita 

yhteistyön ja sen rakentamisen merkityksen samoin kuin yritykselle hyötynä tulevan lisäarvon 

suuruuden. Myös ajatusten vaihto, vertaistuki, neuvot ja asiantuntija-apu koetaan tärkeiksi. 

Apu ja ideointi näyttelevät suhteellisen pientä roolia. Nämä puolestaan korostuvat enemmän 

henkilökohtaisessa sosiaalisessa verkostossa. 

Kuva 11. Tärkeimmät mainitut liike-elämän sosiaalisesta verkostosta saadut hyödyt  

Tutkimuksessa haluttiin verrata myös eri sukupuolia keskenään sosiaalisten verkostojen 

rakentamisessa ja niiden hyödyntämisessä. Sukupuolen välinen ero tuli esille varsinkin vapaa-

ajan vietossa. Neljä viidestä miesyrittäjästä kertoi pitävänsä usein tai satunnaisesti, mutta 

säännöllisesti, yhteyttä omiin eri harrastusten piirin kuuluviin ystäviinsä. Nämä ilmoitettiin 

myös tilaisuuksiksi, mikä loi mahdollisuuden verkostossa olevan avun ja tiedon 

hyödyntämiseen. Jälleen kerran sekä nais- että miesyrittäjät kommentoivat myös tämän 

kumpuavan henkilön omasta persoonasta ja liittyvän persoonatekijöihin.  

Naisten kohdalla tiivis yhteydenpito linkittyi lähinnä lähimpään perhepiiriin. Naisyrittäjistä 

vain yksi ilmoitti olevansa yhteydessä säännöllisesti myös henkilökohtaisen sosiaalisen 
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verkostonsa muihin ryhmiin. Yhteydenpito liittyy lähinnä tilanteeseen, jolloin kaivataan apua 

tai neuvoa verkostolta. Vain muutama kertoi kuuluvansa yrittäjä-yhdistyksen lisäksi johonkin 

muuhun verkostoon tai käyvänsä naisyrittäjien tapahtumissa. Niitäkin tunnuttiin vieroksuvan 

ja osallistuminen tapahtui lähinnä vain välttämättömimpiin tilaisuuksiin. Oma vapaa aika ja 

sen arvostus korostui varsinkin naisyrittäjien kohdalla. Naisyrittäjien keskuudesta tuli myös 

kommenttia siitä, että ns. hyvä veli-verkostoja ja palveluksia ei haluta suosia, koska niiden 

pelätään tuovan väärinkäsityksiä ja erimielisyyksiä. Haastateltavien kommenttien mukaan 

nämä olivat suhteellisen tavanomaisia puolestaan miehille. Tämä tuli esille varsinkin juuri 

palvelusten vaihtona ja auliina avunantona henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston jäsenten 

kesken.  

Vapaa-ajan vietto perheen ja lähipiirin kanssa tuli ilmi myös tarkasteltaessa verkostojen 

päällekkäin menoa eri sukupuolten välillä. Miesyrittäjien kohdalla tuntui olevan yleisempää 

liike-elämän sosiaalisen verkoston limittyminen henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston 

kanssa. Ainoastaan yksi miesyrittäjä kommentoi pitävänsä verkostot erillään. Tämän 

tarkastelun, saatujen kommenttien ja piirustusten luonnostelun yhteydessä tehtyjen 

havaintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että naispuoliset yrittäjät arvostavat enemmän 

irtiottoa päivittäisestä liike-elämästä ja sen parissa vaikuttavista henkilösuhteista. Naiset 

kommentoivat tätä hyvin suorasanaisesti ja epäröimättä. Naisten rooli perheen arjen 

pyörittäjänä voisi antaa selitystä tähän suhtautumiseen. Työpäivän päätteeksi perhe ja 

kotiaskareet vaativat oman huomionsa, jolloin aikaa on uhrattava muuhun kuin liike-elämän 

suhteiden hoitamiseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan kysytty syytä tähän, joten ajatus perustuu 

arvioon, eikä sitä voi sen vuoksi yleistää ilman lisätutkimusta. Erot sukupuolten välillä 

verkostojen päällekkäisyydestä esitetään taulukossa 9.  

Taulukko 9. Vertailu eri sukupuolten välillä verkostojen päällekkäisyydestä. 

                    Henkilökohtaisen sosiaalisen ja liike-elämään liittyvien verkostojen päällekkäisyys 

                                                                                 Naisyrittäjät 

Verkostot sekoittuvat osittain/paljon Verkostot pysyvät/pidetään erillään 

Sekottuu. Sekottuu iloisella tavalla - se ei rasita.  …ei ole sekoittunut… 

…pääsääntöisesti ne yrittäjällä sekoittuu siihen. …ne on mulla aikalailla erillään… 

                                                                     Erillään. 

                                                                                Miesyrittäjät 

Kyllä ne vähän sekottuu. Kyllä, pidän erillään. 

Tavallaan sekottuu….nitoutuu yhteen.   

Sekottuu - ilman muuta.    

Ne menee sillain sujuvasti yhdessä.   
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Kartoitus eri sukupuolten käyttämistä verkostoitumiskanavista käytyjen haastattelujen 

perusteella vahvisti käsitystä siitä, että miehet todellakin verkostoituvat hyvin monilla tahoilla 

ja käyttävät myös vapaa-aikaansa siihen. Taulukosta 10 näkee konkreettisesti jo näiden 

keskusteluiden aikana todettavan eroavaisuuden sukupuolien välillä verkostoitumisen 

suhteen. Taulukkoon on koottuna sukupuolikohtaisesti mainitut verkostoitumiskanavat ja 

niiden käyttäminen. Tieto käytetyistä verkostoitumiskanavista auttaa ymmärtämään myös 

verkostojen muodostumista. Naiset näyttävät keskittyvän verkostoitumiseen työn puitteissa ja 

hoitavat verkostoitumista työaikana. Miehet puolestaan eivät tee verkostoitumiselle 

merkittävästi eroa työajan ja vapaa-ajan välillä – sitä tapahtuu periaatteessa kaikkialla 

liikuttaessa. 

Taulukko 10. Naisten ja miesten verkostoitumiskanavia 

Verkostoitumisen kanavia , naiset >< miehet Naiset Miehet 

Itse järjestetyt tapahtumat  x   

Urheilujärjestöt   x 

Satunnaiset tapaamiset x   

Erilaiset harrastukset   x 

Nais/Mies-järjestöt x x 

Erilaiset vapaamuotoiset/viralliset tilaisuudet x x 

Koulutustilaisuudet x x 

Eri yritykset/hallitustyöskentely ym x x 

Yhteistyökumppanit eri paikkakunnilla   x 

Asiakkuuksien kautta x x 

Penkkiurheilu & pelit   x 

Yhteiset reissut (liittyvät usein harrastuksiin)   x 

Yrittäjä-järjestöt x x 

Yritysvierailut   x 

Erilaiset valiokunnat ja järjestöt x x 

Lounaat & kahvittelutilaisuudet x x 

Messut ja muut vastaavat tapahtumat x x 

Harkittu ja järjestelmällinen kontaktointi   x 

   

Luettaessa tarkasti auki kirjoitettuja haastatteluja voitiin selvästi todeta, että verkostojen 

hyödyntäminen tuli selvästi esille ainoastaan kahden naisyrittäjän kohdalla. Sen sijaan 

miesyrittäjistä kaikkien puheista korostui verkostojen hyödyntäminen tavalla tai toisella. 

Tapaamisia järjestetään säännöllisesti eri yhteyksissä keskustelutuokioista harrastushetkiin ja 
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jopa Formula-kisamatkoihin. Nämä yhteiset hetket ja retket tarjoavat mahdollisuuden 

arvokkaiden tietojen vaihtamiseen ja uusien kontaktien luomiseen.  

M2: ”Miehelle pitää tottakait laittaa lainausmerkeissä ne ”ystävät” – täähän on ihan oma 

maailma.” 

Sukupuoleen ja työn suorittamiseen liittyviä kommentteja tuli haastattelujen ohessa kahdelta 

naisyrittäjältä. Liike-elämässä on tullut eteen tilanteita, missä on selvästi havaittavissa 

vähättelyä ja ”tytöttelyä” omien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden taholta. Nämä 

kommentit ovat olleet sävyltään enemmän alistavia kuin huumorimielessä harmittomasti 

sanottuja kohteliaisuuksia, jolloin on jäänyt vahva mielikuva siitä, että nainen joutuu yhä 

edelleen todistelemaan omaa osaamistaan enemmän kuin mies. Toisessa tapauksessa koettiin, 

että naispuolisen henkilön esittäessä asiaansa vahvistukset tai muu kirjeenvaihto osoitetaankin 

yllättäen puolisolle. Tämä aiheuttaa epämiellyttäviä tilanteita asioiden hoitamisessa jatkossa.  

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään sitä, kuinka yrittäjien sosiaaliset 

verkostot muodostuvat, mikä on niiden rakenne ja merkitys yrittäjälle itselleen. Tutkimuksen 

perusteella voi todeta, että yrittäjyys on selvästi elämäntapa. Yrittäjät eivät tunnista tekevänsä 

työtään tiettyinä kellonaikoina, vaan yrittäjyys on aina läsnä, vaikka omaa vapaa-aikaa 

pyritäänkin järjestämään. Tämän vuoksi myös suhteita ja sosiaalista verkostoa luodaan kaiken 

aikaa eri tahoilla liikuttaessa. Tutkimus osoittaa verkostoista löytyvän erilaisia tasoja, joilla 

kullakin on oma merkittävä roolinsa yrittäjän arjessa.  

 

Tutkimusta aloitettaessa oli vaikea arvioida, yhdistyvätkö yrittäjän henkilökohtainen 

sosiaalinen verkosto ja liike-elämän sosiaalinen verkosto millään tavalla. Yhtäläisyyksiä ja 

yhtymäkohtia henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston ja liiketoiminnassa syntyneiden 

verkostojen välillä löytyi, mutta vastaavasti löytyi myös eroja. Tässä luvussa kootaan yhteen 

näitä pohdintoja saatujen tutkimustulosten perusteella. Pohdiskelu toteutetaan 

tutkimuskysymysten kautta. Myös teoreettiset päätelmät esitetään näiden pohdintojen 

yhteydessä. 

 

 



83 

 

 

6.1 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  

 

Tutkimus on kuvattu mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja siten, että saatujen 

tutkimustulosten taustat tutkimuskohteiden valinnasta, aineiston hankkimisesta, 

analysoinnista ja tulosten koostamisesta antaisivat tutkimuksen lukijalle selkeän 

kokonaiskuvan. Haastattelukysymykset on liitetty tutkimuksen liitteeksi, jotta lukija saa 

tarkan kuvan käytetyistä kysymyksistä. Myös saadut piirustukset löytyvät tutkimuksen 

liitteistä. Lisäksi haastateltavien vastauksista on tehty erilaisia taulukoita, joissa on suoria 

otteita vastauksista. Tutkimustekstin joukkoon on lisätty myös lukuisia suoria lainauksia, joita 

haastateltavat käyttivät puheessaan.  

 

Haastattelujen avulla saadut tutkimustulokset on tuotu esille mahdollisimman aitoina ja 

suoraan, mutta kuitenkin siten, ettei vastauksia voida yhdistää suoraan henkilöihin 

anonyymiyden vuoksi. Myös käytetyt lainaukset on valittu siten, ettei niitä voida liittää 

suoraan keneenkään yksittäiseen henkilöön. Tutkimuksen aikana luodut piirustukset on 

laadittu piirtämishetkellä siten, että ne eivät paljasta piirtäjää. Koska tutkimuksessa kerätty 

aineisto tuli suhteellisen pieneltä yrittäjäjoukolta, ei tutkimuksen tuloksia voida pitää 

yleistävinä. Haastattelujen avulla saatiin kuitenkin viitteitä tutkittavasta ilmiöstä ja tulosten 

avulla kyettiin mallintamaan yrittäjien sosiaalisten verkostojen rakentumista. 

6.2 Kuinka yrittäjien verkostot muodostuvat? 

 

Verkostojen rakentumisessa tässä tutkimuksessa korostuivat suhteiden muodostuminen 

sellaisten henkilöiden kanssa, joilla kohtaavat sekä samanlainen arvopohja että näkemys 

yhteiskunnallisista asioista ja ilmiöistä. Myös yhteiset kiinnostuksen kohteet 

harrastustoiminnan suhteen osoittautuivat varsin merkittäviksi. Tämä osoittaa, että myös 

yritysmaailmassa samankaltaisuus houkuttaa ja kontakteihin samoin ajattelevien kanssa 

ajaudutaan tai niitä etsitään tarkoituksellisesti.  

M5: ”Se, että synkkaa jonkun kanssa kemiat saman tien.” 

 

Varsinkin miespuolisten yrittäjien osalta suhteiden verkostojen rakentaminen, suhteiden 

solmiminen ja niiden syventäminen tapahtui suurelta osin harrastusten parissa. Lukuisia 

ystäviä ja liiketuttuja nähdään säännöllisesti joko usein tai harvoin, mutta suhteista halutaan 

pitää kiinni ja niitä hoidetaan tapaamisten muodossa. Sen sijaan naispuolisisten yrittäjien 
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kommentit antoivat ymmärtää, että heille vapaa-aika ja sen viettäminen perheen sekä 

läheisten parissa oli varsin tärkeää. Verkostojen kutominen heillä tapahtuu lähinnä työn 

puitteissa tai työhön olennaisesti liittyvissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lähipiiriin pidetään 

jatkuvasti yhteyttä ja hyviä ystäviä tavataan säännöllisesti. Hyvään ystäväpiiriin ilmoitettiin 

kuuluvan yleensä vain muutamia sydänystäviä, joiden kanssa suhteet ovat kestäneet jopa 

nuoruudesta asti.  

 

Verkostoilla on oma arvonsa. Ne ovat sosiaalista pääomaa, joka muodostuu eri laatuisista 

ihmissuhteista. Nicholas Christakis (2010) on verrannut verkoston sisäisiä sidoksia timanttiin 

ja lyijyyn, joiden lähtökohtana on sama alkuaine. Sidosten järjestäytyminen tekee niistä 

kuitenkin ominaisuuksiltaan täysin erilaiset materiaalit. Tätä vertausta voidaan rinnastaa 

verkostossa oleviin ihmissuhteisiin ja niiden arvoon sekä hyötyyn yrittäjälle. Osa näistä 

suhteista vaikuttaa muodostuvan tilanteiden mukaan ja tahattomasti, osa rakennetaan 

tarkoituksellisesti, kuten myös Möller & Svahn (2003) ovat omissa tutkimuksissaan 

todenneet. Osa verkoston suhteista muodostuu vahvoiksi siteiksi, joilla todettiin olevan 

näkyvää ja kiistatonta yhteyttä varsinkin aloittelevan yrityksen kasvuponnisteluissa suoritetun 

haastattelun mukaan. Ilmiön ovat tunnistaneet myös Reynolds & White (1997) ja Brudel & 

Preisendorfer (1998) tutkimuksissaan. Vahvojen siteiden tärkeys korostui myös muissakin 

yhteyksissä.  

 

Ritter et al. (2003) ovat korostaneet, että verkostojen muodostumiseen ja rakentamiseen 

liittyvissä tilanteissa vaaditaan yksilötaitoja hoitaa ja käsitellä kyseiset tilanteet yrittäjän 

kannalta edullisella tavalla. Tämä teema nousi esille myös tässä tutkimuksessa. 

Persoonatekijöitä, tilanteeseen tarvittavaa älyä sekä esilläoloa yrittäjälle tärkeissä 

tilaisuuksissa pidettiin tärkeinä tekijöinä oman verkoston kasvattamisessa ja suhteiden 

sitomisessa. Menestyvällä yrittäjältä löytyy taitoa ihmissuhdeasioiden lisäksi myös 

kommunikointiin ja neuvotteluun oman liiketoiminnan kannalta hyödyllisten tahojen kanssa. 

Saman ovat todenneet myös Bridge et al. (2003). Henkilöön liittyvät ominaisuudet 

korostuivat myös tässä tutkimuksessa useiden kommenttien myötä. Koulutustausta, 

työhistoria ja kokemukset tuovat oman lisäsävynsä henkilökohtaisten persoonatekijöiden 

rinnalle. 

 

Verkostojen rakentumisen ja muodostumisen perustana on aina osapuolten välille syntyvä 

luottamus.  Luottamusta rakennetaan rehellisellä, vilpittömällä ja avoimella kanssakäymisellä. 
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Verkostot tuovat yrittäjille sellaista pääomaa ja lisäarvoa, jota ei yleensä saavuteta lyhyellä 

aikavälillä, vaan ne syntyvät hiljalleen yhteisen historian ja molempia osapuolia hyödyntävän 

yhteistyön tuloksena. Vahvat siteet, hankittu yhteinen kokemus ja monimuotoinen osaaminen 

koettiin tutkimuksessa tärkeiksi elementeiksi oman verkoston tietotaidon ajan tasalla 

pitämiseksi. Vahvat siteet ja sosiaalisen verkoston laajuus näyttävät näin korreloivan 

yrityksen menestymisen ja suorituskyvyn kanssa. Myös empiiriset tutkimukset ovat tuoneet 

näyttöä asiaan. Samat elementit ovat nousseet esiin sekä Brudel & Preisendorfer’in (1998) 

että Caple & Shane’in (1997) toteuttamissa tutkimuksissa. 

 

Epäsuorien ja heikkojen suhteiden merkitystä ei pidä kuitenkaan unohtaa. Granovetterin 

(1973) mukaan heikot siteet saattavat olla jopa tärkeämpiä kuin vahvat siteet, koska niiden 

kautta päästään uusiin tietolähteisiin ja verkostoon saadaan tulevaisuuden kannalta tärkeää 

tietoa toiminnan säätämistä varten. Mitä vähemmän epäsuoria kontakteja henkilöllä on, sitä 

sulkeutuneemmaksi muodostuu hänen tiedonsaantinsa omassa verkostossaan. (Granovetterin 

1973.) Tutkimuksessa ilmeni, että ystävien ja tuttujen kautta tulevien etäisempienkin 

suhteiden kauttatulevat vinkit koettiin tärkeiksi uusien suhteiden ja kontaktien etsimisessä 

sekä tiedon saannin kannalta. On tärkeää tietää kuka tuntee kenet ja mistä tarvittavaa tietoa 

voi alkaa etsimään. Tätä korostaa myös julkisuudesta tunnettu tämän päivän liikemies Jethro 

Rostedt (2010) luennoidessaan yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa.  

 

Verkostoitumisen ja yhteistyön motiivit lähtevät joko sisäisesti yksilölliseltä tai ulkoiselta 

pohjalta Desi ja Ryanin (2000) mukaan. Ne muodostuvat myös saatujen tulosten mukaan 

siten, millaisesta toimialasta ja missä vaiheessa toimintaansa yritys on. Sama korostuu myös 

Child & Faulknerin (1998) lausunnoissa. Tärkeää on myös yhteistyöltä saatavan hyödyn arvo. 

Vesalaisen (2006) mukaan yhteistyön suunnittelu ja sen aloittaminen on aina yritykselle 

strategisesti tärkeä päätös, jota on harkittava tarkkaan menestymisen kannalta. 

Verkostoitumisen motiiveja pohtivat myös monet haastateltavat. Verkostoitumisen 

motiiveiksi mainittiin enimmäkseen sosiologisia ja taloudellisia motiiveja. Yllättävää sen 

sijaan oli, että aineelliset motiivit saivat vähemmän mainintoja.  Tuominen, Jussila & Goel 

(2012) listaavat sosiologisiin motiiveihin sosiaalisen tuen, tiedon ja opin kartuttamisen lisäksi 

myös maineen ja uskottavuuden. Imagollisia seikkoja oli tunnistettavissa vastauksissa 

ympäristöön luotavan positiivisen ja modernin yrityskuvan, liiketoiminnan uskottavuuden ja 

yhteistyökumppaneiden maineen muodossa. Suominen et al. (2007) on korostanut 

tutkimuksissaan myös verkostoitumiseen liittyviä imagollisia asioita.  
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Myös horisontaalisella tasolla Bengtssonin & Kock’in (1999) mukaan voi ilmetä yhteistyötä 

jopa kilpailijoiden kesken. Vastaajista yksi yrittäjä ilmoitti tekevänsä myös kilpailijansa 

kanssa yhteistyötä tilanteen niin vaatiessa. Motiivina on yleensä ollut hyvän asiakaspalvelun 

säilyttämiseksi suoritettava yhteistyö, kuten myös Bengtsson & Kock (1999) ovat asian 

linjanneet. Vastauksista pystyi päättelemään, että joskus haasteelliset ajat ovat ajaneet 

yrittäjän jopa hetkellisesti kilpailijastaan riippuvaiseksi. Sen sijaan samalla alalla toimivien 

yritysten (coexistence) kesken on todettavissa Bengtsson & Kock’in (1999) mainitsemaa 

sosiaalista ja informatiivista vaihdantaa. Yhteistyö (go-operation) yritysten kesken on hyvin 

yleistä. Se mainittiin jopa välttämättömäksi oman liiketoiminnan kannalta.  

 

Verkostojen muodostuminen ei tapahdu hetkessä, vaan niiden kehittymisen kaari alkaa 

suhteiden luomisesta ja jatkuu niiden hoitamiseen ja ylläpitoon. Verkostosuhteisiin kuuluu 

myös liiketoiminalle epäedullisten ja hyödyttömien suhteiden päättäminen. Yrittäjän 

sosiaaliset verkostot ovat alati eläviä joiltakin osiltaan, jotkut osat ja suhteet ovat pysyviä. 

Nämä pysyvät suhteet nimettiin erittäin vahvoiksi ja kaiken kestäviksi. Tämän kaltaiset 

suhteet Granovetter (1973) ja Shane (2003) ovat nimenneet suoriksi eli vahvoiksi siteiksi. 

Sosiaalisia suhteita luodaan monella tapaa ja monissa tilanteissa.  

 

Vaikka nykypäivänä sosiaalisen median rooli on merkittävä Balick’in (2014) ja Coine & 

Babbitt’in (2014) mukaan mahdollistaen jatkuvan yhteyden pidon eri aikavyöhykkeistä 

huolimatta, oli erittäin yllättävää todeta, etteivät haastateltavat maininneet käyttävänsä 

sosiaalista mediaa suhteiden luomisessa tai niiden hoitamisessa. Sen sijaan henkilökohtaisia 

tapaamisia ja yhteydenpitoa korostettiin saaduissa tuloksissa. Yhteydenpidon ja 

yhteenkuuluvuuden tarve on tunnettua jo Maslowin (1943) tarvehierarkian periaatteista. Myös 

monet muut tutkijat ovat korostaneet tutkimuksissaan sosiaalisen kanssakäymisen ja pääoman 

merkitystä ihmissuhteissa.  

 

Luottamuksen merkitys yhteistyökumppaniin tai hyvään ystävään korostuu vahvasti monissa 

tilanteissa yrittäjän arjessa. Luottamus ei synny hetkessä, vaan se kehittyy vuosien varrella ja 

on perustana monissa yrittäjän toimissa sekä työssä että työajan ulkopuolella. Luottamuksen 

rakentumiseen liittyvät yhteinen historia, yhteiset kokemukset, yhteinen arvomaailma sekä 

samankaltainen ajattelu- ja toimintatapa. Luottamusta rakentuu eri tavoin, eri tasoilla ja sitä 

on erityyppistä. Tämä nousee esiin myös monissa empiirisissä tutkimuksissa (Barber 1983; 
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Barney & Hansen 1994; Fox 1975; Gibb 1978; Halinen 1994; Lewis & Weigert 1985; Sako 

1992).  

 

Tulokset osoittavat, että luottamus tunnistetaan sosiaalisena pääomana, jota pidetään 

korkeassa arvossa yrityksen kehittymisen ja olemassa olevan liiketoiminnan kannalta. 

Yhteistyön synnyttäminen ilman kumppanusten välistä luottamusta ei ole mahdollista. Vahva 

luottamus syventää suhteita yleensä vahvoiksi siteiksi, mikä toisinaan voi syntyä osaksi 

tiedostamatta, kuten Baier (1986) on todennut. Granovetterin (1985) ja Putnam’in (2000) 

määrittelemät vahvat siteet ja luottamus takaavat laadukkaan ja hyvän yhteistyön jatkumisen 

myös vaikeina aikoina haastateltavien mukaan. Lisäksi luottamuksen vaikuttaessa taustalla 

riskit pienentyvät ja liiketoiminnan kehittäminen luotettavan kumppanin kanssa koetaan 

vaivattomammaksi. Tällöin mahdollisuudet pääsystä toivottuihin tuloksiin ovat 

todennäköisemmät paremman suorituskyvyn myötä. Tätä seikkaa tukee myös Jarillon (1988) 

näkemys.  

 

Hyvä yhteistyö ja luotettava kumppani tuovat yritykselle lisäarvoa ja nostetta myös 

imagollisessa mielessä, jolloin myös Baierin (1986) nimeämä luottamuksen ilmapiiri kasvaa. 

Myöskään luottavien yhteistyökumppaneiden merkitystä yrittäjää motivoivana tekijänä ei voi 

kiistää. Useiden tutkijoiden (Barney & Hansen 1994; Blomqvist 1997; Fox 1975; Gibb 1978; 

Grunflach & Murphy 1993; Lewis & Weigert 1985; Mayer et al. 1993; Morgan & Hunt 1994; 

Sako 1992; Schindler & Thomas 1993; Vesalainen 2002) luottamukseen nimeämät ja liittyvät 

lukuisat ominaisuudet ja ilmiöt esiintyivät laajasti myös tämän tutkimuksen tuloksissa.  

 

Luottamusta on kuitenkin pidettävä yllä ja hoidettava. Sen menettäminen voi johtaa 

katastrofaalisiin seurauksiin liiketoiminnassa. Tämän vuoksi yhteistyön aloittamisessa 

kumppanin luotettavuus tulee aina tarkasti punnituksi. Tätä korostavat myös Blomqvist 

(1997), Grunflach & Murphy (1993) ja Luhmann (1988). Luottamuksen rakentuessa 

liikekumppaneiden välille tuloksena voi monesti olla vuosi saatossa hyväksi ystävyydeksi 

rakentunut ja syventynyt suhde. Näin yrittäjän henkilökohtainen sosiaalinen verkosto ja liike-

elämän sosiaalinen verkosto yrittämisen ja ajan myötä muokkautuvat joitakin osin 

yhteneväksi verkostoksi.   
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6.3 Minkälainen yrittäjän verkostorakenne on?  

 

Tutkimuksen aikana suoritettujen haastatteluiden ja saatujen piirustusten perusteella rakentui 

yrittäjien sosiaalisten verkostojen rakennetta kuvaava ns. Net-Egg-malli, missä kuvataan 

yrittäjien sosiaalisten verkostojen eri tasoja. Näillä kullakin tasolla on yrittäjille toisistaan 

poikkeavia suhteita ja myös erilainen merkitys yrittäjän elämässä. Osa verkostotasoista liittyy 

vahvasti ainoastaan liike-elämään, osa tasoista näyttelee tärkeää roolia sekä liike-elämässä 

että henkilökohtaisessa elämässä. Verkoston ydin on yrittäjälle merkitykseltään se kaikkein 

tärkein ja myös liiketoiminnan mahdollistava perusta ja kulmakivi, oma lähipiiri.  

 

Net-Egg-mallissa lähipiirin ympärille muodostuu muita verkostotasoja, joista löytyy osittaista 

päällekkäisyyttä henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston ja liike-elämään liittyvän sosiaalisen 

verkoston kanssa. Nämä päällekkäin sijoittuvat osat muodostavat yhdessä yrittäjän 

tärkeämmän henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston. Tämä verkostotaso toimii myös yrittäjän 

tärkeänä tukiverkostona liiketoiminnan arjessa. Wenger & Padulan (2010) mukaan suhteiden 

ja niiden välisten yhteyksien johtamisessa on kyse yhteistyön turvaamisesta, 

yhteisymmärryksen lisäämisestä, sitoutumisen ja luottamuksen parantamisesta. Tämä oli 

havaittavissa myös saaduissa tuloksissa.  

 

Varsinkin henkilökohtaisessa sosiaalisessa verkostossa löytyvät liiketoiminnalle tärkeät 

keskustelu- ja yhteistyökumppanit, mutta myös ystävät harrastuksiin. Ståhle & Laennon 

(2000) mukaan verkostoihin liittyvän kumppanuuspääoman mukaan kuuluvat tieto, lisäarvo ja 

luottamus, jotka ovat syntyneet usein yhteisten strategisten ja synergisten toimintamallien 

sekä yhteisen toimintakulttuuri kautta. Tämä näkyi myös saaduissa tuloksissa ja on 

todettavissa, että henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston kautta löytyy aina tarvittavaa apua ja 

ajatustenvaihtoa. Myös molemmin puolinen luottamus on vahva ja verkoston jäsenet ovat 

ikään kuin kasvaneet yhteen.  

 

Wegner & Padula’n (2010) väittämä suhteiden toimivuuden, sitoutumisen ja luottamuksen 

heijastumisesta verkoston tehokkuuteen käy hyvin ilmi tuloksissa. Tämä taso verkostosta 

säteilee energisyyttä ja toimintaa, mikä näkyy tehokkuutena ja konkreettisina tuloksina. 

Näistä suhteista monet ovat syntyneet liikesuhteina ja tähän verkostotasoon kuuluukin yleensä 

myös muita yrittäjiä runsaasti. Ajan myötä kumppanuus- ja liikesuhteet ovat syventyneet 
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läheisiksi ystävyyssuhteiksi ja on ymmärrettävää, että tässä ystäväpiirissä ongelmat koetaan 

jopa yhteisiksi ja apua pyritään antamaan aina mahdollisuuksien mukaan.    

 

Henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston tasolla tapahtuu myös suurin kirjo erilaisista 

yhteistyömalleista. Kuten edellä on mainittu, kumppanuus eli partnership on varsin yleinen 

yhteistyömuoto. Allianssit ovat vapaaehtoisia kahden tai useamman yrityksen välisiä 

sopimuksia ja yhteistyömalleja, joilla pyritään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen, 

teknologioiden, tuotteiden, ja palveluiden vaihtoon sekä yhteiseen kehittymiseen (Das & Teng 

1998; Gulati 1998; Parkhe 1993; Shane 2003). Tämä tuli voimakkaasti esiin saaduissa 

tutkimustuloksissa erityisesti henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston tasolla. Myös piirteitä 

kehittämisverkostosta, yhteistyörenkaasta ja jonkin asteisista projektiryhmistä ilmeni 

haastatteluissa aktiivisen vuorovaikutuksen, luottamuksen, verkostosta saatavan hyödyn ja 

oppimisen, yhteisen tavoitteen tai projektin läpiviemisen muodossa samoin kuin Child & 

Faulkner (1998) sekä Suominen et al. (2007) ovat tuoneet esiin omissa tutkimuksissaan. 

Haastattelut paljastivat vapaa-ajan käytön suhteen kahta eri suhtautumistapaa. Tuli ilmi, että 

jotkut yrittäjät vetävät hyvin jyrkän linjan siinä, kenen kanssa he haluavat viettää vapaa-

aikaansa työajan ulkopuolella. Osa ilmoitti käyttävänsä omaan aikaansa ainoastaan lähimmän 

piirinsä kanssa. Osa kertoi ajankäytön ja rajaamisen olevan mahdotonta monitahoisen 

verkostonsa vuoksi. Ystäväpiirit vaihtelivat pienestä laajaan. Pieni ystäväpiiri määriteltiin 

tässä yhteydessä muutamaksi ydinystäväksi.  

Liike-elämän sosiaalinen verkosto sen sijaan muodostaa oman verkostonsa, joka pohjautuu 

puhtaasti liike-elämään. Oli yllättävää todeta, ettei tuloksissa ilmennyt suuresti yhteistyötä 

yritysten välillä yhteisyritysten tai yhteisyksikköjen muodossa. Ainostaan yksi yrittäjistä 

mainitsi olevansa mukana ”jollain tapaa” yhteistyökumppanin yrityksessä. Liike-elämän 

sosiaalinen verkosto on lähipiiristä katsottuna oma maailmansa, jonka kanssa lähipiiri ei ole 

tekemisissä. Satunnaisesti liike-elämän erilaiset edustustilaisuudet saattavat osallistaa yrittäjän 

puolisoa, mutta kyseiset tilaisuudet liittyvät yleensä juhlallisiin tai virallisiin sosiaalisiin 

tapahtumiin, joissa liikeasioista ei keskustella. Tutkimuksen tuloksena syntynyt yrittäjien 

verkostorakenne kerrataan kuvassa 12.  
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Kuva 12. Yrittäjän sosiaalisen verkoston rakenne, Net-Egg-malli. 

 

6.4 Mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän verkostoitumiseen? 

 

Joidenkin yrittäjien toimiala määrittää sen, kuinka fokusoiden ja tarkoituksellisesti näitä 

yritykselle hyödyllisiä suhteita etsitään. Monesti yrittäjä toimii aluksi henkilön kanssa 

liikesuhteessa, liikesuhde syvenee ja usein molemmille kumppaneille hedelmällinen 

liikesuhde kypsyy vähitellen ystävyydeksi. Tähän pääsemiseksi prosessi vaatii myös 

molemminpuolisen luottamuksen rakentumisen. Yrittäjän sosiaalinen verkosto kasvaa 

vähitellen ja siihen muodostuu erilaisia verkosto-tasoja, joiden roolit ja merkitykset yrittäjille 

vaihtelevat. 

 

Sosiaalinen pääoma ja luottamus tuovat suuren avun yrittäjille kontaktien luomisessa. 

Vaikuttaa siltä, että sosiaalisen pääoman käsite ymmärretään eri tavoin. Puheista ilmeni, että 

sillä tarkoitettiin sekä kontaktien määrää ja laatua - koko yrittäjäverkostoa, jonka kanssa 

ollaan tekemisissä - että myös suhteiden perustana olevaa luottamusta. Sosiaalisen pääoman 

merkitystä korostettiin kuitenkin sellaisena erittäin tärkeänä pääomana, mitä yrittäjälle 

muodostuu vain ajan myötä. Tarkoituksellinen ja määrätietoinen asiantuntija-kontaktien 

etsiminen vaatii uskallusta ja uskon valamista uusiin kumppaneihin luotettavien tosiasioiden 
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avulla. Yhteistyön synnyttäminen ei olisi mahdollista ilman kumppanusten välille syntyvää 

vahvaa luottamusta.  

 

Menestymiseen ja nykypäivän vauhdissa pysymiseen tarvitaan kykyä lyöttäytyä yhteen ja 

vaihtaa informaatiota omalle liiketoiminnalle merkityksellisten tahojen kanssa (Bridge et al. 

2003). Tätä väittämää tukevat suoritetuista haastatteluista esiin nousseet persoonatekijät ja 

niiden vaikutus verkostojen rakentamisessa. Tutkimustuloksissa yrittäjien persoonan merkitys 

tuli esille usein ja monissa kommenteissa verkostojen muodostumista mietittäessä. 

Sosiaalinen ja helposti lähestyttävä henkilö saa vaivattomammin kontakteja kuin sosiaalisia 

tilanteita vieroksuva. On todennäköistä, että juuri näillä henkilöillä verkostot muodostuvat 

myös laajoiksi. Henkilökohtaiset taidot ihmissuhdeasioissa, verkostojen rakentamisessa 

samoin kuin neuvottelu- ja kommunikointitaidot ovat menestyvälle yrittäjälle ominaisia. 

Christakis (2010) korostaa, että osa saa perimässään tiettyjä yrittäjyyttä tukevia ominaisuuksia 

– monet haastateltavat olleensa jo nuoresta lähtien hyvin sosiaalisia. Myös haastattelutilanne 

osoitti heidän olevan hyvin puheliaita ja verbaalisesti lahjakkaita. 

 

Monesti laajat verkostot omaavat yrittäjät ovat tyypiltään ekstraverttejä ja myös niitä, jotka 

menestyvät paremmin liiketoiminnassaan (Shane 2003). Ekstraverttiin ominaisuutteen 

liitetään sosiaalisuus, seurallisuus, itsevarmuus, puheliaisuus ja aktiivisuus (Barrick & Mount 

1991). Ekstraverttiuden ominaisuudet ovat hyvin lähellä myös ns. Normanin (1963) ”Big 

Five” mallia. Näitä persoonaan liittyviä ominaisuuksia sekä Jim Collins’in vuonna 1996 

rakentaman 5-tason johtaja-mallin ominaisuuksia ilmeni myös tämän tutkimuksen tuloksena 

haastatelluilla yrittäjillä. Usein näistä ulospäinsuuntautuneista ja sosiaalisista yrittäjistä 

huokuu myös Big Five – johtajuutta. Heiltä löytyy myös tilainteisiin vaadittavaa sosiaalista 

älykkyyttä (social intelligence) havainnoimaan ja ymmärtämään lähettyvillään olevien 

muiden henkilöiden tunne- ja olotiloja sekä heidän käyttäytymistään, jotka Thorndike (1920) 

ja myöhemmin Salovey & Myer (1990) sekä Hsi-An & Susanto (2010) ovat määritelleet 

tunneälyksi (emotional intelligence). Monet haastateltavista korostivat kyseisten 

ominaisuuksien merkitystä - kyky mukautua eri tilanteisiin on yrittäjälle tärkeä ominaisuus.   

 

M5: ”Se voi olla vähän, kun tämmönen kameleontti eli vaihtaa väriään tarpeen mukaan.” 
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Omaa käyttäytymistä ja ominaispiirteitä puntaroitiin varsinkin kysyttäessä, oliko 

haastateltavan mielestä verkostoituminen helppoa omalla kohdalla. Haastateltavista monet 

ilmoittivat olevansa varsin rohkeita, jopa innokkaita ja määrätietoisia lähestyessään toisia 

henkilöitä. Persoonan herättämä luottamus nousi esiin yhtenä tärkeimmistä peruselementeistä 

suhteita solmittaessa. Luottamusta ei saavuteta nopeasti, vaan se rakentuu ajan saatossa ja 

yhteisen historian myötä. Se tuo mukanaan liiketoimintaa helpottavia elementtejä, kuten myös 

Blomqvist (1997) ja Vesalainen (2002) ovat todenneet. Luottamuksen syntymiseen 

vaikuttavat myös oma työhistoria ja kerätty kokemus. Taustatekijöistä esiin tulivat myös 

kasvaminen yrittäjäperheessä, vankka myyntikoulutus ja monipuolinen ura myyntitehtävissä. 

Sukupuolella ei vaikuttanut olevan eroa rohkeudessa lähestyä uusia kontakteja. Eroavaisuutta 

sen sijaan löytyi ajan rajaamisessa verkostoitumiseen sekä verkostoitumiseen käytettävissä 

kanavissa.  

 

M4: ” …sanotaan, että ei palele, eikä pelota. Kyllä mä aika rohkeesti pystyn ottaan yhteyttä. 

Mun on aika helppo lähestyä ihmisiä.” 

 

M5: ”Kyllä pitää kemiat toimia… On persoonakysymys, kuinka pystyy lähestymään toisia. Se 

ei ole yrittäjien yleisominaisuus, että osaa lähestyä tai pystyy lähestymään toisia. Kyllä se on 

ihan luonteesta kii. Yleensä suulaalla henkilöllä on paljon suuremmat verkostot, kuin 

vähäpuheisella” 

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet, koulutustausta ja työkokemus muokkaavat henkilöistä 

erilaisia. Persoonatekijät vaikuttavat siihen, kuinka helposti erilaisten siteiden ja suhteiden 

solmiminen tapahtuu. Ihmiset pyrkivät olemaan homofiilisia, mikä tarkoittaa sitä, että 

vahvimmat siteet pyritään solmimaan samankaltaisen henkilöiden kanssa (McPherson et al. 

2001). On tyypillistä ja tunnettua, että ihmiset hakeutuvat samankaltaisesti toimivien ja 

ajattelevien läheisyyteen. Tämä ilmeni vahvasti tutkimuksessa eri henkilöiden antamissa 

lausunnoissa.  

M3: ”Samankaltaiset hakeutuu toistensa seuraan – se on aika luontevaa yrittäjille.” 

 

Lisäksi verkostoitumisen tarvetta määrittää oman liiketoiminnan laatu. Toimialat ovat erilaisia 

ja myös verkostojen välttämättömyys. Hyödylliset suhteet voivat olla edellytys ja ainoa keino 

viedä yritystä eteenpäin. Se kuinka suureksi ja moninaiseksi niitä halutaan, on riippuvainen 
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persoonan lisäksi myös verkostoitumiseen käytettävästä ajasta. Myös polte oman 

liiketoiminaan kehittämiseen ja erilaiset motiivit ajavat yrittäjää verkostoitumaan ja luomaan 

yritykselle merkityksellisiä suhteita.  

 

Yhteistyön taustalla olevat syyt ja eri motiivit määräävät sen, kuinka tärkeäksi yhteistyö 

koetaan. Yhteistyöhön panostetaan, mikäli siitä on odotettavissa hyötyä ja lisäarvoa 

liiketoiminnalle Vesalaisen (2006) mukaan. Tämä ilmeni tutkimustuloksissa erilaisten 

ilmenneiden motiivien myötä. Tuominen, Jussila & Goel’in (2012) mukaan motiiveja löytyy 

sosiologiselta, aineelliselta ja taloudelliselta pohjalta. Tutkimustulokset toivat esiin motiiveja 

kaikista kategorioista ja ensi vaikutelma oli, että taloudellisia motiiveja vaikuttaisi esiintyvän 

yllättävän vähän. Tarkempi tutkiminen ja motiivien luokittelu paljasti kuitenkin monen 

motiivin liittyvän omalla tavallaan jonkin asteisen taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Sen 

sijaan aineellisia hyötymisiä osoittautui olevan vähäisesti. Aineettomiin resursseihin liittyi 

monia motiiveja ja vaikuttaa siltä, että sosiologiset motiivit ovat yrittäjille varsin tärkeitä ja 

painottavat vahvasti suhteiden luomista. Motiivien taustalla vaikuttivat myös Desi & Ryan’in 

(2000) mainitsemat yksilölliset motiivit oman kiinnostuksen pohjalta.  

 

Taloudelliset motiivit liittyivät yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen, verkoston 

laajentamiseen ja kontaktien solmimiseen, osaamisen ja tulojen kasvattamiseen. Näihin 

liittyivät myös eri yhteistyömallien lisääminen, joista osa ilmoitettiin olevan tuotteiden ja 

palveluiden vaihdantaa. Sosiologiselta näkökulmalta motiiveiksi ilmoitettiin sosiaalinen tuki, 

monipuolisen tiedon saaminen, näkökantojen ja mielipiteiden jakaminen. Myös yhteinen 

ajatusmaailma, visiot ja toimintatavat mainittiin syyksi hakeutua yhteen. Aineettomien 

motiivien osalta esille tulivat yhteinen ideointi ja ongelmanratkaisu, konkreettiset 

kehitysideat, ammatillisen osaamisen lisääminen ja kustannusten alentaminen. Suhteiden 

luomisen taustalla oli havaittavissa myös jonkin asteista imagollista ja trendikästä aspektia, 

jonka myös Konug (1988) ja Suominen et al. (2007) tuovat esiin omissa tutkimuksissaan.  

 

Yhteistyötä osoittautui tapahtuvan Bengtsson & Kock’in (1999) nimeämillä eri tasoilla. 

Yhteistyö (co-operation) oli varsin yleistä ja sitä tapahtui jatkuvasti. Tuloksista ilmeni myös, 

että kilpailijat vaihtoivat tietoa keskenään (coexixtence) ja saattoivat tehdä myös yhteistyötä 

(co-opetition) tilanteen niin vaatiessa.  
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Tuloksista ilmeni, että sukupuolten välillä verkostojen rakentumisessa oli havaittavissa 

eroavaisuuksia. Naisyrittäjät keskittyvät verkostojensa rakentamiseen pääsääntöisesti 

virallisen työajan puitteissa ja työhön liittyvissä tilaisuuksissa. Miesyrittäjien keskuudessa 

puolestaan työlle ja vapaa-ajalle ilmoitettiin olevan hankalaa asettaa mitään aikarajaa. Työtä 

koettiin tehtävän myös vapaa-ajalla, koska monet liiketuttavat liikkuvat samojen harrastusten 

parissa ja myös näissä yhteyksissä keskustellaan usein työasioista.  

 

Vapaa-ajan keskittäminen oman lähipiirin hyväksi erityisesti naisyrittäjien joukossa korostui 

haastatteluissa. Vapaa-aika pyhitetään itselle ja omalle lähipiirille, jolloin työasiat jätetään 

taka-alalle. Ilmiö saattaa selittyä sukupuolien välisillä rooleilla. Chell & Baines (1998) ovat 

todenneet biologisten sukupuolierojen ja sosio-ekonomisten roolien heijastuvan myös 

yrittäjyyteen. Naisten vahvojen lähipiiristä nousevien tukijoukkojen merkitystä korostavat 

puolestaan Ljunggren & Kolvereid (1996) ja Anna et al. (1999). Iällä kommentoitiin 

puolestaan olevan merkitystä siten, että mitä vanhemmaksi yrittäjä tulee, sitä innokkaammin 

hän väistää suuria yleisötilanteita.  

 

Verkostoitumiseen käytettävät kanavat selittävät myös osaksi miesten aktiivisempaa 

verkostoitumista ja myös verkostojen laajuutta. Miesten hakeutuminen sosiaalisiin 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin on tiiviimpää ja laaja-alaisempaa kuin naisilla. Varsinkin 

harrastusten ja urheilun osuus verkostoitumiskanavissa on merkittävä miesten osalta. Naiset 

osallistuvat erilaisiin verkostoitumistilaisuuksiin samoin kuin miehetkin, mutta tämä tapahtuu 

enimmäkseen työajalla. Miehillä verkostoituminen on käynnissä myös työajan ulkopuolella 

tapahtuvissa kokoontumisissa, matkoilla, urheilu- ja harrastustapahtumissa. Tämä tuo heille 

runsaamman kirjon mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja ja syventää jo olemassa olevia 

suhteitaan.  

6.5 Mikä merkitys verkostoilla on yrittäjälle? 

 

Haastateltavat korostivat verkostojen merkitystä tärkeänä liiketoimintaa eteenpäin vievänä 

voimalähteenä sekä tuki- ja tiedonvaihtoverkostona. Sosiaalisen pääoman teoria korostaa juuri 

tiedon vaihtoa arvokkaana resurssina yrittäjälle sekä yksilöiden että organisaatioiden välisten 

liitosten merkitystä (Brown 1986; Granovetter 1985; Putnam 2000). Vahvimmat siteet ja 

suhteet solmitaan aina samoin ajattelevien ja toimivien kanssa (Granovetter 1973; Shane 

2003), mikä oli selvästi havaittavissa tutkimustuloksista.  
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Kuten Hakanen et al. (2007) on todennut, tulevaisuudessa menestyvät parhaiten yritykset ja 

organisaatiot, jotka ovat kehittäneet itselleen uuden kyvykkyyden, verkostokyvykkyyden. Se 

tarkoittaa sekä teknistä, mutta ennen kaikkea sosiaalista kykyä hahmottaa, luoda, johtaa ja 

kehittää yritys- ja organisaatioverkkoja ja – suhteita. Tämä näkyy tietynlaisena 

”muskettisoturihenkenä” – kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta (Hakanen et al. 2007). 

Ilmiö tuli esiin vahvasti myös tässä tutkimuksessa erityisesti miesyrittäjien keskuudessa. 

Henkilökohtainen sosiaalinen verkosto sykkii juuri tätä muskettisoturihenkeä, joka näkyy 

säännöllisenä ja usein tapahtuvana yhteydenpitona, vaihtokauppoina, avunantona ja 

vertaistukena aina tarvittaessa, myös vapaa-ajalla. Näille ystäville löytyy aina aikaa kiireisestä 

liike-elämästä huolimatta.   

 

Kontaktien useus on suurin juuri henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston yhteydenpidossa – 

kokoontumisia ja tapaamisia on jopa useita kertoja viikossa. Yhteyttä otetaan molempiin 

suuntiin. Tämä verkoston taso näyttelee tärkeää roolia varsinkin miesyrittäjälle sekä vapaa-

ajalla että liike-elämässä. Näin ajantasaisen tiedon vaihto ja jakaminen toteutuu yrittäjää 

miellyttävällä tavalla omien muiden intressien yhteydessä. On luonnollista, että yrittäjän 

tärkeimpään ja lähimpään perhepiiriin pidetään yhteyttä päivittäin, kun taas liike-elämän 

sosiaaliseen verkostoon yhteyttä pidetään suhteiden hoitamiseksi säännöllisesti, mutta 

harvemmin. 

 

Tämä tutkimus osoitti, että vahvaa luottamusta (strong-form-trust) rakentuu yrittäjien 

sosiaalisissa verkostoissa juuri lähipiirin ja henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston suhteissa. 

Haastateltavat pohdiskelivat yhteisten arvojen, periaatteiden, toimintatapojen ja näkemysten 

merkittävää roolia luottamuksellisissa suhteissa samoin kuin Barney & Hansen (1994) ovat 

omissa tutkimuksissaan todenneet. Nämä elementit korostuvat osapuolten yhteisen historian 

ajalta ja tuovat myös selvän kilpailuedun osallisille organisaatioille yrittäjän kautta. Kuten 

Napapiet & Ghosal (1998) on todennut, sosiaalinen pääoma tuo älyllistä pääomaa ja sitä 

kautta tiettyä kilpailuetua, josta hyötyvät mukana olevat osapuolet. Sosiaalinen pääoma tuo 

mahdollisuuden etuisuuksien niille, jotka kuuluvat sosiaaliseen verkostoon tai muuhun 

yhteisöön, kuten Coleman (1988), Burt (1992) ja Portes (1998) ovat näkemyksensä ilmaisseet. 

 

Henkilökohtainen sosiaalinen verkosto korostui omana tukiverkkona myös apua tarvittaessa. 

Verkostoissa ilmoitettiin toimivan monesti win-win-periaatteella, jolloin molemmat hyötyvät 
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tilanteessa. Yhteinen pitkä historia ja vahva luottamus toiseen antoivat mahdollisuuden apuun 

ja vastapalvelukseen tarvittaessa. Kyse oli hyväntahtoisuudesta (good-will) ja rehellisestä 

halusta auttaa (Blomqvist 1997; Sako 1992). Apua annettaessa ei toiselta osapuolelta vaadittu 

vastapalvelusta, eikä kirjallisia sopimuksia yleensä tehty. Taustalla oli kuitenkin aina toive 

siitä, että omalle kohdalle avuntarpeen sattuessa, sitä saadaan tarvittaessa omasta verkostosta. 

Sosiaalisen vaihdanta teorian pääperiaatteet näyttivät toteutuvan tältä osin haastateltujen 

yrittäjien toiminnassa.  

 

Henkilökohtaisessa sosiaalisessa verkostossa korostuu vahvasti myös oman lähipiirin 

merkitys. Lähipiirin merkitys korostuu myös niiden yrittäjien joukossa, jotka käyttävät 

runsaasti aikaansa verkostosuhteidensa hoitoon vapaa-ajallaan varsinaisen työajan 

ulkopuolella. Yrittäjä pyrkii aina huomioimaan oman perheensä ja läheisensä toiminnassaan, 

vaikka se asettaakin haasteita. Myös perhe joutuu osittain säätämään toimintaansa perheeseen 

kuuluvan yrittäjän aikataulun mukaan. Oma lähipiiri, joka useimmiten käsittää oman 

perheenjäsenet puolisoineen ja heidän lapsineen, muodostaa sen perustan, joka mahdollistaa 

liiketoiminnan pyörittämisen. Lähipiiri tuo yrittäjän elämään sisällön ja vastapainon 

haasteelliselle työlle. Lähipiiristä löytyy myös usein liikekumppani tai se luotettavin 

työntekijä yrittäjän rinnalle. Työntekijöiden palkkaaminen on työlästä ja kallista, eikä 

rekrytoinnin onnistumisesta ei voi olla varma. Työntekijöiden etsiminen juuri lähipiiristä 

suorien siteiden kautta on helpompaa myös Shane’in (2003) mukaan.  

 

Vapaa-ajan käytön suhteen tuloksissa ilmeni kahta eri suhtautumistapaa. Tuli ilmi, että jotkut 

yrittäjät vetävät hyvin jyrkän rajan siinä, kenen kanssa he haluavat viettää vapaa-aikaansa 

työajan ulkopuolella. Osa ilmoitti käyttävänsä omaan aikaansa ainoastaan lähimmän piirinsä 

kanssa. Osa puolestaan kertoi ajankäytön ja rajaamisen olevan mahdotonta monitahoisen 

verkostonsa vuoksi. Ystäväpiirit vaihtelivat pienestä muutaman sydänystävän piiristä laajaan 

verkostoon.  

 

Laajat ja monimuotoiset sosiaaliset verkostot tuovat pääsyn sellaisen tiedon äärelle ja avun 

piiriin, joka osaltaan tukee yrityksen liiketoiminnan menestymistä. Henkilökohtaiset suhteet 

parantavat yrittäjän mahdollisuuksia löytää apua myös haasteellisina aikoina. Myös 

mahdollisuudet uusien liikeideoiden tunnistamisen suhteen kasvavat. Näitä ilmiöitä ovat 

käsitelleet myös Brudel & Preisendorfer (1998) ja Ardichvili & Cardozo (2000) omissa 

tutkimuksissaan.  
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Monet haastateltavista miesyrittäjistä käyttivät varsin monipuolisesti henkilökohtaista 

verkostoaan eri tarkoituksiin, naisilla henkilökohtaisen verkostojen hyödyntäminen painottui 

enemmänkin lähipiiriin tukiverkostona. Tältä osin voidaan sanoa miesyrittäjien toteuttavan 

voimakkaammin oman verkostonsa hyödyntämistä ja hakevan ratkaisuja moniin haasteisiin 

verkoston kautta. Miesyrittäjien verkostot vaikuttivat toimivan tältä osin enemmän OPEN-

periaatteella kuin naisyrittäjien verkostot. Myös epäsuorat siteet osoittautuivat tärkeiksi 

liiketoiminnan kehittämisessä ja tietojen päivittämisessä. Heikot siteet mainittiin varsin 

tärkeiksi erityisesti start-up-yrittäjän kohdalla. Tämä ilmiö korostuu juuri Granovetterin 

(1973) väittämissä.  

 

Liike-elämän sosiaalisen verkoston tasolla vahvasti liiketaloudellinen suhdetoiminta perustuu 

erilaisiin kirjallisesti sovittuihin yhteistyösopimuksiin. Näissä sopimuksissa määritellään 

tavoitteet ja jaetaan vastuut. Valittu strategia viedään käytäntöön erilaisten toimenpiteiden 

avulla. Ne tehtävät, toiminnot ja asiat, joiden kautta tavoitteisiin pyritään, tuodaan selvästi 

esille. Tehtävät vaativat myös nimetyt vastuuhenkilöt, selkeän aikataulun ja mittarit seurannan 

mahdollistamiseksi. (Kamensky 2008.) Pyrkimyksenä on löytää sellaisia yhteistyömalleja, 

joiden avulla kumppanit saavat hyötyä omalle liiketoiminnalleen. Tämän vuoksi yrittäjät 

pyrkivät keskittymään varsinkin tällä verkostotasolla sellaisiin suhteisiin, jotka tarjoavat 

lisäarvoa, hyötyä tai tuovat jotain muuta yritykselle arvokasta lisäarvoa. Tämä tuli selvästi 

esille haastateltavien kommenteissa.  

 

Verkostojen toimijoihin kuuluu runsaasti myös muita yrittäjiä. Yhteistyötä ilmoitettiin 

tehtävän niin toimittajien, alihankkijoiden asiakkaiden kuin myös oman liikeyrityksen 

toimialaan kuulumattomien yrittäjien kanssa. Myös horisontaalisella tasolla kilpailijoiden 

välillä löytyi yhteistyötä ja saaduista kommenteista päätellen osa suhteista on jopa ajoittain ja 

osittain kilpailijasta riippuvia. Tältä osin Bengtsson & Kock’in (1999) väittämät osoittautuvat 

myös käytännössä todeksi. Virastoilla ja poliittisilla päättäjillä on myös oma tärkeä roolinsa 

yrittäjän liike-elämään liittyvässä sosiaalisessa verkostossa. Liike-elämään liittyy monesti 

yhteydenpitoa ja yhteistyötä kuntien ja kaupunkien virkamiesten ja poliittisten päättäjien 

kanssa. Yhteydenpito heihin vaihtelee yrittäjän oman liiketoiminnan mukaan. 

 

Verkostoissa löytyy aina sovittelijoita, ottajia ja antajia. Sovittelijat tekevät toisille 

palveluksia tietäen, että se tulee heille takaisin jossain vaiheessa vastapalveluksena. Coine & 

Babbitt’in (2014) mukaan ottajat puolestaan pitävät huolen omasta saamisestaan antamatta 
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muille mitään. Haastateltavat ilmoittivat tunnistavansa ilmiön. Verkostoihin ilmestyvät oman 

edun tavoittelijat ja siipeilijät tunnistetaan yleensä heti ja he karsiutuvat nopeasti pois. Antajat 

käyttäytyvät kuin sovittelijat – he eivät pidä lukua vastapalveluksista. Coine & Babbitt (2014) 

ovat todenneet, että nämä henkilöt nauttivat mahdollisuudesta auttaa ystäviään ja muita 

lähellään avuntarpeessa olevia. Haastattelutuloksista myös tämä oli selvästi havaittavissa. 

Näitä piirteitä ilmeni sukupuolesta riippumatta, mutta vahvemmin asia tuli esiin miesyrittäjien 

keskuudessa.  

 

Yleensä voidaan haastattelujen perusteella todeta, että verkostojen mainittiin olevan 

äärimmäisen tärkeitä yrittäjille. Yhteinen historia, ystävien toisiinsa tutustuminen, yhteisten 

arvojen ja näkemysten jakaminen, kumppanusten välille kasvanut luottamus luo sen 

mahdollisuuden, että henkilökohtaisesta sosiaalisesta verkostosta syntyy ja kasvaa uutta 

verkostoyhteistyötä ja myös uutta liikeideaa. Verkostoituminen varmistaa nopean tiedonkulun 

ja eri alojen asiantuntemuksen yhdistymisen. Se tuo joustavuutta ja ketteryyttä myös 

organisaatioiden toimintaan. Verkostoitumisessa oli havaittavissa myös jonkin asteista 

imagollista ja trendikästä aspektia, jonka tuovat esiin myös Konug (1988) ja Suominen et al. 

(2007) omissa toteamuksissaan.  

 

M1: ”Kyllä sitä pyrkii verkostoitumaan sellaisiin suhteisiin, mistä on ittelleen hyötyä tai 

virma hyötyy. Sehän on tuon verkostoitumisen yksi tarkoitus.” 

 

6.6 Tutkimustulosten hyödyntäminen 

 

Haastattelutilanteen yhteydessä yrittäjiltä tulleista kommenteista saattoi päätellä, että 

verkostoitumiseen ei ollut tietoisesti monessakaan tapauksessa kiinnitetty erityistä huomiota. 

Verkostoitumisen merkitys tuotiin kuitenkin tärkeänä seikkana esiin useimmissa 

haastatteluissa. Myös tämä antaa viitteitä siitä, että yrittäjyyskasvatuksessa verkostoitumiseen 

liittyvää tietoutta ja opastusta olisi syytä nostaa mukaan eriasteisia koulutusteemoja 

suunniteltaessa. Tulosten hyödyntäminen 3.2 luvussa kuvatut ilmiöt huomioiden toisi 

mahdollisuuden kehittää yrittäjäkasvatusta jo yläaste- ja lukiotasolta alkaen. Myös 

persoonatekijöihin suuremman huomion kiinnittäminen ja erilaisten testien tehokkaampi 

käyttö, kuten MBTI-luokitustestaus, mahdollistaisi yksilötasoista ohjausta yrittäjyyteen ja sen 
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tärkeään verkostoitumisen osa-alueeseen jo nuoruudesta lähtien. Oikein suunnattu opastus ja 

koulutus kasvattavat nuorista osaavia verkostoitujia myös kansainvälisille areenoille.  

 

Erilaiset tutkimukset, asiantuntijoiden kommentit ja mielipiteet antavat viitteitä juuri siitä, että 

yrittäjyyskoulutusta kotimaassa tulisi päivittää. TNS Gallup’in v. 2016 mukaan 21 prosenttia 

36–64-vuotiasta ammattikorkeakoulutetuista koki opintojensa tukeneen yrittäjyyttä ja 

yliopistotason valmistuneista saman ikäisistä samoin ajatteli vain seitsemän prosenttia. 

Suomen Yrittäjien tekemä selvitys osoitti, että viime vuosina korkeakoulututkinnon 

suorittaneista noin viidennes harkitsi oman yrityksen perustamista. Itä-Suomen yliopiston 

tekemän tutkimuksen mukaan kiinnostus yrittäjyyteen syntyy saadusta yrittäjyyteen liittyvästä 

opetuksen määrästä. Suomen Yrittäjien johtajan Veli-Matti Lamppu (2016) toteaa, että 

yrittäjyysopetukseen olisi panostettava enemmän nykypäivänä ja tarjottava muun muassa 

juuri kohdennettuja koulutuspalveluita jo toimiville yrittäjille. Hänen mukaansa koulutustaso 

ei vastaa tämän päivän tarpeita. (Suomen Yrittäjät ry, 2016.) 

 

Ymmärrys yrittäjien verkoston rakentumisesta tuo tietoa, jota tulisi hyödyntää yrittäjille 

suunnattujen verkostoitumis- ja koulutilaisuuksien järjestämisessä. Tässä avainasemaa 

näyttelevät myös erilaiset yrittäjäjärjestöt ja - organisaatiot sekä kaupunkien ja kuntien 

kehitysyhtiöt, jotka järjestävät erilaisia yrittäjätapahtumia ja kokoontumisia. Luomalla oikeille 

kohderyhmille ja oikeilla teemoilla erilaisia tapahtumia tuloksellisen ja hyödyllisen 

verkostoitumisen mahdollisuudet kasvavat. Lisäksi naisyrittäjien passiivisempaa asennetta 

verkostojen rakentamiseen myös työajan ulkopuolella tulisi kohentaa ja antaa rohkaisua tähän 

suuntaan mielenkiintoisilla ja monipuolisilla verkostoitumistilaisuuksilla.  

6.7 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Saadut tulokset noudattavat monessa kohtaa sekä verkostojen rakentumiseen liittyviä teorioita 

että sosiaalisen vaihdannan ja sosiaalisen pääoman teorioita. Koska persoonallisuustekijöiden 

huomioonottaminen vaikuttaa vielä suhteellisen vähäiseltä nykypäivän työelämässä ja eri 

organisaatioita rakennettaessa, tehokkuuden ja laadukkaiden tulosten saavuttamiseksi asiaa 

tulisi vielä kehittää. Yrittäjien omien persoonallisuustekijöiden vaikutuksen tutkiminen 

yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeiden suhteiden luomiseksi voisi antaa uutta 

näkökulmaa yrittäjyyskasvatukseen ja – koulutukseen. Yksilön vahvuuksien kartoittaminen ja 
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niiden tuominen työorganisaatioon oikealla tavalla saattaisi parantaa myös 

työskentelymotivaatiota työilmapiirin muuttuessa yksilöitä paremmin huomioivaksi.   

 

On todennäköistä, että yksilötasolla kaikkien yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden 

resursseja ei tule käytettyä oikealla tavalla. Varma tieto tästä lisätutkimusten avulla saattaisi 

tuoda mahdollisuuden uusien työskentelyä helpottavien menetelmien ja koulutusohjelmien 

kehittämisen pohjaksi. Uudet menetelmät saattaisivat tuoda myös yrittäjille paremmat 

työkalut henkilöstövalintojen tekemiseen ja työtehtävien kartoittamiseen 

persoonallisuustekijät huomioimalla. Myös yrittäjien itsensä kehittämiseen johtajina apua 

löytyisi kenties tällä kautta.   

 

Toimivien yrittäjien verkostoitumistilaisuuksien rinnalle tulisi lisätä opastusta ja tietoa 

verkostoitumiseen liittyvistä elementeistä ja tärkeistä näkökulmista. Tämän vuoksi myös 

sukupuolten välillä havaittujen erojen syitä olisi syytä tarkastella lisää ymmärryksen 

lisäämiseksi ilmiöstä.  Myös verkostoitumistapojen ja - kanavien sekä ajankäytön tarkempi 

tutkimus toisi enemmän näkemystä todellisiin tarpeisiin koulutuksen, opastuksen ja 

verkostoitumistilaisuuksien kohdentamisessa paremmin eri sukupuolille. Näin 

kehitysyhtiöiden ja muiden yrittäjä-organisaatioiden järjestämät verkostoitumistilaisuudet 

saataisiin tuottamaan osallistujilleen enemmän hedelmällisiä ja eri osapuolia hyödyntäviä 

suhteita. Myös yrittäjyyskoulutukseen saataisiin tätä kautta tuotua uutta tietoa.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan esille menestyvien yrittäjien sosiaalisten verkostojen 

rakentumista sekä yksityiselämässä että heidän liiketoiminnassaan. Vastauksia pyrittiin 

löytämään myös siihen, minkälainen yrittäjien sosiaalisten verkostojen rakenne on ja mitä 

merkitystä sosiaalisilla verkostoilla on yrittäjälle. Lisäksi yrittäjien antamat vastaukset toivat 

tietoa siitä, kuinka tärkeänä näitä verkostoja pidetään ja mitkä tekijät niiden rakentumisessa 

vaikuttavat. Tutkimuksen sivutuotteena toivottiin löytävän viitteitä myös siitä, onko 

sukupuolten välillä eroja verkostojen rakentamisessa ja niiden hyödyntämisessä.  

 

Yhteistyön rakentumiseen ja verkostojen rakentamiseen linkittyy useita teorioita riippuen 

siitä, miltä näkökannalta asiaa tarkastellaan. Sosiaalisten verkostojen rakentumisen 

tutkimuksessa on kuitenkin todettu usein oman ydinteorian puuttuminen, mutta näkökulmia 

sen sijaan on useita. Koska tutkimuksen aihe painottui yrittäjien sosiaalisten verkostojen 

rakentumiseen, niiden rakenteeseen ja merkitykseen, aihetta tarkasteltiin sosiaalipsykologisen 

näkökulman kautta. Tarkastelu tapahtui sosiaalisten verkostojen rakentumiseen liittyvien 

prosessien, sosiaalisen vaihdannan ja sosiaalisen pääoman kautta.  

 

Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuskohteiksi valikoitui sellaisia 

menestyneitä yrittäjiä, joiden liiketoiminnan olemassaolon ja menestymisen elinehtona 

suhteiden luominen erilaisiin sidosryhmiin korostui. Haastateltavien liiketoiminta oli 

monialaista ja heitä oli eri paikkakunnilta eri puolilta eteläistä Suomea. Primäärinen 

tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla sekä henkilökohtaisissa 

tapaamisissa että puhelinhaastatteluissa niissä tapauksissa, missä tapaamista ei ollut 

mahdollista järjestää. Haastattelut nauhoitettiin sanelulaitteelle ja kysymykset esitettiin 

valmiiksi laaditun haastattelurungon pohjalta. Vastaukset merkittiin ainoastaan koodeilla, eikä 

vastaajan nimeä, yritystä tai tarkkaa sijaintia tuotu esiin lainkaan. Haastattelujen rinnalla 

tietoa kerättiin myös sekundääristä aineistoa havainnoimalla ja piirrosdokumenttien avulla, 

jotta saatu tieto olisi mahdollisimman monipuolista. 

 

Monet empiiriset tutkimukset sekä käytäntö osoittavat tärkeitä piirteitä liiketoiminnassa 

yrityksen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tämän tutkimuksen kannalta yksi 

näistä piirteistä on yrittäjän verkostoituminen, mikä tarkoittaa yritykselle tärkeiden kontaktien 

löytämistä ja suhteiden luomista sekä niiden ylläpitoa. Yrittäjien sosiaaliseen elämään liittyy 
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vahvasti verkostojen rakentaminen, joka tunnustettiin haastateltavien keskuudessa yleisesti 

hyvin tärkeäksi. Verkostoitumisessa yrittäjän on pyrittävä tunnistamaan niitä kontakteja, jotka 

tuovat omalle liiketoiminnalle jotain lisäarvoa ja hyötyä. Tiivis verkosto muodostuu toisensa 

tuntevista ihmisistä, tietoa jaetaan avoimesti ja apua annetaan tarvittaessa. Uuden tiedon 

tuomiseksi verkostoon heikot siteet muodostavat sekundäärisen tuttavapiirin, jolla on suhteita 

oman verkoston ulkopuolelle ja tarjoaa pääsyn uusille tietolähteille.   

 

Verkostoitumistaito pohjautuu vahvasti yrittäjän persoonatekijöihin, sosiaaliseen 

kyvykkyyteen, neuvottelutaitoon ja empaattisuuteen.  Kyvykkyyteen liittyy myös yrittäjän 

oma tunneäly, joka auttaa häntä ymmärtämään muiden tunteita ja ajattelumallia oman 

käyttäytymisen parantamiseksi ja avaramman ajattelun tuottamiseksi. Hyvä verkostoituja 

sitoo luottamuksellisia ja vahvoja siteitä. Vahvoilla ja heikoilla siteillä sekä sosiaalisen 

verkoston laajuudella on merkitystä yrityksen menestymisessä ja tietojensa pitämisessä 

päivitettyinä. Empiiriset tutkimukset tukevat väitettä, että yrittäjän sosiaalisilla suhteilla on 

vaikutusta yrityksen suorituskykyyn. Osapuolet ovat kiinnostuneita suhteiden 

vastavuoroisuudesta, niiden positiivisista ja mahdollisesti negatiivisista vaikutuksista sekä 

avoimuudesta toista osapuolta kohtaan. Näissä tilanteissa luottamus tulee punnituksi. 

 

Se, kuinka verkostoja rakennetaan tietoisesti tai tahtomatta, on vahvasti kytköksissä oman 

persoonan lisäksi myös liiketoiminnan laatuun. Verkostojen rakentaminen on osaksi 

suunnittelematonta ja tapahtuu tilanteiden mukaan liiketoiminnan eri vaiheissa. Toisaalta 

tietty päämäärätietoisuus, tavoitteiden asettaminen ja oma strategia näihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi ohjaavat yrittäjän toimintaa arjessa, mutta myös osaksi vapaa-ajalla. 

Sukupuolilla osoittautui olevan eroa vapaa-ajan käytössä oman liiketoiminnan 

vahvistamiseksi - naisyrittäjät arvostavat vapaa-aikaansa fokusoiden sen ensisijaisesti 

perheeseen.  Miesyrittäjät solmivat suhteita ja yhteistyökuvioita myös vapaa-ajallaan 

harrastustensa parissa, vaikka perheen ja läheisten tunnustetaankin olevan tärkeä tukiverkko, 

jonka omat tarpeet ja vaatimukset pyritään ottamaan hyvin huomioon.  

 

Yhteistyön synnyttäminen ei olisi mahdollista ilman kumppanusten välille syntyvää 

luottamusta. Luottamus rakentuu vähitellen ja vahvistuu yhteisen historian, onnistuneiden 

yhteistyökuvioiden myötä yhteisten kiinnostusten kohteiden ja arvojen saattelemana.  

Luottamus rakentuu yleensä vuosissa, mutta sen voi menettää minuuteissa. Tämän vuoksi 

syntyneitä suhteita on hoidettava ja ylläpidettävä. Yhteiset tapaamiset sekä työn että vapaa-
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ajan merkeissä syventävät suhteita entisestään ja siteet muodostuvat vahvoiksi. Verkostot 

muodostuvat ja muokkautuvat aina kutojansa näköiseksi. Tutkimuksen tuloksena syntyi 

yrittäjien verkostorakennetta kuvaava ns. Net-Egg-malli, mistä voi havaita myös yrittäjien 

sosiaalisten verkostotasot, niiden roolit sekä asettumisen toisiinsa nähden.  

 

Tämä tutkimus noudatti osaksi samoja suuntaviivoja jo aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa, 

mutta sen toivotaan kuitenkin tuovan uutta näkökulmaa yrittäjien sosiaaliseen elämään 

verkostojen rakentumisen osalta. Ymmärrys yrittäjien verkostojen rakentumisesta ja 

suhdeverkostojen monitahoisuudesta toivotaan tuovan myös uutta ajatusta 

yrittäjyyskasvatukseen, yrittäjille kohdistettujen verkostoitumistilaisuuksien rakentamiseen ja 

näiden tilaisuuksien hedelmällisen sisällön tuottamiseen. Tätä johdattelemaan tutkimuksen 

aikana yrittäjiltä esille tulleet ydinviestit voisi kiteyttää seuraaviin loppukommentteihin: 

 

N2: ” On kriittisen tärkeätä, että yrittäjä tarvitsee verkostoja.” 

 

M1: ”Kyllä sitä pyrkii verkostoitumaan sellaisiin suhteisiin, mistä itelleen on hyötyä tai virma 

hyötyy. Sehän on tuon verkostoitumisen yksi tarkoitus.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

LÄHDELUETTELO 

 

Aldrich, H., Elam, A. & Reese, P. (1996) Strong Ties, Weak Ties, and Strangers: Do Women 

Business owners Differ From Men in Their Use of Networking to Obtain Asistance?, In S. 

Birley & I. McMillan (ed.) Entrepreneuship In a Global Context, London:Routledge, pp. 1-25 

 

Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1991) Partnering as a Focused Market Strategy, California 

Management Review, 33(3), pp. 95-113 

 

Anderson, M. H. (2008) Social Networks and the Cognitive Motivation to Realize Network 

Opportunities: A Study of Manager Information  Gathering Behaviors, Journal of 

Organizational Behavior, Vol. 29, No. 1, pp. 51-78 

 

Anna, A. L., Chandler, G. N. Jansen, E., Mero, N. P. (1999) Women Businee Owners in       

Traditional and Non-Traditional Industries, Journal of Business Venturing 1999, 15;              

pp. 279-303 

 

Ardichvili, A., & Cardozo, R. ., (2000) A Model of the Entrepreneurial Opportunity             

Recognition Process, Journal of Enterprise Culture 2000, 8, pp. 103-119 

 

Baier, A. (1986) Trust and Antitrust, Ethics 96, pp. 231-260 

 

Balick, A. (2014) The Psychodynamics of Social Networking, London, Great Britain: Karnac 

Books Ltd, pp. 8-74 

 

Barber, B. (1983) The Logic and Limits of Trust, New Jersey: Rutgers University Press  

 

Barney, J., & Hansen, M. (1994) Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, 

Strategic Management Journal 1994, Winter, Vol. 15, Special Issue, pp. 175-190 

 

Barrick, M., & Mount, M. (1991) The Big Five Personality Dimensions and Job Performance: 

A Meta Analysis, Personnel Psychology, Vol. 44, pp. 1-26 

 



105 

 

 

Bengtsson, M., & Kock, S. (1999) Cooperation and Competition inRelationships Between 

Competitors in Business Networks, Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 14, Iss. 

3, pp. 178-194 

 

Bhiden, A. (2000) The Origin and Evolution of New Businesses, New York, US: Oxford 

University Press 

 

Blomqvist, K. (1997). The many faces of trust, Scandinavian Journal of Management, Vol. 

13, No. 3, pp. 271-286. 

 

Blomqvist, K. (2011) Luottamusjohtaminen, Elinvoima-foorumi, Sitra, 31.3.2011 

[verkkodokumentti] [viitattu 31.1.2015] Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=-

fTbFdVnfrQ 

 

Borgatti, S.P. & Feld, S.L. (1994) How to Test the Strenght of Weak Ties Theory, 

Connections, p. 17-46 

 

Borgatti, S. P. & Halgin, D. S. (2011) On Network Theory, Organization Science, Articles in 

Advance, pp. 1-14 

 

Brackett, M.A., & Mayer, J.D. (2003) Convergent, Discriminant and Incremental Validity of 

Competing Measures of Emotional Intelligence, Personality and Social Psychology Bulletin, 

Vol. 29, No. 9, pp. 1147-1158 

 

Branderburger, A.M., & Nalebuff, B.J. (1997) Co-opitition. New York: Douple Day 

 

Bridge, S., O’Neill, K., & Cromie, S. (2003) Understanding Enterprise, Entrepreneurship and 

Small Business, (2nd ed.) Palgrave-MacMillan pp. 69 - 196 

 

Brown, R., Social Psychology, 2nd edition. London: Collier Macmillan, 1986. 

 

Brudel, J., Preisendorfer, P. (1998) Network Support and the Successof Newly Founded 

Businesess, Small Business Economics, Vol. 10, pp. 213-225 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-fTbFdVnfrQ
https://www.youtube.com/watch?v=-fTbFdVnfrQ


106 

 

 

Business Dictionary [verkkodokumentti] [viitattu 30.4.2016] Saatavilla:   

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html 

 

Business Dictionary [verkkodokumentti] [viitattu 30.4.2016] Saatavilla:   

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html?nl=bdtod 

 

Burt, R. S. (1992) Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge, Ma: 

Harvard University Press 

 

Caple, D., Shane, S. (1997) A Prisoner’s Dilemma Approach to Entrepreneur-Venture 

Capitalist Relationships, Academy of Management Review 22 (1), pp. 142-176 

 

Chell, E. Baines, S. (1998) Does Gender Affect Business Performance? A Study of            

Microbusinesses in Business Services in the UK, Entrepreneurship and Regional               

Development 1998, 10, pp. 117-135 

 
Child, J. & Faulkner, D. 1998. Strategies of Co-operation Managing Alliances, Networks, and 

Joint Ventures. Oxford: Oxford University Press. pp. 69-80 

 

Christakis, N. (2010) The Hidden Influence of Social Networks, TED Conference, 

[verkkolähde] [viitattu 9.6.2016] Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=2U-tOghblfE  

 

Coine , T., & Babbitt, M. (2014) A World Gone Social – How Companies Must Adapt To 

Survive, AMACOM American Management Association, NY, USA, pp. 2-122 

 

Coleman, J.S. (1998) Social Capital in the Creation of  Human Capital, American Journal of 

Sociology, Vol 94, pp. 95 -120 

 

Collins, J. (2016) Level 5 Leadership [verkkodokumentti] [viitattu 29.2.2016] Saatavilla: 

http://www.jimcollins.com/media_topics/level-5.html#audio=81 

 

Das, T. K., & Teng, B. S. (1998) Between Trust and Control: Developing Confidence in 

Partner Cooperation in Alliances, Academy of Management Review July 1, 1998, 23:3 pp. 

491-512; 

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html?nl=bdtod
https://www.youtube.com/watch?v=2U-tOghblfE
http://www.jimcollins.com/media_topics/level-5.html#audio=81


107 

 

 

 

Davies, M., Stankov, L., Roberts, R.D. (1998) Emotional Intelligence: In Search of an Elusive 

Construct, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 75, No. 4, pp. 989-1015 

 

Desi, E. L., & Ryan, R.M. (2000) The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs 

and the Self-determination of Behavior. Psychological Inquiry, Vol. 11, No. 1, pp. 227-268 

 

Diggman, J.M. (1990) Personality Structure: Emergence of the Five-Factor Model, Annual 

Review of Psychology, February 1990, Vol. 41, pp. 417-440  

 

Easton, G., Burrell, R., Rothschild, R. & Shearman, C. (1993) Managers and Competition, 

Oxford: Blackwell Business 

 

Emerson, R. M. (1976) Social Exchange Theory, Annual Review of Sociology, Vol. 2 , pp. 335-

362 

 

Fernández-Pérez, V., Garcia-Morales, V. J., & Bustinza-Sánches, O. F. (2012) The Effects of 

CEO’s Social Networks on Organizational Performance Trough Knowledge and Strategic 

Flexibility, Personal Reviw, Vol. 41, No. 6, pp. 777-812 

 

Fox, A. (1975) Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations, London: Barber & 

Barber 

 

Gibb, J. R. (1978) Trust, a New View of Personal and Organizational Development, 

International College, Los Angeles: Guilt of Tutors Press 

 

Goldenberg, I., Matheson, K., Mantler, J. (2006) The Assessment of Emotional Intelligence a 

Comparison of Performance-based and Self-Reported Methodologies, Journal of Personality 

Assesment, Vol. 86, No. 1, pp. 33-45 

 

Granovetter, M.S. (1973) The strength of Weak Ties, American Journal of Sociology, Vol. 78, 

No. 6, pp. 1360-1380 

 



108 

 

 

Granovetter, M. (1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness, American Journal of Sociology, Vol. 91, pp. 481-510 

 

Christakis, N. (2010) The Hidden Influence of Social Networks [verkkodokumentti] [viitattu 

28.5.2016] Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=2U-tOghblfE  

 

Grundlach, G. T., & Murphy, P. E. (1993) Ethical and Legal Foundations of Relational 

Marketing Exchanges, Journal of Marketing 57, pp. 35-46 

 

Grönfors, M. (1982), Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät, s. 162 

 

Gulati, R., & Gargiulo, M. (1999) Where do Interorganizational Networks Come From?   

Americal Journal of Sosiology, Vol 105, No. 5, pp. 1439-1494 

 

Gulati, R., & Singh, H. (1998) The Architecture of Cooperation: Managing Coordination 

Costs and Appropriation Concerns in Strategic Alliances, Administrative Science Quarterly  

Vol. 43, No. 4, Dec., 1998, pp. 781-814  

 

Hakanen, M., Heinonen, U., & Sipilä, P. (2007) Verkostojen Strategiat – Menesty 

Yhteistyössä. Helsinki : Edita Publishing Oy, s. 1-122 

 

Halinen, A. (1994) Exchange Relationships in Professional Services. A Study of Relationship 

Development in the Advertising Sector. Ph.D. thesis, Turku School of Economics and 

Business Administration 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2001) Tutkimushaastattelu. Tutkimushaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki:Gaudeamus, s. 48 

 

Hoang, H. & Antoncic, B. (2003) Network-based Research in Entrepreneurship, A Critical 

Review, Journal of Business Venturing 18, pp. 165-187 

 

Honig, B. & Davidsson, P. (2000) The Role of Social and Human Capital Among Nascent 

Entrepreneurs, Academy of Management Proceedings, B1-B6           

 

https://www.youtube.com/watch?v=2U-tOghblfE


109 

 

 

Håkansson, H. (1987) Product Development in Networks. In H.Håkansson (Ed.), 

Technological development; A Network Approach. New York: Croom Helm, pp. 84-128 

 

Håkansson, H. & Snehota, I. (1995) Developing Relationships in Business Networks. Boston: 

International Thomson Press. 

 

Jarillo, J.C. (1988) On Strategic Networks, Strategic Management Journal, 9, pp. 31-41 

 

Jobvite Social Recruiting Survey (2012), [verkkodokumentti] [viitattu 5.2.2016] Saatavilla: 

http://recruiting.jobvite.com/company/press-releases/2012/jobvite-social-recruiting-survey-

2012 

 

Juuti, P. (2013) Jaetun johtajuuden taito, Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 57-168 

 

Kamensky, M. (2008) Strateginen johtaminen. Helsinki:Talentum, s. 327-330 

 

Kelly, P. (2000) Private Investors and Entrepreneurs; How  Context Shapes Their                

Relationship, Ph.D. Disserstation, London Business School 

 

Keltikangas-Järvinen, L. (2011) Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot, Versio 1.0, Werner 

Söderström Osakeyhtiö: Espoo 

 

Leij, M. J. & Goyal, S. (2006) Strong Ties in a Small World, TI 2006-008/1, Tinbergen 

Institute, Erasmus University Rotterdam, pp. 1-32 

 

Lewicki, R. J., McAllister, D. J. & Bies, R. J. (1998) Trust and Distrust: New Relationships 

and Reliaties, The Academy of Management Review; Jul 1998, Vol. 23, No. 3, pp. 438-458 

 

Lewis, D. J., & Weigert, A. (1985) Trust as Social Reality, Social Forces 63, pp. 967-985 

 

Ljunggren, E., & Kolvreid, L. (1996) New Business Formation: Does Gender Make a             

Difference? Women in Management Review 1996, 11; pp. 3-12 

 

http://recruiting.jobvite.com/company/press-releases/2012/jobvite-social-recruiting-survey-2012
http://recruiting.jobvite.com/company/press-releases/2012/jobvite-social-recruiting-survey-2012


110 

 

 

Lounsbury, M., Glynn, M. (2001) Cultural Entrepreneurship: Stories, Legitimacy, and the 

Aquisition of Resources, Strategic Management Journal, Vol. 22, pp. 545-564 

 

Luhmann, N. (1988) Familarity, Confidence, Trust: Poblems and Alternatives, Trust – 

Making and Breaking Relationships, ed D. Gambetta, Oxford: Basil Blackwell, pp. 94-109 

 

Maslow, A. H. (1943) A Theory of Human Motivation, Psychological Review 1943, 50, pp. 

370-396 

 

Mattila, M & Uusikylä, P. (1999) Mitä on verkostoanalyysi? Teoksessa Verkostoyhteiskunta: 

Käytännön johdatus verkostoanalyysiin toim. Mattila, M. & Uusikylä, P., s. 7-31. Helsinki: 

Gaudeamus 

 

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1993) The Intelligence of Emotional Intelligence, Intelligence, 

Vol.17, No.4, pp. 433-442 

 

McPherson, J. M, Smith-Lovin, L. & Cook, J. M. (2001) Birds of a Feather: Homophily in 

Social Networks, Annual Review of  Sociology , Vol. 27, pp. 415-444 

 

Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994) Commitment-trust Theory of Relationship Marketing, 

Journal of Marketing 58, pp. 20-38 

 

Moorman, C., Deshpandé, R. & Zaltman, G. (1993) Factors Affecting Trust in Market 

Research Relationships, Journal of Marketing 57, pp. 81-101 

 

Möller, K. & Svahn, S. (2003) Managing Strategic Nets: A Cabability Perspective, Marketing 

Theory, 3(2), pp. 201-226 

 

The Myers and Briggs Foundation (2016) [verkkodokumentti] [viitattu 26.2.2016] Saatavilla:  

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/the-16-mbti-types.htm 

 

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998) Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational 

Advantage., Academy of Management Review, Vol. 23, pp. 242-266 

 

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/the-16-mbti-types.htm


111 

 

 

Nahapiet, J., & Goshal, S. (2000) Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational 

Advantage, In: Lesser (ed.) Knowledge and Social Capital: Foundantion and Applications, 

Boston: Butterworth-Heinemann, pp. 119-157 

 

Nonaka, I. (1991) The Knowledge Creating Company, Harward Business Review, Vol. 69, 

No. 6, pp. 96-104 

 

Nonaka, I., & Konno, I. (1998) The Concept of ‘Ba’: Bulding a Foundation for Knowledge 

Creation. California Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 40-54 

 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995) The Knowledge-Greating Company: How Japanese Create 

the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press, pp. 7-8 

 

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (2003) The Knowledge-Creating Theory Revisited: Knowledge 

Creation as a Synthesizing Process. Knowledge Management Research & Practice, Vol. 1, 

No. 1, pp. 2-10 

 

Niemelä, J. (2014) Leadership to the 5th Power, Nordic Business Report, August 2014, pp. 42-

45 

 

Park, S. H., & Ungson, G. R. (2001) Interfirm and Managerial Complexity: A Conceptual 

Framework of Alliance Failure, Organization Science, Vol. 12, No. 1, pp. 37-53 

 

Parkhe, A. (1993) Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost 

Examination of Interfirm Cooperation, Academy of Management Journal,  August 1, 1993,  

Vol. 36, No. 4, pp. 794-829 

 

Pedrites, K.V., & Furnham, A. (2001) Trait Emotional Intelligence: Psychometric 

Investigation with Reference to Establised Trait Taxonomies, European Journal of 

Personality, Vol. 15, No. 6, pp. 425-448 

 

Portes, A. (1998) Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual 

Review of  Sociology, Vol. 24, pp. 1-24 

 



112 

 

 

Putnam, R. D. (2000) Bowling alone: The Collapse and Revival  of American Community. 

New York, NY: Simon & Schuster. 

 

Reynolds, P., & White, S. (1997) The Entrepreneurial Process: Economic Growth, Men, 

Women and Minorities, Westport, CT, US: Quorum Books 

 

Ritter, T., Wilkinson, I.F., Johnston, W. (2003) Managing in Complex Business Networks, 

Industrial Marketing Management 2004, Vol. 33, pp. 175-183 

 

Rostedt, J. (2015) Verkostojoen merkitys bisneksessä, TUHAT ASKELTA – seminaari 

29.10.2015, Saimaan Ammattiopisto 

 

Sako, M. (1992) Prices, Quality and Trust, Inter-Firm Relations in Britain & Japan, 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

Salancik, G.R. (1995) WANTED: A Good Network Theory of Organization.  Administrative 

Science Quarterly Vol. 40 (2), pp. 345-349 

 

Salovey, P. & Mayer, J.D. (1990) Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and 

Personality, Vol.9, No.3, pp. 185-211 

 

Schindler, P.L., & Thomas, C.C. (1993) The Structure of Interpersonal Trust in The 

Workplace. Psychological Reports, October 1993, pp. 563-573 

 

Sevdalis, N., Petrides, K.V., Harvey, N. (2007) TRait Emotional Intelligence and Desision-

related Emotions, Personality and Individual Differences, Vol. 42, No. 7, pp. 1347 – 1358 

 

Shane, S. (2003) A General Theory of Entrepreneuship, Cheltenham, UK, Northampton, MA, 

USA: Edward Elgar Publishing Inc. pp. 49-242 

 

Shih, H., & Susanto, E. (2010) Conflict Management Styles, Emotional Intelligence, and Job 

Performance in Public Organizations, International Journal of Conflict Management, Vol. 21, 

No.2, pp. 147-168 

 



113 

 

 

Stacy, R. (1996) Complexity and Creativity in Organizations. San Fransico: Berret-Koehler 

Publishers. 

 

Stuart, T., Huang, H, & Hybels, R. (1999) Interorganizational Endorsements and the 

Performance of Entrepreneurial Ventures, Administrative Science Quarterly, Vol. 44, pp, 315-

349 

 

Ståhle, P., & Laento, K. (2000) Strateginen kumppanuus – avain uudistumiskykyyn ja 

ylivoimaan. Helsinki: Oy Edita Ab. s. 11-55  

 

Suomen Yrittäjät ry (2015) [verkkodokumentti] [viitattu 15.11.2015] Saatavilla: 

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yrittajaihmisena/a/yi/uupumus-uhkaa-verkostot-auttaa  

 

Suomen Yrittäjät ry (2016) [verkkodokumentti] [viitattu 16.7.2016] Saatavilla: 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/538425-korkeakouluopinnot-eivat-tue-

yritt%C3%A4jyytt%C3%A4 

 

Suominen, K., Aaltonen, P., Ikävalko, V. & Mantere, S. (2007) Voimaa verkostosta! 

Verkostomaisen kehittämisen käsikirja, Raportteja 56, Helsinki: TyKesc, s. 10-66 

 

Tang, H. (1998) An Integrative Model of Innovation in Organizations, Technovation Vol 18, 

No. 5, pp. 297-309 

 

Tether, B.S. (2002) Who co-operates for innovation, and why, An empirical analysis.          

Research Policy, 31, pp. 947-967 

 

Thorndike, E.I. (1920) Intelligence and Its uses, Harper’s Magazine, Vol.140, pp. 227-235 

 

Teollisuus ja Työnanatajat TT (2001) Kohti Strategisia yritysverkostoja. Osaraportti I. 

Teollisuuden verkottumisen yleiskatsaus. Helsinki. 

 

Tsupari, P., Sisto, J., Godenhjelm, P., Oksanen, O-P., Urrila, P. (2004) Yritysten 

liiketoimintasuhteet, Selvitys liiketoimintasuhteista ja verkostoitumisesta Suomessa. 

Katsauksia 2004, Nro. 4, Tilastokeskus. 

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yrittajaihmisena/a/yi/uupumus-uhkaa-verkostot-auttaa
https://www.yrittajat.fi/uutiset/538425-korkeakouluopinnot-eivat-tue-yritt%C3%A4jyytt%C3%A4
https://www.yrittajat.fi/uutiset/538425-korkeakouluopinnot-eivat-tue-yritt%C3%A4jyytt%C3%A4


114 

 

 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi, Jyväskylä:Tammi, 

p. 102-115 

 

Tuominen, P., Jussila, I., Goel, S. (2012) Governance of Co-operative Organizations: A 

Social Exchange Perspective, Business and Management Research , Vol. 1, No. 2, pp. 14-25 

 

Uzzi, B. (1996) The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic 

Performance of Organizations. The Network Effect, American Sosiological Review, Vol. 61, 

pp. 674-698 

 

Venkataraman, S. (1997) `The Distinctive Domain of Entrepreneusship Research: An Editor’s 

Perspective´, In J. Katz and R. Brockhaus (ed.), Advances in Entrpreneuship, Firm         

Emergence, And Growth, Vol. 3 Greenwich, CT, US: Jai Press, pp. 119-138 

 

Vesalainen, J. (2006) Kaupankäynnistä Kumppanuuteen, Yritysten välisten suhteiden 

elementit, analysointi ja kehittäminen, Helsinki: Metalliteollisuuden Kustannus Oy, s. 16 -180 

 

Wegner, D., & Padula, A.D. (2010) Governance and Management of Horizontal Business 

Networks: An Analysis of Retail Networks in Germany, International Journal of Business 

and Management Dec 2010, Vol. 5, No. 12, pp. 74-88 

 

Wilcox, K., & Stephen. A. (2012). Are Close Friends the Enemy? Online Social Networks, 

Self Esteem, and Self Control. Journal of Consumer Research, Vol. 40, DOI: 10.1086/668794 

 

Wilkinson, I.F., & Young, L.C., (1994) Business Dancing: The Nature and Role of Interfirm 

Relations in Business Strategy. Asia-Australia Marketing Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 67-79 

 

 

 



LIITE 1 

 

 

Haastattelukysymykset 
                
HAASTATTELUKYSYMYKSET – Diplomityö TuTa / Sari Saarinen  

   

YRITTÄJÄN PERUSTIEDOT/TAUSTATIEDOT     
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 Minkälainen on yrityksen toimiala/tuotteet/palvelut? 
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A. HENKILÖKOHTAINEN SOSIAALINEN VERKOSTO 

1. Pystytkö pitämään henkilökohtaisen ja yritykseen liittyvän sosiaalisen verkostosi ”erillään” vai sekoittuvatko 
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2. Onko henkilökohtainen sosiaalinen verkostosi muuttunut yritystoiminnan aloittamisen jälkeen? 

- Voitko kuvailla muutosta muutamilla sanoilla? 

3. Kuuluuko henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoosi myös muita yrittäjiä? 

4. Jaatko liiketoimintasi tietoja henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston kanssa? 
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kanssa työn ulkopuolella? 

6. Toimiiko sosiaalinen verkostosi win-win-periaatteella liiketoimintaasi ajatellen? Jos teet palveluksen 

ystävällesi, 

 onko hän valmis tekemään sinulle vastapalveluksen, joka hyödyntää liiketoimintaasi? 

7. Kuinka hoidat henkilökohtaista sosiaalista verkostoasi? 
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9. Oletko palkannut henkilökohtaisia ystäviäsi omaan yritykseesi?  

 - Voitko kertoa syyn palkkaamiseen? 

10. Kuinka sosiaalinen yrittäjyyteen liittyvä verkostosi yrittäjänä ollessasi on syntynyt? (omien ystävien kautta,  

yritykseen liittyvän yhteistyön kautta tms )  

11. Minkälaista yhteistyötä sinulla on liike-elämän sosiaalisen verkostosi kanssa? (suullisia/kirjallisia sopimuksia,  

tiettyä tavoitetta varten muodostettu yhteinen allianssi, merkittäviä yhteistyöprojekteja jne) 

12. Voitko sanoa jonkun henkilön tietoisesti hakeutuneen ystäväksesi yrittäjyytesi myötä? 

13.  Kuinka hoidat yrittäjyyteen liittyvää sosiaalista verkostoasi? 

 - Pidätkö yhteyttä yrittäjyyteen liittyvään sosiaaliseen verkostoon vapaa-ajalla (iltaisin,   
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14. Minkälaisia sosiaalisia suhteita mielestäsi yrittäjältä vaaditaan? 

15. Mitä mieltä olet henkilökohtaisen sosiaalinen verkoston ja yrittäjyyteen liittyvän sosiaalisen   

verkoston yhdistämisestä vai olisiko ne pidettävä erillään toisistaan? 

16.  Mikä merkitys henkilökohtaisella sosiaalisella verkostollasi on yrittäjänä toimiessasi?  

17.  Onko henkilökohtainen sosiaalinen verkostosi mielestäsi vaikuttanut jollain tavalla yrittäjyyteesi tai  
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- Voitko kuvailla minkälaista vaikutusta sillä on ollut?  
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       19.  Onko sosiaalisen verkoston luominen ollut sinulle helppoa (sekä yksityiselämässä että liike-elämässä)? 

 - Onko joku asia tehnyt siitä haasteellista tai hankalaa? Mikä? 
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Haastattelukysymykset, luokittelu tutkimuskysymysten mukaisesti  
 

PÄÄTUTKIMUSKYSYMYS:  

Kuinka yrittäjien verkostot muodostuvat? 

Päätutkimuskysymystä tarkennettiin seuraavilla lisäkysymyksillä: 

A1.   Pystytkö pitämään henkilökohtaisen ja yritykseen liittyvän sosiaalisen verkostosi ”erillään” vai sekoittuvatko ne? 

A2.   Onko henkilökohtainen sosiaalinen verkostosi muuttunut yritystoiminnan aloittamisen jälkeen?  

         - Voitko kuvailla muutosta muutamilla sanoilla? 

B10.  Kuinka sosiaalinen yrittäjyyteen liittyvä verkostosi yrittäjänä ollessasi on syntynyt?  

          - Omien ystävien kautta, yritykseen liittyvän yhteistyön kautta tms.?  

LISÄTUTKIMUSKYSYMYKSET:  

1. Minkälainen yrittäjän verkostorakenne on?  

Kysymystä tarkennettiin seuraavilla lisäkysymyksillä: 

A3.  Kuuluuko henkilökohtaiseen sosiaaliseen verkostoosi myös muita yrittäjiä? 

B8.  Onko oman yrityksesi sosiaalinen verkosto sama kuin henkilökohtainen verkostosi? 

B9.  Oletko palkannut henkilökohtaisia ystäviäsi omaan yritykseesi?  

        - Voitko kertoa syyn palkkaamiseen? 

B12. Voitko sanoa jonkun henkilön tietoisesti hakeutuneen ystäväksesi yrittäjyytesi myötä? 

C15. Mitä mieltä olet henkilökohtaisen sosiaalinen verkoston ja yrittäjyyteen liittyvän sosiaalisen verkoston  

         yhdistämisestä vai olisiko ne pidettävä erillään toisistaan? 

2. Mitkä tekijät vaikuttavat verkostoitumiseen? 

Kysymystä tarkennettiin seuraavilla lisäkysymyksillä: 

A5.   Keskusteletteko yrittäjyyteen liittyvistä ilmiöistä, ongelmista tai hyödyistä sosiaalisen verkostosi kanssa työn ulkopuolella? 

B11. Minkälaista yhteistyötä sinulla on liike-elämän sosiaalisen verkostosi kanssa? (suullisia / kirjallisia  

        sopimuksia, tiettyä tavoitetta varten muodostettu yhteinen allianssi, merkittäviä yhteistyöprojekteja jne) 

C14. Minkälaisia sosiaalisia suhteita mielestäsi yrittäjältä vaaditaan? 

C18. Huomaatko henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston rakentamisen olevan tavoitehakuista? (ns. hyötymistarkoitus? ) 

  

C19. Onko sosiaalisen verkoston luominen ollut sinulle helppoa (sekä yksityiselämässä että liike-elämässä)?  

         - Onko joku asia tehnyt siitä haasteellista tai hankalaa? Mikä? 

3. Mitä merkitys verkostoilla on yrittäjälle? 

Kysymystä tarkennettiin seuraavilla lisäkysymyksillä: 

A4.   Jaatko liiketoimintasi tietoja henkilökohtaisen sosiaalisen verkoston kanssa? 

A6.  Toimiiko sosiaalinen verkostosi win-win-periaatteella liiketoimintaasi ajatellen? Jos teet palveluksen  

        ystävällesi, onko hän valmis tekemään sinulle vastapalveluksen, joka hyödyntää liiketoimintaasi? 

A7.  Kuinka hoidat henkilökohtaista sosiaalista verkostoasi? Pidätkö yhteyttä yrittäjyyteen liittyvään   

        sosiaaliseen verkostoon vapaa-ajalla (iltaisin, viikonloppusin) ja lomilla? 

B13. Kuinka hoidat yrittäjyyteen liittyvää sosiaalista verkostoasi? Pidätkö yhteyttä yrittäjyyteen liittyvään   

        sosiaaliseen verkostoon vapaa-ajalla (iltaisin, viikonloppusin) ja lomilla? 

C16. Mikä merkitys henkilökohtaisella sosiaalisella verkostollasi on yrittäjänä toimiessasi?  

C17. Onko henkilökohtainen sosiaalinen verkostosi mielestäsi vaikuttanut jollain tavalla yrittäjyyteesi tai jopa yrityksesi  

         toimintaan?   

        Voitko kuvailla minkälaista vaikutusta sillä on ollut? Mitä se on tuonut lisää, esim. vertaistukea, tiedon vaihtoa,  

         businesskontakteja? 

         Onko jokin asia vähentynyt? Mikä?  

 

 

    

 

 

    

 

 



LIITE 3 

 

 

Piirros, haastateltava N1 
 

 

 



LIITE 4 

 

 

Piirros, haastateltava N3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIITE 5 

 

 

Piirros, haastateltava N4 



LIITE 6 

 

 

Piirros, haastateltava M1 



LIITE 7 

 

 

Piirros, haastateltava M2 



LIITE 8 

 

 

Piirros, haastateltava M5 

 


