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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO



Lukijalle
Tähän raporttiin on koottu haastattelututkimuksen keskeisimpiä tuloksia. 
Verkostoituvat sote-yritykset -hankkeen tavoitteet ja toiminta on pyritty 
läpi hankkeen pitämään hyvin käytännönläheisenä. Tämän raportinkin 
kokoamisen lähtökohtana on ollut tulosten esittäminen helposti omak-
suttavassa muodossa. Lisäksi raportissa on haluttu nostaa esiin tulosten 
osoittamia aukkoja ja niiden herättämiä kysymyksiä käytännönläheisestä 
liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Raportin käsittelemistä aiheista 
on käyty myös hankkeen aikana lukuisia keskusteluja hankekumppaneiden 
kesken, ja haluammekin osoittaa lämpimät kiitokset yhteistyöstä ja tässäkin 
raportissa hyödynnetyistä hedelmällisistä keskusteluista LAB-ammatti-
korkeakoulun, LADEC Oy:n ja Päijät-Hämeen Yrittäjien hankekumppaneille. 
Lukijan matkaseurana raportissa kulkee neljä haastattelututkimukseen 
kytkeytyvää hahmoa. Ne ovat kaikki taustaltaan erilaisia, mutta niillä on 
yksi yhteinen tavoite: herätellä lukijaa kysymään, pohtimaan ja ennen 
kaikkea tekemään asioita yhdessä.

Lahdessa huhtikuussa 2020 
Tekijät

Verkostoituvat sote-yritykset -hanke on Päijät-Hämeen alueella toteu-
tettava EAKR-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tukea 
sosiaali- ja terveysalan pk-yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita 
valmistautumaan ja ennakoimaan sote-alan rakennemuutosta organi-
saatioiden omat lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Hanke käynnistyi 
vuoden 2018 alkaessa ja päättyy kesäkuussa 2020. Useamman organi-
saation yhteishankeen koordinoinnista vastaa LAB-ammattikorkeakoulu 
ja osatoteuttajina ovat mukana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, 
LUT-yliopisto ja Päijät-Hämeen Yrittäjät ry.

LUT-yliopisto toteutti hankkeen aikana haastattelututkimuksen, jossa 
haastateltiin yhteensä kahdeksan sote-alan yrittäjää ja viisi kolmannen 
sektorin palveluorganisaation edustajaa. Haastattelut toteutettiin aika-
välillä 10/2018 – 6/2019. Tutkimuksen tavoitteena oli syventää tietoa pai-
kallisten sote-yritysten ja -organisaatioiden valmiuksista, motivaatiosta 
ja tavoitteista yhteistyöverkostoissa toimimiselle sekä lisätä ymmärrystä 
niistä hidastavista tekijöistä, joita yhteistyön rakentamiseen liittyy.
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Raportissa liikkuvat hahmot

Hei! Olen Seija Sote-yrittäjä. Minulla 
on pieni viiden työntekijän yritys. 
Aloitin yksin ja olen laajentanut 

yritystoimintaani tasaisesti 
vuosien varrella – vaikka en 
haekaan merkittävää kasvua. 

Minua kiinnostaisi laajentaa 
yritykseni palveluita yhteistyön 
ja kumppanuuksien kautta, mutta 
en tiedä kuinka minulla koskaan 
riittäisi aikaa verkostoitumiseen.

Moro! Teppo Toiminnanjohtaja 
tässä. Yhteistyö on minun 

juttuni, mutta en oikein tiedä 
mitä tekisin ja kenen kanssa. 

Haluaisin toimia sellaisten 
tahojen kanssa, joilla on 

samansuuntainen yhteneväinen 
arvopohja – mutta sektorilla tai 

toimialalla ei ole merkitystä.



— 5 —

Terve! Olen Keijo Kehittäjä. 
Keksin ja etsin ratkaisuja 

palveluntuottajien haasteisiin. 
Haluan olla linkkinä ja 

yhteistyön mahdollistajana. 
Haluan toiminnallani tukea 

myös alueen elinvoimaa.

Yhdessä pystytään aina 
suurempaan kuin yksin!

TANJA TUTKIJA PÄIVÄÄ! HALUAN 
LAAJENTAA NÄKÖKULMIA JA 

HAASTAA KYSEENALAISTAMAAN 
OLETTAMUKSIA. OLEN NEUTRAALI 
JA TIEDONHALUINEN IHMETTELIJÄ, 

JOKA KYSELEE MIELELLÄÄN.

INTOHIMONANI ON TUOTTAA JA 
LEVITTÄÄ UUTTA TIETOA SEKÄ 
TOIMIA OSAAMISEN TUKENA. 

MIELESTÄNI UUSI TIETO AVAA 
OVIA JA TUO IHMISET YHTEEN. 



Tutkimuksen tausta
uusien toimintamallien ja -tapojen joustavamman 
ja ketterämmän kokeilun, kehittämisen ja omaksu-
misen organisaatiossa. Yhtenä ratkaisuna pienten 
sote-alan palveluntuottajien kohtaamiin haasteisiin 
on esitetty erilaisia verkostomaisia yhteistyömalleja 
(Maksimainen ym., 2018; Haukilahti, 2018).

Tämän haastattelututkimuksen tuloksia lukiessa on 
hyvä pitää mielessä aineiston keräämisen ajankohta. 
Haastattelut toteutettiin aikana, jolloin pinnalla oli 
vahvasti Sipilän hallituksen aikaisen sote-uudistuksen 
valmistelu. Tuolloin suunnitteilla olleessa uudessa 
mallissa korostettiin asiakkaan valinnanvapautta. 
Hallituksen vaihduttua myös uudistuksen valmistelu 
pysähtyi ja uudistukselle haetaan jälleen uutta muotoa.

Toteutui kansallinen sote-uudistus missä muodos-
saan hyvänsä, on selvää, että sote-kentän pienet 
palveluntuottajat kohtaavat joka tapauksessa monen-
laisia muutoksia, joiden valossa niiden on palat-

tava oman toimintansa peruskysymysten ääreen. 
Verkostoyhteistyöstä voi olla hyötyä monenlaisissa 
tilanteissa. Olennaista on kyetä tunnistamaan oman 
organisaation tarpeet ja tavoitteet ja se mahdollinen 
lisäarvo, mitä verkostoon kuuluminen voi oman 
toiminnan kannalta tuottaa. 

Tutkimuksen tulosten esittely on jaettu viiden eri 
teeman alle: valmiudet, haasteet, toimialarajat ylittävä 
yhteistyö, julkisen sektorin rooli yhteistyön näkökul-
masta, ja toimintaympäristön muutosten vaikutukset 
verkostoyhteistyöhön. Tulosten esittelyssä on mukana 
myös suoria lainauksia tehdyistä haastatteluista. 
Lainauksien kieliasua on luettavuuden helpottami-
seksi muokattu puhekielestä lähemmäs yleiskieltä, 
säilyttäen kuitenkin puheen sisältö alkuperäisenä. 
Raportin loppuun on koottu lyhyt yhteenveto ja esi-
tetty tutkijan ja kehittäjän näkökulmasta vinkkejä 
verkostoyhteistyön rakentamisen alkumetreille.

Sosiaali- ja terveysalan yritysten toiminta ja niiden 
toimintaympäristö ovat monenlaisten muutosten kes-
kellä. Julkiselle taloudelle asetetut entistä tiukemmat 
raamit haastavat sote-alan yrityksiä entistä parempaan 
tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen (Maksimainen ym., 
2018). Valtakunnallinen sote-uudistus ja suunniteltu 
valinnanvapaus ovat olleet kuuma puheenaihe myös 
pk-yritysten keskuudessa ja kääntäneet huomion 
entistä tiiviimmin oman liiketoiminnan tulevaisuu-
dennäkymiin ja kehittämisen paikkoihin. Asiakasläh-
töisyys on korostunut palveluiden uudistamisessa. 
Digitalisaatio ja uudet teknologiat mahdollistavat myös 
pk-yritysten liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisen 
aivan uusilla tavoilla, mutta vaativat myös osaamista 
ja resursseja, joita pienillä toimijoilla on käytössään 
hyvin rajallisesti. 

Vaikka suuret toimijat hallitsevat sote-markkinoita, 
on hyvä muistaa, että pienestä koosta voi olla joskus 
myös hyötyä. Pieni koko esimerkiksi mahdollistaa 
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En minä oikein tiedä onko minulla tähän 
aiheeseen mitään kovin ihmeellistä 
kerrottavana, kun aika vähän me 

missään verkostoissa ollaan mukana…

No juu, olen minäkin tätä 
aihetta paljon miettinyt, mutta 
en minä oikein osaa kertoa kuin 

omasta näkökulmastani…

Tanja Tutkija täällä hei! 
Haluaisitko osallistua 

verkostoyhteistyötä koskevaan 
haastattelututkimukseen?

Jaa, no kyllähän minä sitten…

Hienoa, kiitos!

Juuri sinun näkökulmasi on se, josta 
haluaisin kuulla ja joka olisi tutkimuksen 
kannalta arvokasta tietoa. Eikä haittaa 

lainkaan, vaikka sinulla ei olisi sen 
suuremmin kokemuksia 

verkostoyhteistyöstä, kuulisin nimittäin 
mielellään myös siitä, miksi et ole kokenut 
tarvetta kuulua verkostoihin. Toiveenani 

olisi päästä haastattelemaan 
mahdollisimman monia erilaisia sote-alan 
pieniä yksityisiä ja kolmannen sektorin 

palveluntuottajia.

No siinä tapauksessa, 
tervetuloa haastattelemaan!
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Valmiudet
sisällään ja millaista toiminnan tulee olla, jotta he itse 
kokevat olevansa mukana verkostossa. Verkostoyhteis-
työn katsottiin perustuvan erityisesti tiedonvaihtoon ja 
tiedon jakamiseen, yhteisiin keskusteluihin muiden toi-
mijoiden kanssa, oman toiminnan benchmarkkaukseen 
ja ylipäätään muihin toimijoihin ja heidän toimintaansa 
tutustumiseen ja tuntemiseen. Yhteisessä verkostossa 
toimimisen ei katsottu edellyttävän liiketoiminnallista 
yhteistyötä. Sen sijaan verkostotoimintaan katsottiin 
kuuluvan erilaista ammattitaidon ja asiantuntijuuden 
jakamista sekä lisäämistä, ja yhteisen ja oman toi-
minnan, uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehit-

Onhan meillä ne nettisivut, kyllä 
sitä kautta voi käydä tutustumassa 

meihin ja meidän toimintaan, 
ei minulla ole aikaa ravata 

kaikenlaisissa kissanristiäisissä.

Minä yritin etsiä niiltä sivuilta 
teidän palveluiden hinnastoa 

mutta en löytänyt. Milloinkas ne 
sivut on viimeksi päivitetty?

Verkostoitumisvalmiuksilla tarkoitetaan kykyä laittaa 
alulle, ylläpitää ja hyödyntää suhteita ulkopuolisiin 
kumppaneihin (Walter ym., 2006). Tässä tutkimuksessa 
keskityttiin tarkastelemaan erityisesti verkostoitumisen 
alkuvaiheeseen ja verkostojen kehittämiseen (Mitrega 
ym., 2010) liittyviä valmiuksia.

Määrittely: Mikä ihmeen verkosto?

Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan tai määrittele-
mään mitä verkostoituminen heidän mielestään pitää 
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Tutustuminen vaatii 
usein tietynlaisen 

avoimen kohtaamispaikan. 
Yritystilaisuuksien järjestäjän 

olisi hyvä pitää huolta siitä, 
että tilaisuus sisältää aikaa 

ja luontevan tavan kohdata ja 
esittäytyä uusille ihmisille.

tämistä. Verkostotoiminnan katsottiin edellyttävän 
myös säännöllisyyttä, ei välttämättä viikoittaisia tai 
kuukausittaisia tapaamisia, mutta kaikille sopivaa ja 
tiedossa olevaa säännöllisyyttä.

Rakentaminen: Mistä liikkeelle?

Uusille verkostoyhteistyösuhteille toimivat usein poh-
jana vanhat yhteistyökumppanit tai muuten ennes-
tään tutut toimijat. Uuden kumppanin löytäminen ja 
yhteistyön rakentaminen koettiin työläämmäksi kuin 

jo ennestään tutun ihmisen kanssa, jonka kanssa 
toimimisesta on jo hyviä kokemuksia ja luottamus 
yhteiseen tekemiseen on hyvällä pohjalla. Tuttuus ja 
tunnettuus on tärkeä sysäys yhteiselle tekemiselle. 
Uusia tuttavuuksia rakennetaan paitsi satunnaisissa 
arjen ja yritystoiminnan kohtaamisissa, myös erityi-
sesti erilaisissa järjestetyissä tilaisuuksissa, semi-
naareissa ja muissa kokoontumisissa. Keskustelut 
yhteistyön aloittamisesta ja ideoinnista lähtevät usein 
myös liikkeelle näissä kohtaamisissa, mutta myös 
yhtälailla suorien yhteydenottojen kautta.
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”Se uuden kumppanin löytäminen ja sen 
kanssa yhteistyön rakentaminen on tosi pal-
jon työläämpää, kun jo pitkään yhdessä tehty 
ja on vähän eri suuntiin kokeillut viritykset 
vaikka niistä osasta olisi luovuttukin matkan 
varrella, niin kyllä se hyvä poikii lisää hyvää.” 
(Kolmannen sektorin organisaatio)

”Mitä enemmän yritykset tapaavat toisiaan jol-
loin nimi tulee tutuksi, jolloin teet helpommin 
yhteistyötä ja verkostoidut ja niin edelleen, 
mutta se vaatii ensin sen, että on joku missä 
kokoonnutte.” (Yritys)

Jotta yhteistyön aloittaminen ylipäätään on miele-
kästä, pitää taustalla olla jokin tunnistettu yhteistyötä 

vaativa tarve, joko oma tai yhteinen. Tämän tarpeen 
ympärille voidaan alkaa koota sopivia toimijoita ja 
etsiä yhdessä ratkaisuja.

”Se on ollut aina se tarve, jollain on joku tarve, 
ongelma, jota ei itse yksinään pysty ratkai-
semaan ja sitten haetaan, että kenen kanssa 
tässä tulisi paras mahdollinen kombo, ja sit-
ten voi olla että siihen haetaan kymmenen eri 
toimijaa ja yhteistyöllä, on se sitten se että 
rakennetaan uusi palvelutalo… (katkaistu)… 
tai mietitään, että mistä me seuraavaksi 
ruokaa hankitaan asukkaille, ihan mikä 
tahansa kuvio, ja siitä se lähtee. Että tarve on 
olemassa ja sitten siihen tulee ne halukkaat 
osapuolet.” (Kolmannen sektori organisaatio)

Ennestään tutut toimijat ja tunnistettu tarve eivät yksi-
nään vielä riitä toimivaan yhteistyöhön, vaan toimiva 
yhteistyö edellyttää haastateltavien mukaan myös 
erityisesti luottamusta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. 
Avoimuudella viitattiin nimenomaan avoimuuteen yri-
tyksen tai organisaation toiminnasta, toiminnan rehel-
lisyyteen ja läpinäkyvyyteen. Yhteistyöstä saatavan 
hyödyn on oltava molemminpuolista ja tasapuolista 
niin, ettei toinen osapuoli koe tulleensa ”huijatuksi” 
tuottamaan hyötyä vain toiselle osapuolelle. Lisäksi 
olennaiseksi nähtiin sitoutuminen yhteiseen toimintaan 
ja yhteinen näkemys asioista ja toiminnan muodosta 
ja laadusta. 



— 11 —

”Ensimmäisenä herättää se, kun puhutaan 
kumppanuudesta, että toiminnan täytyy 
olla rehellistä ja läpinäkyvää. Se että siellä 
täytyy olla taustat kunnossa että ei haluta… 
Me halutaan pelata rehellisesti. Haluan että 
myös kumppanit pelaa rehellisesti, että siellä 
ei pelata vilunkia. Ja siellä on kaikki yhteis-
kunnan velvoitteet hoidettu oikealla tavalla. 
Ja sitten se että se toiminta on läpinäkyvää. 
Mitään liikesalaisuuksia tämmöisiä ei tar-
vitse meille paljastaa enkä minäkään paljasta 
muille, mutta se että sen täytyy olla sem-
moista vuoropuhelua, että päästään sellai-
seen välittömään toimintaan, että siinä ei ole 
mitään jännitteitä tai muita. Että ne on sem-
moisia asioita mitä tulee mieleen. Ja sitten se 
että… Nii-i, ehkä sitä ei, se ei edes etene niin 
pitkälle jos siinä tulee semmoinen aistimus, 
että joku haluaa hyötyä meidän varjolla. Niin 
kuin puhtaasti itse, että [naurahtaa] siitä ei 
itse pääsisi hyötymään.”  (Yritys)

Mutta miten sellaista verkostoa 
johdetaan? Ja kuka?

Jokaiselta verkoston jäseneltä 
tulisi löytyä jonkinlaista 

johtajuutta ja vastuunkantoa. 
Yhteinen sopiminen onkin verkoston 

johtamisen perusta. Netti, kirjastot 
ja kirjakaupat ovat pullollaan 

erilaisia verkostojen johtamiseen 
liittyviä oppaita ja tietopaketteja. 
Jos haluat lukea aiheesta lisää, 
voit aloittaa esimerkiksi tästä.”

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_Verkostojohtamisen_opas.pdf


voitaisiin pyrkiä vastaamaan. Moni näki verkostoissa 
mukana olemisen tärkeäksi etenkin yhteisen edun 
tai tietyn asian tai ryhmän etujen (esim. vanhukset) 
ajamisen sekä tiedonvälityksen kannalta. Etenkin 
suuret muutokset ja sote-uudistuksen kaltaiset uudis-
tukset herättävät paljon kysymyksiä ja pelkoja oman 
organisaation toiminnan puolesta. Tarve saada oikeaa 
ja ajankohtaista tietoa näistä muutoksista sekä tarve 
vaikuttaa päätöksentekoon suurempana joukkona oli 
yksi merkittävä motivaatio verkostoitumiselle.

Verkostoyhteistyöllä tavoiteltiin myös kustannussääs-
töjä, markkinointiyhteistyötä ja uusia asiakkaita. Ver-
kostoituminen nähtiin myös mahdollisuutena kohdata 
eri alojen osaajia (esim. digiosaajat), joiden kanssa voisi 

Muiksi toimivan yhteistyön edellytyksiksi nimettiin 
sitoutuminen yhteiseen tekemiseen sekä tapaamisten 
ja yhteydenpidon säännöllisyys. Yksi haastateltavista 
toi myös esiin sen, että mikäli aletaan rakentaa use-
ammasta toimijasta koostuvaa liiketoiminnallista 
verkostoyhteistyötä, on tärkeää, että joku toimijoista 
on valmis ottamaan roolin kokoonkutsujana ja ver-
koston rakentamisen vetäjänä.

Tarpeet ja tavoitteet:  
Mihin tarvitsen verkostoja?

Haastateltavat tunnistivat myös erilaisia omia tar-
peitaan ja tavoitteitaan, joihin verkostoyhteistyöllä 

kehittää ja ideoida uutta. Muutama näki mahdolli-
sena tulevaisuuden verkostoitumistavoitteena myös 
oman palvelutarjonnan laajentamisen kumppaneiden 
avulla tai liittymisen itse osaksi jotain laajempaa 
palveluntarjoajien kokonaisuutta, pysyen kuitenkin 
edelleen itsenäisenä toimijana. Muutama haastatel-
tava ei nähnyt oman organisaationsa kohdalla erityisiä 
tulevaisuuden verkostoitumistavoitteita tai koettiin 
vaikeaksi vielä ennakoida, millaisia verkostoitumiseen 
liittyviä tarpeita tulevaisuudessa mahdollisesti syntyy.
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Tunnistaminen:  
Millaisissa verkostoissa 
olen jo mukana?

Haastateltavat tunnistivat laajan kir-
jon erilaisia verkostoja, joissa he ovat 
tällä hetkellä mukana joko yrityksenä/
organisaationa tai yksittäisinä henki-
löinä. Viereen on listattu tunnistettuja 
verkosto- ja kumppanuustyyppejä:

Kahdenväliset 
yrityskumppanuudet  

(myös muut 
toimialat)

Kolmannen sektorin 
sisäiset verkostot

Yritysten ja kolmannen 
sektorin väliset 

verkostot (erityisesti 
pienyrittäjät, myös 

muut toimialat)

Oman toimialan 
kansalliset verkostot

Ammatilliset verkostot 
(kansalliset)

Kansainväliset 
verkostot

Kaupungit ja lähikunnat, 
Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä ja 
maakuntaliitto

Ylimaakunnalliset 
hankeyhteistyöverkostot

Vapaaehtois-
työtoimijat

Potilasyhdistykset

Osaamisen 
kehittämisen verkostot

Yrittäjä- ja 
edunvalvontaverkostot 

(paikalliset tai 
alueelliset)

Omat henkilökohtaiset 
verkostot
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Verkostoitumisen eri 
tasoja tai muotoja 
on kirjallisuudessa 
jaoteltu esimerkiksi 

näin. Millaisia erilaisia 
yhteistyön muotoja 
sinä tunnistat oman 

organisaatiosi 
toiminnasta?

Yhteistyö 
(Collaboration)

Yhteiseen 
strategiaan 

pohjautuvia yhteisiä 
toimintoja, yhteinen 
vastuu ja tavoitteet

Yhteistoiminta 
(Cooperation)

Erillisten tahojen 
toimintojen löyhä 

yhteinen koordinointi 
yhteneväisten 
tavoitteiden 

saavuttamiseksi

Koordinoitu 
verkostoituminen 

(Coordinated 
networking)

Toisiinsa kytkettyjä 
toimintoja yhteisten hyötyjen 

saavuttamiseksi, toisiaan 
täydentävät tavoitteet

Verkostoituminen 
(Networking)

Yhteydenpito ja 
tiedonvaihto

Lähde: Camarinha-Matos ym. 2009 (muokattu)Yhteisten toimintojen muoto

Yhteistyön tiiviys



Yhteistyön muoto tai malli: Millä 
eri tavoin yhteistyötä voi tehdä?

Haastateltavien puheesta voitiin erottaa myös erilaisia 
hyväksi havaittuja tai ehdotettuja yhteisen toiminnan 
malleja ja toimintatapoja, jotka luonnollisestikin vaih-
telivat sen mukaan, minkä tyyppisestä yhteistyöstä on 
kysymys. Nämä toiminnan muodot on jaoteltu ohessa 
kolmeen ja listattu kullekin yhteistyön muodolle haas-
tatteluissa esitettyjä ominaisia piirteitä tai toiminnan 
tapoja. Yhteistä näille kaikille yhteistyön muodoille 
on vapaaehtoisuus, tasapuolisuus ja vastavuoroisuus 
yhteisen toiminnan pohjana.

1. Vapaamuotoinen verkostoituminen isommalla 
ryhmällä (networking)

 → Löyhä verkosto, jonka toiminnan 
tavoitteena on mm. tutuiksi 
tuleminen, tiedonvaihto, omista 
palveluista kertominen ja 
toisten palveluiden suosittelu 
sekä yhteinen edunvalvonta.

 → Tapaamisten säännöllisyys ja 
jatkumo. Säännöllisyyden ei 
silti tarvitse tarkoittaa montaa 
tapaamista vuodessa.

 → Tapaamisten sisältöinä 
esim. erilaiset ideaillat tai 
ideariihet, ja vertaisverkostojen 
kokemusten jakaminen.

 → Kokoontumisia voidaan 
järjestää myös säännöllisestä 
aikataulusta poiketen myös 
koetun tarpeen mukaan esim. 
jos toimintaympäristössä 
tapahtuu äkillisiä muutoksia, joita 
halutaan käsitellä yhdessä.

 → Kehittämisorganisaation tai muun 
neutraalin osapuolen edustaja 
mukana sujuvoittamassa yhteisen 
keskustelun rakentamista.

 → Verkostoitumista voi edistää myös 
yhteinen sähköinen alusta, joka 
tarjoaa mahdollisuuden esim. 
tiedottamiseen ja verkkopohjaiseen 
keskusteluun ja vuorovaikutukseen. 
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2. Pienemmän porukan aktiivinen verkosto, jossa 
on yhteinen intressi (coordinated networking/ 
cooperation)

 → Tavoitteena yhteinen vaikuttaminen, 
benchmarking ja kustannussäästöt 
esimerkiksi yhteisten ostojen 
tai hankintojen kautta.

 → Sovittu roolien jako ja vastuu 
tapaamisten järjestämisestä ja 
koollekutsumisesta, esimerkiksi 
kiertävä kutsujavastuu. Tämä luo 
itseorganisoidulle toiminnalle 
rakennetta ja säännöllisyyttä.

 → Etukäteen jo kalenterissa 
ajat seuraaville tapaamisille 
ja niiden aiheille.

 → Mahdollista hyödyntää myös 
ulkopuolista apua yhteisen 
keskustelun sujuvoittamisessa 
ja rakentamisessa. Tavoitteena 
kuitenkin verkoston itsenäinen 
toiminta, josta vastuu 
verkoston jäsenillä.

3. Liiketoiminnallinen kumppanuus/verkosto 
(collaboration)

 → Tavoitteena yhteinen tuotteiden 
tai palveluiden kehittäminen, 
esimerkiksi yhteisen 
palvelukonseptin kehittäminen.

 → Muotona esimerkiksi toimijoiden 
yhteinen osuuskunta, josta 
voi esimerkiksi ohjata 

työntekijöitä useaan olemassa 
olevaan organisaatioon, tai 
osuuskuntaan kuuluvilla voi 
olla yhteinen taloushallinto.

 → Sote-keskus -ajattelu laajennettuna 
monenlaisiin paikallisiin 
yrityksiin ja niiden palveluihin 
(lääkäripalvelut, kuntoutus, hoiva, 
kotihoito, ruokapalvelut, taksit, 
apteekki, apuvälineet jne.), jolloin 
erikoispalvelut ovat osa suurempaa 
keskusta, mutta silti itsenäisen 
toimijuuden säilyttäen. Asiakkaalle 
on mahdollista näyttäytyä 
kokonaisena palveluverkostona, 
hyödyntää ristiinmarkkinointia ja 
esim. laskutuksen keskittämistä.
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Haasteet
Miten rakentaa luottamusta?

Yhdeksi verkostoyhteistyön aloittamisen haasteeksi 
koettiin yhteisten, toiminnan perustaan ja arvopohjaan 
liittyvien tavoitteiden asettaminen. Yhteinen arvopohja 
ja yhteiset tavoitteet koettiin merkityksellisiksi sekä 
kolmannen sektorin organisaatioissa että yrityksissä. 
Haasteeksi koettiin myös luottamuksen rakentaminen 
ja avoimuus yhteisessä toiminnassa. Luottamus ja avoi-
muus kulkevat käsikkäin niin, että jos toinen osapuoli 
ei ole avoin esimerkiksi organisaationsa toiminnasta, 
se koetaan merkkinä epäluotettavuudesta, ja jos kokee 
toisen epäluotettavana, ei halua itsekään puhua omasta 

Haastatteluissa keskusteltiin myös verkosto- ja kump-
panuustoimintaan liittyvistä haasteista. Näiden haas-
teiden tunnistaminen on tärkeää, jotta niihin voidaan 
pyrkiä löytämään yhteistyön rakentumista tukevia 
ratkaisuja. Suurin osa haastatteluissa esiin tulleista 
haasteista oli sellaisia, jotka liittyivät syvemmän 
yhteistyön rakentamiseen ja mahdolliseen liiketoi-
minnalliseen kumppanuuteen. Epämuodollisem-
man yksilö- ja organisaatiotason verkostoitumisen 
ei koettu sinänsä vielä vaativan kuin jonkin verran 
ajallisia resursseja, eikä sen nähty siksi kohtaavan 
paljon haasteita.

Olen työssäni huomannut, 
että sote-yrittäjät ovat 

vahvoja oman alansa 
osaajia, mutta heidän 

liiketoimintaosaamisessaan 
on usein kehittämisen varaa. 

Aukot liiketoimintaosaamisessa 
näkyvät usein myös haasteina 
yhteistyötä rakennettaessa, 
vaikka liiketoimintaosaamisen 

haasteita ei välttämättä 
itse osaa heti tunnistaa 

verkostoitumiseen 
liittyviksi haasteiksi.
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toiminnastaan avoimesti. Avoimuudella ei viitata tar-
peeseen saada tietää jokaista yksityiskohtaa yrityksen 
toiminnasta, vaan nimenomaan yhteisen kehittämisen 
kohteeseen liittyviin asioihin. Epäluottamus liittyi pel-
koihin siitä, että toinen osapuoli ”vetää kotiinpäin”, eikä 
yhteistyö ole siten tasapuolista. Jonkin verran pelättiin 
myös omien uusien ideoiden ja hyvien toimintatapojen 
karkaamista toisen käyttöön. Luottamuksen synty-
miseen vaikuttavat myös henkilökemiat ja ylipäätään 
se, onko henkilö ja taustaorganisaatio jo ennestään 
tuttu vai ei. Yhteinen arvopohja, luottamus ja avoimuus 
ovat selkeästi toisiinsa kytköksissä olevia asioita, joita 
vahvistamaan tarvitaan erityisesti sosiaalista pääomaa, 
vuorovaikutustaitoja ja yhteisen keskustelun areenoita. 
Yhteisen tunnistetun ja kommunikoidun arvo- ja aja-

tusmaailman pohjalle voidaan rakentaa luottamusta, 
joka taas mahdollistaa avoimuuden yhteistyössä.

Mistä resursseja yhteistyöhön?

Verkostoitumisen ja verkostoyhteistyön haasteet liit-
tyivät monelta kohdin myös resursseihin, mikä oli 
pienten toimijoiden kohdalla hyvin ennalta odotettua. 
Yhteisen ajan löytäminen ja vaikeus irrottautua työstä, 
johon ei ole mahdollisuuksia ottaa ylimääräistä teki-
jää, olivat hyvin konkreettisia resursseihin liittyviä 
haasteita. Yhteistyöhön kuluu aikaa ja taloudellisia 
panoksia joista ei saa niitä vastaavaa konkreettista 
hyötyä, mikäli yhteistyö ei jostain syystä etene tai 

Pankkitileillä on taloudellista pääomaa 
ja ihmisten sisällä henkistä pääomaa. 

Sosiaalinen pääoma taas on ihmisten välisissä 
suhdeverkostoissa. Sosiaalinen pääoma on 

resurssi, joka voi vahvistaa yhteisöjen välistä 
luottamusta ja luoda uusia yhteyksiä eri ryhmien 
ja yhteisöjen välille. (Tura & Harmaakorpi, 2005)



päättyy ennen kuin eri osapuolet saavat konkreettisia 
tuloksia ja hyötyjä. Niin omassa kuin yhteisessäkin 
tekemisessä markkinointi ja tiedottaminen koettiin 
tärkeiksi, mutta siihen irrotettavat resurssit ovat 
myös usein tiukassa.

Entä ne juridiset seikat?

Tiiviimmässä, liiketoiminnallisessa yhteistyössä sopi-
mukset ja juridiset seikat nähtiin haastavina, pääosin 
oman riittämättömän tietopohjan vuoksi. Sopimusten 
tekemiseen ja juridisiin kysymyksiin koettiin tarpeelli-
seksi ulkopuolinen neuvonta ja asiantuntijuus joltakin 
luotettavalta ja neutraalilta taholta.

Kuka hyötyy ja kuinka paljon?

Mahdollinen haaste oli myös yhteistyön tasapuolisuus 
ja kaikille osapuolille yhtä hyödyllisen ja voittoisan 
win-win-tilanteen aikaansaaminen. Kaikkien osa-
puolien tulisi kokea voivansa hyötyä yhteistyöstä ja 
antavansa yhteistyölle yhtä paljon suhteessa siitä 
saamiinsa hyötyihin.

Mitä muita haasteita?

Muita hieman hajanaisempia esiin tuotuja haasteita 
olivat käytännön toiminnan määrittäminen ja siitä 
sopiminen yhteistyön suunnittelun alkuvaiheessa.
Samoin verkostoitumisen pohjalle tarvittavien kon-
taktien luominen ja muihin toimijoihin tutustuminen 

nähtiin osin haastavaksi, sillä ihmisiä on kiireen ja 
aikataulupaineiden keskellä vaikea saada mukaan 
tilaisuuksiin.

Halu säilyttää oman toiminnan itsenäisyys voi joskus 
luoda haasteita yhteistyön tiivistyessä, samoin se 
jos toisella osapuolella on tarve rajoittaa yhteistyö-
kumppanin toimintaa yhteistyön ulkopuolella. Kuten 
aiemmin todettiin, yhteistyössä on kyse pitkälti myös 
henkilökemioista, joten henkilöstövaihdokset orga-
nisaatioissa aiheuttavat myös mahdollisia katkoksia 
tai uusia haasteita yhteistyön jatkamiselle. Myös toi-
mijoiden vaihtelevan tasoiset digitaidot tuotiin esiin 
mahdollisena haasteena, mikäli yhteistyölle rakennet-
taisiin jonkinlainen yhteinen sähköinen alusta tiedot-
tamiselle, tiedon jakamiselle ja vuorovaikutukselle.
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Toimialarajat ylittävä yhteistyö
Haastateltavilta kysyttiin myös mitä muiden alojen 
kuin sote-alan toimijoita he näkevät potentiaalisina 
yhteistyökumppaneina. Yritysverkostoja on perintei-
sesti pyritty rakentamaan tietyn toimialan ympärille. 
Tiedetään kuitenkin, että uusien innovaatioiden synty-
minen edellyttää usein useiden toisiaan täydentävien 
osaamisten, tiedon ja voimavarojen yhdistämistä 
(ks. esim. Parjanen & Melkas, 2008). Tästä syystä 
toimialarajat ylittävän yhteistyön on nähty tarjoavan 
hedelmällisen maaperän uusien tuotteiden ja palve-
luiden kehittämiselle.

Toimialarajat ylittävän innovaatiopotentiaalin tun-
nistaminen oman yrityksen toiminnan kontekstissa 

voi olla haastavaa, mutta esimerkiksi yhteiset kes-
kustelut ja ”törmäämiset”, tilaisuudet ja koulutukset 
ovat oivia tapoja herätellä omia ajatuksiaan ja löytää 
yhtymäpintoja muiden toimijoiden kanssa.

”Esimerkiksi juuri tässä Verkostoituvat 
sote-yritykset -hankkeessa, kun on tullut 
vähän niitä toisenlaisia toimijoita, kun on digi-
osaajia ja muita niin on avautunut silmät, että 
voi olla vielä kenttiä mitä me emme ole hok-
sanneet.” (Kolmannen sektorin organisaatio)

Helpoiten tunnistettavia muiden alojen yhteistyö-
kumppaneita vaikuttivatkin haastattelujen perusteella 

Monilla alueilla järjestetään 
toimialarajat ylittäviä 
yhteisiä koulutuksia ja 

työpajoja, jotka tarjoavat 
mahdollisuuden tutustua 

eri alojen osaajiin ja 
miettiä yhdessä eri toimijoita 

yhdistäviä rajapintoja. 
Järjestävinä tahoina 

voivat toimia esimerkiksi 
alueen koulutus- ja 

tutkimusorganisaatiot 
ja kehittämisyhtiöt.



olevan erilaiset digiosaajat ja erilaiset uusien tekno-
logioiden tarjoajat ja kehittäjät. Teknologia kiinnosti 
haastateltavia niin hoitoon ja hoivaan ja viestintään ja 
kommunikointiin liittyen, kuin esimerkiksi erilaisten 
tietojärjestelmien osalta. Muiden alojen yhteistyö-
potentiaalista esiin nousivat kiinteistöhuolto ja kul-
jetuspalvelut.

”Varsinkin tähän digitalisaatioon ja tietotek-
niikan hyödyntämiseen ja verkon hyödyntä-
miseen, siihen tarvitaan ihan toisentyyppistä 
(osaamista). Että tämä terveysala ja hoiva- ja 
hoitoala, niin tämä on tavallaan vähän niin 
kuin… Tämä on hirveän urautunut. Sem-
moista, että ollaan syvissä urissa [naurahtaa] 
ja sieltä niin vaikeasti poikettavissa. Sen 
takia tarvitaan sellaista näkemystä toisiltakin 
aloilta.” (Yritys)

Julkisen sektorin rooli 
yhteistyön näkökulmasta

Tässä tutkimuksessa haastatellut henkilöt olivat 
yrittäjiä tai edustivat kolmannen sektorin organi-
saatioita. Julkisen sektorin voi ajatella näyttäytyvän 
yrityksille ja kolmannen sektorin palveluntuottajille 
markkinoiden mahdollistajana, mutta myös niiden 
kutistajana. Julkisen sektorin ostot ovat sosiaali- ja 
terveysalalla monen palveluntuottajan toiminnan 
edellytys. Monella pienellä yrityksellä on vaara tulla 
liian riippuvaiseksi julkisesta sektorista, jolloin yritys-
toimintaa on mahdotonta jatkaa ostojen vähentyessä 
tai kohdistuessa muualle.

Suhteessa julkisen sektorin hallitsevaan rooliin sote-
alalla, haastatteluissa julkinen sektori tuli verkostoi-
tumisesta ja yhteistyöstä keskusteltaessa esiin hyvin 
vähän. Tämä ei ollut yllätys. Tässä tutkimuksessa 
ei ollut tavoitteena selvittää erityisesti sektoreiden 

välistä yhteistyötä, joten siitä ei haastatteluissa esi-
tetty kysymyksiä. Hyvinvointikuntayhtymät, kunnat ja 
kaupungit mainittiin haastatteluissa usein, kun käytiin 
läpi nykyisiä yhteistyökumppaneita ja asiakkuuksia. 
Julkisen sektorin toimijoista puhuttiin lähinnä vain 
lopussa, kun käytiin läpi ennakoituja sote-uudistuksen 
vaikutuksia yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Julki-
nen sektori nähtiin yhtäältä yhteistyökumppanina ja 
toisaalta myös kilpailijana. Julkisen puolen kanssa 
toivottiin nykyistä enemmän vuorovaikutusta ja kes-
kusteluyhteyttä.
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Toimintaympäristön 
muutosten vaikutukset 
verkostoyhteistyöhön

Haastateltavilta kysyttiin miten he näkevät sote-alan 
toimintaympäristön muuttuneen tai ennakoivat sen 
muuttuvan lähitulevaisuudessa erityisesti verkostoi-
tumisen ja kumppanuuksien rakentamisen kannalta. 
Tähän teemaan liittyvät vastaukset käsittelivät hyvin 
pitkälti sote-uudistusta ja sen aiheuttamaa epävar-
muutta ja epätietoisuutta. Epävarmuus ja epätietoi-
suus ovat lisänneet tarvetta jakaa ja vastaanottaa 
ajantasaista, yrittäjille kohdennettua tietoa. Samoin 
koettiin kasvavaa tarvetta yhteisten, pienten sote-alan 
yrittäjien edunvalvonnalle ja lobbaukselle.

Sote-uudistuksen valmistelun aiheuttama epävar-
muus ajoi pieniä toimijoita yhteen miettimään, miten 
pärjätä sote-alan kilpailussa suuria pörssiyhtiöitä 
vastaan. Uudistukseen liittyvää tietoa kerättiin ja 
jaettiin aktiivisesti yhdessä. Uuden sote-mallin 
rakentaminen herätti ajatuksen, että yksi pieni toi-
mija ei enää jatkossa pärjää yksinään, vaan pienten 
toimijoiden pitää kyetä luomaan keskinäisiä kumppa-
nuuksia. Eri toimijoiden palveluiden kokonaisuuksiksi 
yhdistämällä voitaisiin tehostaa toimintaa ja palvelu-
ketjuja sekä palvella asiakasta kokonaisvaltaisem-
min. Jos pienet yritykset asetetaan samalle viivalle 

suurien toimijoiden kanssa, aiheuttaa se tarpeen 
yhteistyölle. Yhteistyössä nähdään olevan voimaa, 
jonka hyödyntäminen koetaan entistä tärkeämmäksi 
kilpailtaessa markkinoista.

Osa koki, että niin kauan kuin sote-uudistus on vielä 
kesken, on myös kumppanuuksien tarpeellisuus ja 
yhteistyön merkitys vielä kysymysmerkki, johon saa-
daan vastauksia vasta, kun muutokset konkretisoitu-
vat. Osa taas oli sitä mieltä, että toteutui sote-uudistus 
missä muodossa hyvänsä, se tulee edellyttämään 
pieniltä toimijoilta yhteistyötä tulevaisuudessa. 
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Yhteenveto ja askel-
merkkejä eteenpäin

Tehtyjen haastattelujen perusteella sote-alan toimijat 
suhtautuvat verkostoyhteistyöhön ja sen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin positiivisesti ja sen tarjoamiin mah-
dollisuuksiin myönteisesti. Halua yhteistyön tekemiseen 
on, ja toimijat ovat mukana erilaisissa omaan alaansa 
kytkeytyvissä verkostoissa. Alueellista yhteistyötä tai 
liiketoiminnallisia kumppanuuksia oli tutkimushetkellä 
vielä suhteellisen vähän. Monet toimijoista näkevät, että 
sote-uudistus – toteutui se missä muodossa hyvänsä 
– edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Sote- 

uudistuksen valmistelu selvästi herätti etenkin alan 
pienet toimijat miettimään yhteistyön mahdollisuuksia, 
mutta miksi hyödyntää yhteistyön mahdollisuuksia 
vasta pakon edessä? 

Liiketoiminnan kannalta yhteistyöllä ja verkostojen 
avulla voi saavuttaa merkittäviä hyötyjä, jolloin myös 
oma asema markkinoilla paranee. Olennaista on 
miettiä, millainen yhteistyö ja keiden kanssa tuottaa 
kaivattuja hyötyjä itselle ja yhteistyökumppaneille. 

Epämuodolliset verkostot voivat esimerkiksi jo sinäl-
lään toimia hyvinä vertaisverkostoina, kun toimin-
taympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
Tiedon saamisen ja välittämisen tarve on tällaisina 
aikoina suuri ja tietoa on usein saatavilla monestakin 
eri lähteestä. Yhtälailla tärkeää on päästä keskus-
telemaan ja pohtimaan yhdessä sitä, mitä uusi tieto 
merkitsee kullekin yritykselle tai organisaatiolle.
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Haastatteluaineistossa korostuu yhteistyön pohjan 
rakentamisen merkitys. Yhteistyön pohjalle kaivataan 
yhteneviä arvoja, luottamusta ja avoimuutta, joka 
näkyy myös yhteisessä toiminnassa. Myös henki-
lökemiat vaikuttavat usein luottamuksen syntyyn, 
samoin se, miten ylipäätään tuntee toisen ihmisen ja 
yrityksen toiminnan. Tästä syystä tärkeitä verkostojen 
rakentamisen ja yhteistyön alkulähteitä ovat tilaisuu-
det, joissa pääsee tutustumaan toisiin ihmisiin ilman 
tarvetta tai painetta alkaa suunnitella konkreettista 
yhteistyötä. Yhteistä konkreettisen tason ideointia 
on usein helpompi lähteä tekemään ennestään edes 
jonkin verran tuttujen ihmisten kanssa. Vaikka tilai-

suuksien välitöntä liiketoiminnallista hyötyä on usein 
vaikea nähdä, ja siksi ajan varaaminen niille kalente-
rista kiireen keskellä tuntuu turhalta, voivat ne avata 
uusia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä.

Toimialarajat ylittävän yhteistyön potentiaali vaikuttaa 
olevan vielä monilta osin sote-alalla hyödyntämätön. 
Haastateltavat tunnistivat erityisesti erilaisten digi-
osaajien kanssa tehdyn yhteistyön mahdollisuudet 
kehittää oman yrityksen tai organisaation toimintaa. 
Toimialojen välinen yhteistyö vaatii usein monenlaisten 
etäisyyksien ylittämistä (Parjanen ym., 2011), jolloin 
ulkopuolinen yhteisen keskustelun sujuvoittaja ja 

oivalluttaja voi olla erityisen hyödyllinen apu yhteis-
työn alkumetreillä.

Raportin loppuun on koottu tämän tutkimuksen tulok-
siin sekä koko Verkostoituvat sote-yritykset -hank-
keen aikana saatuihin havaintoihin ja kokemuksiin 
pohjautuvia vinkkejä niille yrittäjille ja kolmannen 
sektorin toimijoille, jotka pohtivat miten lähteä verkos-
toitumisessa ja yhteistyön rakentamisessa liikkeelle.
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Tutkijan tärpit: Pohdi ainakin näitä asioita 
verkostoitumisen ja 

yhteistyön alkumetreillä.

kiinnostaa/hyödyttäisi eniten? 
Peilaa näitä esimerkiksi sivulla 14  
esitettyihin yhteistyön eri 
muotoihin. Mitä lisäarvoa voin 
verkostoitumisesta saada?

 → Tarpeet: Mitkä ovat omiin 
tarpeisiini sopivia verkostoja? Onko 
sellainen verkosto jo olemassa vai 
pitäisikö sellaisen rakentamista 
lähteä itse edistämään?

 → Resurssit: Mitä olen itse 
valmis satsaamaan verkoston 
rakentamiseen ja ylläpitoon?

 → Nykyiset verkostot: Mieti millaisissa 
verkostoissa olet tällä hetkellä 
mukana ja millaista yhteistyötä 
eri toimijoiden kanssa teet. Mitkä 
ovat näiden suurimmat hyödyt 
ja miten voisit hyödyntää näitä 
verkostoja entistä paremmin?

 → Verkostoitumisella tavoiteltavat 
hyödyt: Mieti yrityksesi/
organisaatiosi tulevaisuuden 
tavoitteita. Mitkä niistä ovat sellaisia, 
joiden kohdalla yhteistyöstä/
verkostoitumisesta voisi olla 
hyötyä? Millainen verkostoituminen 
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 → Mieti yrityksesi brändiä: Miten 
näyttäydyn muille yrittäjänä ja 
yrityksenä? Millaisiin arvoihin oman 
yritykseni toiminta pohjautuu? Mitä 
voin itse tarjota muille verkoston 
jäsenille? Mitä minä tuon verkostoon? 

Meillä ei ole tällä hetkellä  tarvetta 
tiiviimmälle yhteistyökumppanuudelle, 
mutta kiinnostaisi vaihtaa ajatuksia 

alan ajankohtaisista asioista välillä 
vähän isommalla porukalla.

Virikkeinä omille pohdinnoille voit 
hyödyntää esim. Sitran materiaaleja

 → Ajattele laajasti: Älä jämähdä 
kiinni toimialarajoihin. Mieti 
lähellä olevien verkostojen lisäksi 
myös mahdollisia kansallisia 
ja kansainvälisiä verkostoja. 
Entä miten maailmanlaajuiset 
megatrendit vaikuttavat 
mahdollisesti tulevaisuudessa 
oman organisaatiosi toimintaan? 

https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2020
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 → Aseta verkostoitumiselle 
konkreettinen, mitattava tavoite: 
Esim. jokaisessa tapahtumassa 
tutustun vähintään seitsemään 
minulle ennestään uuteen 
toimijaan (Käyntikortit mukaan!). 

 → Yhteistyökumppaneita 
etsiessäsi pidä mielessä lyhyt 
esittäytymisen muistilista:

 → Kuka olet?
 → Mistä tulet?
 → Mitä tarjoat?
 → Mitä tarvitset?

Tässä käytännön 
vinkkejä joista voit 
lähteä liikkeelle!

Kehittäjän tärpit:
 → Tee itsellesi suunnitelma:  
Esim. käyn 2 kertaa vuodessa 
oman alan tapahtumassa ja 
kerran omaa alaa sivuavassa 
tapahtumassa. Messuille ja muihin 
tilaisuuksiin kannattaa osallistua 
myös verkostoitumismielessä, ei 
vain tilaisuuden aiheen vuoksi.
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 → Tee itsellesi/yrityksellesi some-
suunnitelma: Miten näyttäydymme 
sosiaalisessa mediassa 
asiakkaille ja potentiaalisille 
yhteistyökumppaneille? Kuka 
tekee julkaisuja, mistä, kuinka 
usein ja mitä kanavia hyödyntäen? 
Suunnitelmallisuus on avain 
tehokkaaseen ja oikean yleisön 
tavoittavaan some-viestintään.

 → Liiketoimintaosaaminen 
kuntoon: Hyödynnä alueesi 
avointa koulutustarjontaa sekä 

erilaisia yrittäjille tarjottavia 
palveluita ja valmennuksia. 
Tietoa löydät esim. oppilaitosten, 
kehittämisorganisaatioiden, 
yrittäjäjärjestöjen ja hankkeiden 
nettisivuilta ja usein myös 
sieltä somesta. Älä jää 
yksin, vaan kysy apua!

 → Yhteistyön alkuun: Tehkää 
yhteistyökumppaneiden kesken avoin 
ja selkeä suunnitelma, joka vaatii 
jokaiselta yhtäläisen sitoutumisen 
(esim. säännölliset, aikataulutetut 

Kolme parin tunnin tilaisuuutta 
vuodessa jopa minäkin saisin 

mahtumaan kalenteriin!

tapaamiset) ja jossa käytännön 
vastuunjako on mietitty (esim. 
kokoonkutsuja nyt ja jatkossa).

 → Yhteistyön alkuun: Neuvotelkaa 
ja sopikaa heti alussa toiminnan 
tavoista ja tavoitelluista hyödyistä 
kaikille osapuolille. Pitäkää 
mielessä tasapuolisuuden ja 
vastavuoroisuuden periaatteet.

 → Asenne: Innostus, uskallus ja 
rohkeus ovat avainsanoja verkostojen 
ja yhteistyön rakentamisessa!



Camarinha-Matos, L. M., Afsarmanesh, H., Galeano, N. & Molina, 
A. 2009. Collaborative networked organizations – Concepts and 
practice in manufacturing enterprises. Computers & Industrial 
Engineering, Vol. 57, No. 1, pp. 46–60.

Haukilahti, A. (toim.) 2018. Parempia palveluita verkostomalleilla. 
Sote-järjestäjän työkalut. Sitran selvityksiä 143. https://media.sitra.
fi/2019/01/03141012/parempia-palveluita-verkostomalleilla.pdf

Maksimainen, A., Uimonen, T., Koiste, V. & Saarivuori, L. 2018. 
Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset 
sosiaali- ja terveysalalla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 
TEM raportteja 8/2018. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/160732/TEMrap_8_2018_verkkojulkaisu.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mitrega, M., Forkmann, S., Ramos, C. & Henneberg, S.C. 2012. 
Networking capability in business relationships – Concept and scale 
development. Industrial Marketing Management, Vol. 41, pp. 739–751.

Parjanen, S. & Melkas, H. 2008. Etäisyyden ja läheisyyden leikki 
innovaatioprosesseissa. Teoksessa: Harmaakorpi, V. & Melkas, H. 
(toim.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Suomen 
Kuntaliitto. Helsinki. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.
php?p=2704

Parjanen, S., Melkas, H. & Uotila, T. 2011. Distances, knowledge 
brokerage and absorptive capacity in enhancing regional 
innovativeness: A qualitative case study of Lahti Region, Finland. 
European Planning Studies, Vol. 19, No. 6, pp. 921–948.

Rantala, T. & Rinkinen, S. 2014. Toimialarajat ylittävällä ideoinnilla 
innovaatioihin: Case Teemaverkosto. Teoksessa: Melkas, H. & 
Laakso, H. (toim.) Tutkimus ja arki kohtaavat. LUT Scientific and 
Expertise publications, tutkimusraportit -Research Reports No. 29. 
https://www.lut.fi/documents/10633/30059/LSI_Tutkimus_ja_arki_
kohtaavat/7ce4258d-26bb-4212-a1b2-1e99278da018

Tura, T. & Harmaakorpi, V. 2005. Social capital in building regional 
innovative capability. Regional Studies, Vol. 39, No. 8, pp. 1111–1125.

Valtioneuvoston kanslia 2019. Verkostojohtamisen opas. 
Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:12. http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161513/VNK_12_19_
Verkostojohtamisen_opas.pdf 

Walter, A., Auer, M. & Ritter, T. 2006. The impact of network 
capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off 
performance. Journal of Business Venturing, Vol. 21, pp. 541–567.

Käytetyt lähteet ja muuta kirjallisuutta:

— 29 —


	Sisällys
	Lukijalle
	Tutkimuksen tausta
	Valmiudet
	Haasteet
	Toimialarajat ylittävä yhteistyö
	Toimintaympäristön muutosten vaikutukset verkostoyhteistyöhön
	Yhteenveto ja askelmerkkejä eteenpäin

	valikko: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 



