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1. Yhteiskunnallisen yrityksen verkostot  
  

1.1 Yhteiskunnallisen yrityksen verkostot   

Verkostot yhdistävät organisaatioita, yhteiskunnallisia yrityksiä ja yhteiskunnallisia yrittäjiä, 

jotka toimivat tietyllä maantieteellisellä alueella (paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti). 

Verkostot yhdistävät myös tietyn toimialan toimijoita (kuten maatalouden, matkailun tai 

vanhuspalveluiden) tai toimijoita, joilla on toiminnassaan saman sosiaalinen tai ympäristöön 

liittyvä päämäärä (kuten kodittomuuden tai vaikkapa merien muovijätteen vähentäminen).    

 

Verkostojen kautta pääsee keskustelemaan samalla tavoin ajattelevien ihmisten kanssa, 

kyselemään, jakamaan ideoita ja kokemuksia sekä kartoittamaan mahdollisuuksia yhteistyöhön. 

Tilaisuudet ja tapahtumat, kuten konferenssit ja verkostoitumistapahtumat, ovat hyvä keino 

tavata uusia ihmisiä ja rakentaa verkostoa.   

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden verkostojen kautta voi tavata ihmisiä ja tutustua yhteisölähtöisiin 

organisaatioihin sekä luoda verkostoja. Luoduissa verkostoissa voidaan tehdä yhteistyötä, nostaa 

yhteiskunnallisten yritysten asemaa esiin ja saada lisää voimavaroja, vertaistukea sekä neuvoja 

liiketoimintaan.   

Lue lisää verkostoista ja yhteistyöstä Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla- oppaasta: 

https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_opas_kylatoimijoille_0.pdf   

Lue lisää yrittäjyyden verkostoista:  

Hae verkostoista voimaa - Työterveyslaitos (ttl.fi)  

Opas-I_Verkostot-pienyrittäjän-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf (ttl.fi)  

  

Miksi verkostoituminen on yhteisölähtöisille yhteiskunnallisille yrityksille tärkeää?   

Yhteisölähtöiset yhteiskunnalliset yritykset hyötyvät verkostoitumisesta, sillä verkostojen kautta 

pienillä yrityksillä on käytössään enemmän resursseja, osaamista, kontakteja ja vertaistukea. 

Ilman verkostoa osaaminen, resurssit ja tuki ovat huomattavasti rajatumpia.   

Jos yritys sijaitsee maaseudulla tai harvaan asutulla alueella, voi sillä olla omanlaisiaan 

haasteita, jolloin samankaltaisessa tilanteessa olevien ihmisten ja organisaatioiden kanssa 

keskustelu sekä haasteiden, ratkaisuiden ja kokemusten jakaminen ovat tärkeitä yritykselle.   

  

https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_opas_kylatoimijoille_0.pdf
https://www2.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ruralia_opas_kylatoimijoille_0.pdf
https://www.ttl.fi/yrittaja/verkostoista-voimaa/
https://www.ttl.fi/yrittaja/verkostoista-voimaa/
https://www.ttl.fi/yrittaja/verkostoista-voimaa/
https://www.ttl.fi/yrittaja/verkostoista-voimaa/
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/10/Opas-I_Verkostot-pienyritt%C3%A4j%C3%A4n-tukena-FINAL_VERKKOON.pdf
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Pitkät välimatkat saattavat vaikeuttaa kasvokkain tapahtuvaa verkostoitumista tai tapahtumiin 

osallistumista, sillä matkustaminen vie aikaa ja rahaa. Oman alueen toimijat tai muutoin 

maaseutualueilla toimivat verkostot kuitenkin usein järjestävät tapaamiset paikallisesti 

maaseudulla tai mahdollistavat etäosallistumisen, jotta verkostoituminen alueilla helpottuisi.   

Esimerkki verkostojen hyödyistä:  

Senscot on skotlantilainen järjestö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten verkostoitumista. 

Järjestö julkaisi blogitekstin jossa esiteltiin neljän skotlantilaisen yhteiskunnallisen yrityksen 

verkoston sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.   

Tutkimuksessa verrattiin yhteyksiä, joita henkilöt ja/tai organisaatiot voivat olettaa saavansa 

liittyessään verkostoon, ennen verkostoon liittymistä ja sen jälkeen. Alla olevasta kuviosta voi 

nähdä muutoksen (Before joining SEN= ennen verkostoon liittymistä, After joining SEN= 

verkostoon liittymisen jälkeen). Tutkimuksen päätulokset olivat, että henkilöt ja/tai 

organisaatiot, jotka liittyvät verkostoon voivat odottaa, että:  

• niillä on kymmenen kertaa enemmän yhteyksiä toisiin yhteiskunnallisiin yrityksiin ja alan 

vaikuttajiin, eli vain liittymällä SEN-verkostoon yhteyksien määrä kasvaa 900 %.   

• niillä on 11 kertaa enemmän yhteyksiä vaikuttajiin ja päätöksentekijöihin kuin 

yhteiskunnallisilla yrityksillä verkoston ulkopuolella. Yhteydet kasvoivat lähes 1000 % 

verkostoon liittymisen jälkeen.   

 
  

  

https://senscot.net/
https://senscot.net/
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Verkostojen kautta voi löytää 

mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita, 

joilla on sama päämäärä kuin omalla 

yhteiskunnallisella yrityksellä. Verkoston 

kautta saattaa avautua myös 

mahdollisuus käydä kauppaa yritysten 

välillä, suunnata laajemmille 

markkinoille ja yleisesti parantaa 

yhteiskunnallisen yrityksen 

tunnettuutta.   

  

  

  

1.2 Olemassa olevat verkostot  

Yhteiskunnallisen yrityksen verkostot ovat paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä. 

Verkostojen jäsenillä on maantieteellinen, yrityksen toimintaan liittyvä tai yrityksen haluttuun 

sosiaaliseen vaikutukseen liittyvä yhteys tai yhdistelmä näistä.   

   

Kansalliset verkostot yhdistävät erilaiset yhteiskunnalliset yritykset ja niiden tukijat yhteen 

kampanjoimaan, vaihtamaan ideoita ja viemään yhteiskunnallisten yritysten sanomaa eteenpäin. 

Kansallisten verkostojen kautta yhteiskunnallinen yritys pääsee vaikuttamaan laajemmin 

kansalliseen päätöksentekoon ja toimintatapoihin.   

Verkostot, jotka toimivat kansallisesti tai kansainvälisesti luovat myös mahdollisuuden 

kansainväliseen toimintaan, jolloin yhteyksiä syntyy myös muiden maiden yhteiskunnallisiin 

yrityksiin, kansainväliseen yhteistyöhön ja hankkeisiin.   

  

  

1.3 Miten liittyä verkostoihin?  

Internetin hakukoneilla voi etsiä alkuun oman alueensa yhteiskunnallisia yrityksiä tai samalla 

toimialalla toimivia yrityksiä. Tätä kautta löytää joitakin verkostoja, joiden toiminnassa voi olla 

Paikalliseen verkostoon liittyminen 

auttaa verkostoitumisessa ja 

tutustumisessa muihin alueen 

yrittäjiin. Verkostojen kautta voi 

vaikuttaa alueen päättäjiin, 

valtuutettuihin, hallinnon  

työntekijöihin ja paikalliseen median 

ja tehdä yhteiskunnallista yritystä ja 

sen tarpeita ja uusia ideoita tutuksi 

alueella.   
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mukana. Alla on listattuna joitakin kansainvälisiä, eurooppalaisia ja kotimaisia verkostoja, joihin 

voi halutessaan liittyä.   

 Kansainväliset verkostot (International Networks)  

 Eurooppalaiset verkostot (European Networks)  

 Kotimaiset verkostot  

  

1.4 Verkostojen rakentaminen  

Voi olla vaikea hahmottaa, millä tavalla verkostojen rakentaminen kannattaa aloittaa, mutta 

hyvien verkostojen tunnistamisella, osallistumisella ja uusien suhteiden luomisella pääsee 

alkuun.    

  

Muutama asia alkuun:   

1. Verkostoituminen on kaksisuuntaista. Yksipuolinen palvelusten pyytäminen toiselta ei ole 

verkostoitumista, vaan on rakennettava molempia osapuolia hyödyttävä suhde.   

  

2. Jokaisen uuden kontaktin tulisi johtaa uusiin kontakteihin, jotta verkosto voi syntyä. 

Omia kontaktejaan kannattaa jakaa myös toisille ja ihmisiä esitellä toisilleen verkoston 

synnyttämiseksi.   

  

Miten tavata samalla tavalla ajattelevia henkilöitä?   

Yhteiskunnallisille yrityksille järjestetään verkostoitumistapahtumia. Myös omalla alueellaan voi 

järjestää verkostoitumistapahtuman ja kutsua eri organisaatioita tapahtumaan. Ohjelmaan 

kannattaa varata aikaa tutustumiselle ja mielenkiintoisille puheenvuoroille. Ei myöskään ole 

syytä unohtaa taukojen merkitystä keskusteluiden ja verkostoitumisen välineenä.   

Verkostoitumistapahtumat auttavat organisaatioita ja yrittäjiä rakentamaan verkostojaan ja 

mahdollistavat uusien kumppanuuksien ja yhteistyön syntymisen.    

Verkostoitumista varten voi tehdä myös verkostokartan: PowerPoint Presentation: 

Verkostokartta (ttl.fi)  

  

Vinkkejä verkostoitumiseen suurissa tapaamisissa, konferensseissa tai tilaisuuksissa:   

Osallistuminen verkostoitumistapahtumiin on käytännöllinen tapa tavata samanhenkisiä ihmisiä 

ja organisaatioita. Tapaamisissa tulee muistaa muutamia asioita:   

  

  

  

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/International-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/International-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/European-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/European-Rural-or-Social-Enterprise-Networks.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/National-Networks-Finland.docx
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2018/05/verkostokartta.pdf
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• Valmistele pieni ”hissipuhe” itsestäsi 

ja yrityksestäsi   

- Missä asioissa yrityksesi on onnistunut ja 

millaisia haasteita sillä on? Miten yritys on 

menestynyt?  

- Puheen tulisi olla noin minuutin mittainen, 

jotta kuulija ymmärtää tarpeeksi yrityksen 

toiminnasta, mutta ei joudu 

vastaanottamaan kerralla liikaa tietoa 

omaksuttavaksi.   

  

  

• Ota mukaasi yrityksen esite tai käyntikortteja  

- Materiaalit voivat olla sysäys keskusteluun ja tarjoavat yrityksestä lisätietoja.   

- Materiaalia ei välttämättä kannata jakaa kaikille, vain esimerkiksi niille, joiden 

kanssa on keskustellut.  

  

• Tunnista henkilöt, joiden kanssa toivoisit pääseväsi keskustelemaan   

- Käytä aikasi viisaasti, mutta älä yritä tavata liian montaa ihmistä. 

Esittelykierroksen aikana voit kuunnella, ketkä henkilöt vaikuttavat 

mielenkiintoisilta. Voit myös tutustua osallistujiin etukäteen ja pohtia, keiden 

kanssa toivoisit pääseväsi keskustelemaan.  

- Keskity mieluummin luomaan muutama hyvä kontakti kuin tapaamaan 

mahdollisimman monta ihmistä. Mieleenpainuvat keskustelut auttavat jatkossa 

yhteydenottamista.    

- Jos yritykselläsi on jokin tietty haaste, hanke tai toimintatapa, voit pyrkiä 

verkostoitumaan yritysten kanssa, joilla on samanlaisia kokemuksia.   

  

• Muista puhumisen lisäksi kuunnella   

- Verkostoituessa on tärkeä kuunnella enemmän kuin puhua. Aidon ja aktiivisen 

kuuntelemisen kautta osaat kysyä hyviä kysymyksiä ja pohtia, miten voit auttaa 

toisia. Pohdi etukäteen muutamia hyviä kysymyksiä, jotta voit osoittaa olevasi 

kiinnostunut myös muiden mahdollisuuksien edistämisestä.   

- Kysymykset voivat olla seuraavanlaisia:   

o Mitä hankkeita teillä on meneillään?  o Miten lähdit mukaan 

yhteiskunnalliseen yritykseen?   

o Oletko kuullut… (projektista, rahoituksesta, uutisista, muista 

yhteisöistä)?  

  

• Uskalla osallistua   

- Keskusteluihin voi rohkeasti liittyä ja odottaa sopivaa taukoa esitelläkseen itsensä.  
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- Useimmiten ihmiset ilahtuvat, kun keskusteluun osallistuu uusi jäsen, sillä silloin 

heillekin avautuu tilaisuus tavata uusia ihmisiä. Jos keskustelu on vakava tai  

muutoin tunnet, että keskusteluun ei ole sopiva liittyä, voit kohteliaasti poistua 

tilanteesta.  

  

• Tee muistiinpanoja  

- Todennäköisesti et muista kaikkia tärkeitä yksityiskohtia jälkeenpäin, joten ne 

kannattaa kirjoittaa muistiin. Kun olet käynyt muutaman keskustelun, voit 

vetäytyä kirjoittamaan niiden sisällön pääpiirteittäin itsellesi ylös.   

- Esitettä tai käyntikorttia voi myös käyttää muistiinpanovälineenä. Muistiinpanot 

voi tietysti tehdä jonnekin muualle, mutta muista silloin kirjoittaa henkilön nimi 

ja yhteystiedot muistiinpanojen yhteyteen.   

- Muista, että verkostoitumistapahtuman tarkoituksena on ihmisten yhdistäminen, 

jolloin yhteydenotto jälkikäteen tapaamisiisi ihmisiin ja organisaatioihin on 

luontevaa.   

  

• Yhteydenotto  

-  Jos haluat olla yhteydessä tapaamiisi ihmisiin, ole heihin yhteydessä muutama 

päivä tapahtuman jälkeen. Puhelussa tai sähköpostissa on hyvä esittää lyhyt 

johdanto, missä olette tavanneet ja mistä olette keskustelleet. Voit myös aloittaa 

tapaamiesi henkilöiden ja organisaatioiden seuraamisen sosiaalisessa mediassa, 

kuten Facebookissa, LinkedInissä tai Twitterissä.    

  

1.5 Verkoston yhteystietolista   

Yhteiskunnallisen yrityksen verkostoista kannattaa rakentaa oma yhteystietolistansa, sillä se 

helpottaa yrityksen toimintaa yhteystietojen ollessa yhdessä paikassa. Kun yrityksessä tarvitaan 

apua johonkin pulmaan, löytyy selkeästi listasta helpommin tarvittavat yhteystiedot. Toisaalta 

listan selailu saattaa myös herättää ajatuksia mahdollisista kumppanuuksista yhteiskunnallisille 

yrityksille tai muille verkostossa oleville toimijoille.   

  

    
  

Yhteystietolistassa tulisi olla mukana perustiedot: nimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja muu 

tarvittava tieto. Yhteystiedot voi tallentaa esimerkiksi Exceliin, johon voi luoda eri sarakkeita, 

lisätä paljon tietoa ja sitä on helppo käsitellä ja muokata.   

Yhteystietolistan luomista varten tulee tarkistaa EU:n tietosuoja-asetus ja noudattaa siinä olevia 

säädöksiä.  

https://tietosuoja.fi/gdpr  https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20181050   

Sarakkeet voi luoda esimerkiksi seuraavan mallin mukaisesti:   

https://tietosuoja.fi/gdpr
https://tietosuoja.fi/gdpr
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20181050
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2018/20181050
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Nimi: Maija Meikäläinen  

Osoite: Yhteiskunnallinen yrityskuja 123, 60200 Yhteiskunnallinen yritys  

Sähköposti: maija.meikäläinen@rural.org   

Puhelinnumero: 01234 56789  

Muistettavaa: Tapasimme verkostoitumistapahtumassa Helsingissä. Kiinnostunut ryhmien 

perustamisesta vanhuksille. Keskustelimme vertaisvierailuista, joiden kautta voi oppia uusia 

asioita ja jotka hyödyntävät maaseudun yhteisöjä ja ryhmiä.   

Yhteydenotto: Esittele Maija John Smithille Elderly Inclusion Groupista Skotlannista – heillä on 

yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja mahdollisuus yhteistyöhön.   

  

1.6 Esimerkkejä  

Etelä-Viron ruokaverkosto (englanniksi)  

Esimerkissä kerrotaan englanniksi etelä-Viron ruokaverkostosta, joka tukee alueen 

yhteiskunnallista yrittäjyyttä, yhdistää maatalousyrittäjiä, jalostajia ja kauppiaita, jotta 

nämä voisivat parantaa maaseudun pienten ja keskisuurten yritysten tuotteiden jakelua:  

South Estonian Food Network   

  

  

  

   

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/South-Estonian-Food-Network-Case-Study.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/South-Estonian-Food-Network-Case-Study.docx

