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”TÄÄ ON MEIDÄN JUTTU” SOSIAALISEN VASTUUN MOTIIVIT 
LIIKETOIMINNASSA - Sosiaalisten yrittäjien motiivisanastot

Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut sosiaaliseen yrittämiseen liittyvien motiivien 
tunnistaminen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on sosiaaliseen yrittämiseen liittyvä 
sosiaalinen vastuu ja siihen liittyvät motiivit. Pyrkimyksenä on ollut myös tunnistaa 
sosiaalisten yrittäjien kokemuksiin nojaten työssä esiintyviä, motiiveja tukevia ja 
koettelevia tilanteita.

Tutkimuksen toteutus, menetelmät ja aineisto

Tutkimuksessa motiiveja on lähestytty sosiologisesta näkökulmasta. Tutkimusotteena on 
tapaustutkimus. Tutkimus on toteutettu appreciative inquiry -lähestymistapaa käyttäen 
yhdeksää eri puolilla Suomea montaa eri alaa edustavissa sosiaalisissa yrityksissä (tai 
niiden tapaan toimivissa yrityksissä) työskentelevää, esimiesasemassa toimivaa henkilöä. 
Tutkimuksen aineistona on AI-menetelmän mukaisen haastattelurungon mukaiset, 
litteroidut haastattelut.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tuloksena saatiin kuusi sosiaaliseen yrittämiseen liittyvää motiivisanastoa 
jotka liittyvät arvoihin ja osaamiseen, hyvään työyhteisöön ja yhteishenkeen, 
haasteellisuuteen ja tavoitteellisuuteen, työn monipuolisuuteen ja arvostukseen, 
mahdollisuuteen auttaa ja esimerkkinä toimimiseen sekä vaikutusmahdollisuuksiin ja 
tuloksellisuuteen. Näiden motiivisanastojen todettiin tukevan aikaisempaa tutkimusta 
siitä, että sosiaalisten yritysten kantama sosiaalinen vastuu on uuden tyyppistä, laajaa 
sosiaalista vastuuta, jota toteutetaan sekä yrityksen sisällä että yhteiskuntaan suuntautuen. 
Tutkimus myös osoittaa, että sosiaalisten yritysten toiminnassa on sekä sosiaalisten 
yrittäjien motiiveja vahvasti tukevia että niitä koettelevia piirteitä.

Avainsanat

Sosiaalinen vastuu, sosiaalinen yritys, motiivi, motiivisanastot, fenomenologia, 
appreciative inquiry
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

”SOSIAALISET YRITYKSET VAIKUTTAVAT TASAPAINOISEMMAN, OSALLISEMMAN 
JA INHIMILLISEMMÄN YHTEISKUNNAN SYNTYYN.”

Taija Filatov, Työministeri

Pro gradu-tutkielmani sai alunperin alkunsa osana Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) EQUAL - 

Yhteisöaloitehankkeeseen kuuluvaa, Suomen Punaisen Ristin (SPR) vuosina 2001-2005 

toteuttamaa SPRING - Kohti tulevaisuutta -projektia. Työministeriön (2003) tutkimuksen 

mukaan kolmannen sektorin, sosiaalisten yritysten ja vapaaehtoistoiminnan merkitys sosiaali-, 

hoiva- ja ympäristöpalvelujen tuottajana on kasvanut laman jälkeisessä Suomessa. Toimintaa on 

kuitenkin aikaisemmin rajoittanut sosiaalisten yritysten lainsäädännöllisen ja toiminnallisen 

aseman epäselvyys perinteisesti julkisten palvelujen tuottajana. Tähän ongelmaan kiinnitettiin 

huomiota mm. EQUAL ohjelma-asiakirjassa, jossa on peräänkuulutettiin kansallisen 

yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten mallin luomista.

Suomessa on toteutettu 2000-luvun alkupuolella useita erillisiä EQUAL-hankkeita, joiden kautta 

on kehitetty yritysmuotoa liiketoiminnan ja sosiaalisen tehtävän näkökulmista. ESR - projektina 

Spring oli osa laajempaa yhteiskunnallista ja työllisyyspoliittista pyrkimystä edistää 

työmarkkinoiden toimivuutta ja elinikäistä oppimista, kehittää aktiivista koulutus- ja 

työvoimapolitiikkaa työttömyyden torjumiseksi sekä ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. Yhdessä 

kansallisten ja kansainvälisten Spring-kumppaneiden kanssa kehitettiin uusia keinoja ja 

ratkaisumalleja syrjäytymisen ja epätasa-arvon ehkäisemiseksi ja poistamiseksi työmarkkinoilta. 

Yksi osatehtävä tämän tavoitteen saavuttamisessa oli kehittää yhdessä SPR:n Kontti-tavaratalojen 

sekä muiden yhteistyöyritysten kanssa malli sosiaalisesta yrityksestä. Mallin lähtökohtana oli 

ajatus vapaaehtoistoiminnan, ammattityön, koulutuksen ja työllistämisen yhdistämisestä samaan 

paikalliseen toimipisteeseen, ja sen rakentamisessa käytettiin hyväksi mm. eurooppalaisen
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laadunkehittämismallin (EFQM) periaatteita. Hankkeessa kerätyt ja kehitetyt sosiaalisen 

yritystoiminnan hyvät käytännöt on julkaistu myös käsikirjoina: Mahdollisuuksien työpaikka, 

Taitaja, Välittäjä ja Valmentaja. Näiden Springin ”tuotteiden” kehitys ja juurruttaminen käyttöön 

jatkuu vuonna 2004 käynnistyneessä Response -projektissa. (SPR 2008; Paananen 2005)

EQUAL-aloite ja Spring -projekti ovat olleet osa yhteiskunnallista suuntausta jossa pyritään 

yhdistämään sosiaalisen vastuun kantaminen liiketoiminnallisten lähtökohtien kanssa. Nyky- 

yhteiskunnassa sosiaalinen vastuu liitetään usein olennaiseksi yritysten toimintaan liittyväksi osa- 

alueeksi. Useimmiten sitä käsitellään yhtenä osana yhteiskuntavastuuta johon sisällytetään 

käsitteellisessä tarkastelussa ja raportointikäytännössä sosiaalisen vastuun lisäksi myös 

taloudellisen vastuun ja ympäristövastuun osa-alueet.

Yritysten sosiaalisen vastuunkannon laajuutta ja sisältöä määrittää pitkälti vielä vapaaehtoisuus. 

Vapaaehtoisuus merkitsee tahtoa toimia jonkin asian hyväksi ilman että siitä saa (rahallista tai 

muunlaista mitattavaa) korvausta; kärjistetysti voisikin ainoa, että ainoa korvaus vapaaehtoisesta 

toiminnasta on ”hyvä mieli”. Näin ollen vapaaehdoisuuden voidaan nähdä riippuvan pitkälti 

yksilön motivaatiosta. Motivaatiolla tarkoitetaan tilaa jonka motiivit saavat aikaan (Salminen ja 

Sinivuori 2005). Tästä näkökulmasta motiivit ovatkin merkittävässä asemassa siinä miten 

sosiaalista vastuuta kannetaan tällä hetkellä yrityksissä kannetaan ja mikä on sosiaalisen vastuun 

tulevaisuus yhteiskunnassamme.

Spring -projektin yhteydessä jäljestetyn sosiaalisen yrittämisen rakenteisiin pureutuvan Helsinki 

International Conference on Structures of Social Enterprices and Firms (2003) yhteydessä kävi 

erittäin selväksi myös se, että sosiaaliset yrittäjät ja niiden parissa kehitystyötä tekevät ihmiset 

arvostaisivat erittäin paljon hyvien kokemusten jakamista sosiaalisen yritystoiminnan piiristä. 

Konferenssin työryhmäkeskusteluissa ja vierailijapuheenvuoroissa kävi ilmi, että monet 

sosiaaliset yrittäjät tuntevat olevansa haasteidensa parissa yksin ja kaipavansa vahvistusta sekä 

tukea toiminnan rakenteiden määrittelyyn ja positiivisia esimerkkejä sosiaalisesta yrittämisestä 

käytännössä.
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma

Näistä lähtökohdista olen lähtenyt pohtimaan sosiaalista yritystoimintaa ja sosiaalisen vastuun 

merkitystä niissä. Voidaan sanoa yleisesti, että sosiaalisen yrityksen käsitteeseen liitetään 

sosiaalinen vastuunkanto, mutta millaisia motiiveja tämän taustalla vaikuttaa? Voidaanko 

esimerkiksi sanoa että sosiaaliset yrittäjät ovat pohjimmiltaan sosiaalisesti vastuullisempia 

ihmisiä kuin ns. ”tavalliset” yrittäjät? Ja mikäli näin on, mitkä ovat ne motiivit joiden perusteella 

sosiaalista vastuuta sosiaalisissa yrityksissä kannetaan?

Lisäksi tavoitteenani on osallistua keskusteluun sosiaalisen yrittämisen hyvistä kokemuksista ja 

niiden liitoksista näissä yrityksissä tehtävän työn motivaatiotekijöihin. Tutkimukseni tavoitteena 

on siten tunnistaa sosiaalisten yrittäjien työhön liittyviä motiiveja sekä tilanteita joissa nämä 

motiivit vahvistuvat tai ovat koetuksella sekä tarkastella niitä kriittisesti sosiaalisen vastuun 

näkökulmasta. Tutkimusongelmani voi tiivistää seuraaviin kysymyksiin:

- Mikä motivoi sosiaaliseen yrittäjyyteen?

- Millaiset kokemukset vahvistavat ja heikentävät sosiaalisen yrittämisen motiiveja?

Pyrin tutkimuksessani ratkaisemaan nämä tutkimusongelmat selvittämällä millaisia motiiveja 

sosiaalisten yrittäjien kuvauksissa työstään esiintyy, sekä analysoimalla heidän kokemuksiaan 

motiivitutkimuksen näkökulmasta. Lähestyn motiiveja sosiologisesta näkökulmasta. Nojaan 

analyysissäni C. Wright Millsin 1940 aloittamaan motiivisanastojen tutkimustraditioon, missä 

motiivit nähdään tilannesidonnaisina tapoina perustella käytännön toimia.

Tutkimukseni kohteena ovat vuosina 2001-2005 Spring-projektin yhteydessä sosiaalisen 

yrityksen mallin kehittämiseen osallistuneet yritykset ja näin ollen tutkimuksen tulokset on hyvä 

suhteuttaa sosiaalisen yrittämisen kehitysprojektin viitekehykseen. Tutkimusprosessiani ovat 

tukeneet vuosien varrella mm. Spring-projektin projektipäällikkö Jaana Merenmies ja
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suunnittelija Marita Karvinen, Helsingin kauppakorkeakoulun markkinoinnin ja johtamisen 

laitoksen professorit Pertti Tiittula ja Keijo Räsänen, sekä ennen kaikkea oma perheeni.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tässä johdantoluvussa esitellään tutkimuksen taustaa ja määritellään tutkimuksen tavoitteet. 

Lisäksi siinä kuvataan tutkimusongelma ja tiivistetään tutkimuksen pääpiirteet.

Luku kaksi sisältää tutkimusaiheen teoreettisen tarkastelun. Luvun aluksi esitellään näkökulmia 

sosiaalisen vastuun ja liiketoiminnan yhtymäkohtiin ja pohditaan sitten tutkimuskirjallisuuden 

avulla sosiaalisen yrityksen mallia sekä maailmalla että Suomessa. Tämän jälkeen tarkastellaan 

motiivini tkimuksen suuntauksia sekä perehdytään syvällisemmin motiivisanastojen 

tutkimusperinteeseen. Lisäksi tutustutaan siihen miten sosiaalisen vastuun motiiveja on 

aikaisemmin tutkittu. Lopuksi määritellään tämän tutkimuksen näkökulma aiheeseen.

Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen toteutukseen liittyvät valinnat sekä kuvataan 

tutkimusprosessi. Luku sisältää tutkimusasetelman, tutkimusmenetelmien sekä aineiston ja sen 

analyysin kuvauksen, eli kertomuksen siitä miten tutkimusongelma on ratkaistu.

Neljänteen lukuun on kerätty vastaukset empiirisiin kysymyksiin. Se sisältää empiirisen aineiston 

kuvauksen ja tärkeimmät löydökset. Löydökset on tiivistetty seitsemän teeman alle 

motiivisanastoiksi. Lisäksi luvussa pohditaan motiivisanastoihin perustuen motiivien esiintymistä 

käytännön työssä sekä annetaan esimerkkejä motiiveja voimistavista ja haastavista tilanteista.
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Viidennessä luvussa tehdään johtopäätökset tutkimustuloksista sekä arvioidaan tulosten suhdetta 

aiempaan tutkimukseen. Lopuksi tehdään tutkimuksen arviointi sekä pohditaan mitä mahdollisia 

uusia kysymyksenasetteluja tutkimusteemaan liittyy tai millaisia jatkotutkimuksia aiheesta voisi 

tehdä.
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2 SOSIAALISEN VASTUUN MOTIIVIT LIIKETOIMINNASSA

2.1 Yritysten sosiaalinen vastuu

Tämän luvun tarkoituksena on sijoittaa sosiaaliset yritykset liiketoimintaan liittyvän sosiaalisen 

vastuun historialliseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tarkastelu etenee yleisestä erityiseen; 

ensin valotetaan sosiaalisen vastuun ja liiketoiminnan liitoskohtia ja tämän jälkeen pohditaan 

tutkimuskirjallisuuteen nojaten sosiaalisen yrityksen käsitettä ja sen toimintaympäristöä. 

Tavoitteena on muodostaa teoreettinen näkemys siitä millä perusteilla sosiaaliset yritykset ovat 

sosiaalisen vastuukannon kannalta merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita sekä luoda konteksti 

empiirisen osan kuvaukselle sosiaalisten yrittäjien toimintaympäristöstä ja toimintaan liittyvistä 

motiivisanastoista. Lähestyn aihetta aluksi kansainvälisen tutkimuksen kautta ja esittelen tämän 

jälkeen sosiaalisten yritysten tilaa ja niiden merkitystä Suomessa. Lisäksi analysoin sosiaalisten 

yritysten toiminnalle tyypillisiä toimintaperiaatteita ja toimintaan liittyviä haasteita.

2.1.1 Sosiaalinen vastuu liiketoiminnassa

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa yleisesti eettistä tai ideologista ajatusta siitä että jollakin toimijalla 

(valtio, yritys, organisaatio, yksilö) on vastuu yhteiskuntaa kohtaan. Vastuun kantaminen 

kohdistuu aina ihmisiin tai ihmisryhmiin ja liittyy vahvasti eettisiin ja moraalisiin filosofioihin. 

Modernissa yhteiskunnassa sosiaalinen vastuu on kuitenkin otettu mukaan myös 

taloustieteelliseen diskurssiin. Sosiaalisen vastuun ja liiketoiminnan yhteyttä onkin 2000-luvulla 

tutkittu paljon. Useimmiten yritysten sosiaalinen vastuu (CSR, Corporate Social Responsibility) 

käsitetään tällöin osana yhteiskuntavastuuta joka sisältää myös taloudellisen ja ympäristövastuun 

osa-alueet (ns. triple bottom line).
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Liiketoiminnan vastuun teema nousee siitä ajatuksesta, että liiketoiminnassa taloudellinen kasvu 

ja kannattavuus on saavutettava eettisesti hyväksyttävällä tavalla (Lovio 2006). Yritysten 

sosiaalinen vastuu tarkoittaakin pohjimmiltaan sitä, että yritykset päättävät vapaaehtoisesti 

edistää paremman yhteiskunnan ja puhtaamman ympäristön kehittämistä (Vihreä kirja 2001). Lait 

määrittelevät myös monia yritysten sosiaalisen vastuun osa-alueita, mm. työntekijöiden 

sosiaaliturvaa, työterveyshuoltoa ja tuotevastuuta. Säädösperusteista sosiaalista vastuuta ovat 

myös irtisanomisuhan alaisten muutosturvaa säätelevät lait ja laki sosiaalisista yrityksistä. 

Yhteiskuntavastuun käsitteen yhteydessä sosiaalinen vastuullisuus merkitsee kuitenkin muutakin 

kuin kaikkien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämistä. Se tarkoittaa "pidemmälle 

menemistä" eli sitä, että henkilöresursseihin, ympäristöön ja sidosryhmäsuhteisiin sijoitetaan 

enemmän. (Vihreä kiija 2001)

Kansainvälisten raportointistandardien (esimerkiksi GRI - Global Reporting Initiative) mukaan 

yritysten yhteiskuntavastuun sosiaalinen ulottuvuus sisältää:

- Ihmisoikeudet: syrjimisen välttäminen rodun, sukupuolen, ihonvärin, uskonnon tai muun 

vastaavan syyn vuoksi, vapaus järjestäytyä, oikeus neuvotella järjestäytyneesti, lapsityön 

ja pakkotyön välttäminen. Nämä ovat kansainvälisesti sovitut yhteiskuntavastuun 

minimilähtökohdat.

Työhön liittyvät käytännöt ja kunnolliset työolot: työntekijöiden ja johdon väliset hyvät 

suhteet, terveys ja turvallisuus, koulutus, monimuotoisuus ja tasa-arvo.

Yhteiskunnan (lähiyhteisön myötä), sekä mm. lahjonnan ja korruption välttämisen, 

kilpailun ja hinnoittelun eettisyyden.

Teollisuuden ja Työnantajien (2001) määritelmään sosiaalisesta vastuullisuudesta sisältyy 1) 

henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, 2) tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja, 3) hyvät 

toimintatavat ja yhteistyö yritysverkostossa ja 4) suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten 

toimintojen tukeminen. Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista koskevia asioita ovat muun 

muassa työturvallisuus, työterveyshuolto ja muu työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön 

tyytyväisyys ja työmotivaatio, työpaikan houkuttelevuus, henkilöstön koulutus ja palkitseminen,
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henkilöstöpolitiikan syrjimättömyys sekä henkilöstön näkemysten huomioon ottaminen yrityksen 

toiminnassa. Tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan kannalta olennaisia asioita ovat muun 

muassa tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten tunteminen, haitallisten aineiden 

välttäminen, asianmukaiset tuotemerkinnät ja muu tuotetiedon jakaminen, markkinoinnin ja 

mainonnan totuudenmukaisuus, kuluttajien valitusten järjestelmällinen käsittely sekä 

kuluttajansuojasta huolehtiminen sähköisessä kaupankäynnissä. Hyviin toimintatapoihin ja 

yhteistyöhön yritysverkostossa sisältyviä asioita ovat muun muassa yrityksen suhteet asiakkaisiin 

ja liikekumppaneihin, alihankkijoiden, raaka-ainetoimittajien ja urakoitsijoiden arviointi, 

huolehtiminen hyvästä tiedonkulusta, lahjonnasta kieltäytyminen sekä teollis- ja 

tekijänoikeuksien kunnioittaminen. Suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten toimintojen 

tukeminen sisältävät muun muassa yhteydet ympäristön asukkaisiin ja yhteisöihin sekä 

viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Tähän sisältyvät myös yhteistyöhankkeet koulujen kanssa 

sekä lahjoitukset esimerkiksi sosiaalitoimintaan, terveydenhuoltoon, taiteeseen ja liikuntaan. 

(Teollisuus ja työnantajat 2001)

Lovion (2006) mielestä 2000-luvun alussa tapahtunut sosiaalisen vastuullisuuden uusi nousu 

voidaan liittää ainakin kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin globalisaation edistyminen ja 

vinoutumat ovat nostaneet esiin monia mm. lapsityövoimaan tai kehitysmaiden talouskasvuun 

liittyviä kysymyksiä. Toiseksi hyvinvointivaltion toiminta on viime vuosina joutunut kriisiin 

mm. verotulorahoituksen ja julkisen toiminnan ja säätelyn osalta. Kolmanneksi keskustelua ovat 

herättäneet yritysten yhteiskunnallisia normeja haastavat toimet kuten 

kilpailulainsäädäntökysymykset tai tilinpäätösrikkomukset. Lovio on kuitenkin sitä mieltä että 

yrityksen vastuullisuus ei ole yksiselitteinen asia. Hän näkee monia ristiriitoja siinä että yritysten 

vastuun (ja täten myös vallan) annetaan laajeta perinteisen julkisen vallan alueille kuten 

hyvinvointipolitiikan toteuttamiseen. Hän näkeekin yritysten sosiaalisen vastuun lähinnä 

yhteiskunnan olemassaolevia rakenteita ja sopimuskäytäntöjä tukevana ilmiönä.

Läheskään aina sosiaalisen vastuun kantaminen yrityksessä ei liity ekplisiittisesti eettisen ”hyvän 

tekemisen” ideologiaan vaan se tulee toiminnan ”sivutuotteena”. Esimerkiksi Mularin (2007) 

tutkimus yhteiskuntavastuun kokemuksista yrityksissä joihin on palkattu vammainen työntekijä
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antaa viitteitä tästä. Vaikkakin yhteiskuntavastuu oli hänen haastattelemilleen henkilöille tuttu 

käsite, heidän puheessaan oli kuultavissa kuitenkin enemmän omistajalähtöisen vastuun (jossa 

yrityksen yhteiskunnallinen tehtävä on tuotanto ja voitonmaksimointi) kuin sidosryhmä!ähtöisen 

vastuun (jossa yritys on yhteiskunnan aktiivinen toimija joka luo tarpeita, ei ainoastaan tyydytä 

niitä) piirteitä. Kyseisessä tutkimuksessa vammainen työntekijä koettiin yrityksessä voimavarana, 

mutta hänen läsnäoloaan ja erityispiirteitään piiloteltiin mm. imagollisista syistä.

Kukkonen ja Juvonen (1998) jakavat sosiaalisen vastuun yrityksen sisällä olevaan ja yrityksestä 

ulospäin suuntautuvaan vastuuseen. Sisäinen vastuu kohdistuu omaan henkilöstöön, kun taas 

ulkoinen vastuu on vastuuta yrityksen toimintaympäristöstä, painottuen näin ollen yhteiskuntaan 

päin. Kukkosen (2003) mukaan vastuun kantoa tapahtuu lisäksi kahdella eri toiminnan tasolla. 

Hän sanoo, että yleisellä tasolla vastuuta kannetaan jatkuvasti, ehkäisevästi tai kehittävästi, kun 

taas tapauskohtaisella tasolla vastuu on enemmän tapauskohtaista, reagoivaa tai korjaavaa. Tässä 

mallissa yrityksen sisäinen, yleisen tason vastuu viittaa mm. kaikkia työntekijöitä koskeviin 

käytäntöihin ja toimintapolitiikkoihin joihin sisältyy mm. työn organisointiin, 

koulutusmahdollisuuksiin ja työympäristön kehittämiseen liittyviä kokonaisuuksia. Reagoiva ja 

korjaava toiminta on yhteydessä esimerkiksi yllättäviin työntekijän sairaustilanteisiin. Yleinen 

taso yrityksestä ulospäin liittyy siihen miten yritys on alueensa sidoryhmien kanssa tekemisissä; 

ajatellaan että yrityksellä on oikeuksia ja velvollisuuksia ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan. 

Tapauskohtaisella tasolla yrityksen ulkopuolella olevista ongelmista vastuun kantaminen 

merkitsee kyseisessä sosiaalisen vastuun mallissa mm. sitä, että yritys toimii esimerkiksi 

syrjäytyneiden, vammaisten tai pitkäaikaistyöttömien hyväksi tarjoamalle heille 

työmahdollisuuksia.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on alettu laajemmin puhua yritysmuodosta jossa sosiaalinen 

vastuu on sisällytetty lähtökohtaisesti jo yrityksen toimintaperiaatteisiin. Tällaista yritystä 

kutsutaan sosiaaliseksi yritykseksi. Myös sosiaalisen vastuun merkitystä ja toteutumista juuri 

sosiaalisissa yrityksissä on tutkittu. Raivio (2005) on toteuttanut fenomenologisen tutkimuksen 

jossa hän on luonut sosiaalisten yritysten avainhenkilöiden kirjoituksissaan esittämiin ilmaisuihin 

perustuvan analyysin avulla merkityskategorioita, jotka ilmentävät tutkimukseen osallistuneiden
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käsityksiä sosiaalisten yrittäjien tavoista ymmärtää sosiaalinen vastuu ja sosiaalisten yritysten 

tavoista toteuttaa sitä. Päälöydökset hän jakaa kahteen tasoon sen mukaan liittyivätkö ilmaisut 

moraaliseen kannanottoon vai konkreettiseen toimintaan. Moraaliset kannanotot purettiin hänen 

mielestään osin negaatioiden kautta - sosiaalisten yritysten toimintaa verrattiin ns. ”tavallisiin 

yrityksiin” ja jopa ”eettisesti epäilyttävään liiketoimintaan” tai viittauksilla ”vanhaan hyvään 

aikaan”. Sosiaalinen vastuunkanto liitettiin empiirisessä aineistossa myös vahvasti 

perheyrityksiin ja niiden imagoon sosiaalisesti vastuullisina, omistajan kasvoja kantavina 

yrityksinä. Lisäksi sosiaalinen vastuunkanto heijasteli arvoja, niiden valintaa ja niiden mukaista 

toimintaa käsittelevää problematiikkaa. Mielenkiintoista on mm. se, että Raivion (2005) 

tutkimuksen mukaan sosiaaliseen vastuuseen liittyvät arvot olivat sidoksissa arvokokonaisuuteen 

johon sisältyi arvoja kaikilta kentiltä; tehokkuusarvoja, periaatteellisia arvoja, idealismiin liittyviä 

arvoja ja yksilöllisiä perusarvoja. Myös liitokset yhteiskuntavastuukeskusteluun olivat selvästi 

näkyvissä.

Konkreettisen toiminnan tasolla Raivion (2005) aineistosta nousi erilaisia työllisyyden 

edistämiseen, henkilöstöstä huolehtimiseen ja sidosryhmien kanssa työskentelemiseen liittyviä 

teemoja. Sosiaalista vastuuta kannettiin käytännössä huolehtimalla työntekijöiden työllisyydestä 

ja hyvinvoinnista kohtemalla näitä tasa-arvoisesti ja arvostavasti sekä joustavasti. Yrityksestä 

ulospäin näkyi ensisijaisesti sidosryhmien tarpeiden huomioiminen ja paikallisten sosiaalisten 

haasteiden tunnistaminen ja niiden ratkaisuun osallistuminen.

2.1.2 Sosiaalisen yrityksen toimintamalli

Sosiaalisen yrityksen määritelmiä on monia, mutta yleisesti sosiaalinen yritys terminä viittaa 

liiketoimintaan jossa yhdistyy kaksi eri päämäärää: sosiaalinen tavoite ja taloudellinen tavoite. 

Sosiaalisia yrityksiä oli 2000-luvun alkupuolella tutkittu maailmalla vielä suhteellisen vähän, 

mutta vuosikymmenen puolivälin jälkeen tutkimusta on kiihtyvällä tahdilla alkanut esiintyä sekä 

Euroopassa että Suomessa. Kansainvälinen tutkimus keskittyy tiettyihin maihin, määrällisen 

enemmistön sijoittuessa Italiaan missä sosiaalisella yritystoiminnalla on ehkä Euroopan maista 

vahvimmat juuret.

10



Sosiaalisten yritysten yritysmuoto vaihtelee sen mukaan mitä toimintaa organisaatio harjoittaa, 

millaisessa laillisessa ympäristössä se toimii ja mikä on tyypillinen organisoitumismuoto 

kussakin maassa (OECD 1999). Defoumy1 (2001) on yksi kirjoittajista joka on julkaissut 

sosiaalista yrittämistä Euroopassa laajalti käsittelevän teoksen. Hän näkee sosiaaliset yritykset 

uutena, innovatiivisena yrittäjyyden muotona2, koska niissä on havaittavissa mm. seuraavat, 

innovatiiviset piirteet:

Uudentyyppinen tuote, palvelu tai laatu 

Uudentyyppinen organisointi- ja/tai tuotantotapa 

- Uudet tuotannontekijät

Uudentyyppinen suhde markkinoihin 

Uudentyyppinen yritysmuoto

Uudentyyppinen tuote, palvelu tai laatu merkitsee Defoumyn (2001) mukaan sitä, että sosiaaliset 

yritykset vastaavat erityisesti Euroopassa hyvinvointiyhteiskunnan tarpeisiin tuottaen palveluita 

(mm. vajaakuntoisten työhön integrointi, hoivapalvelut) innovatiivisemmin ja paremmin tarpeita 

vastaavin tavoin kuin perinteiset, byrokraattiset julkisorganisaatiot. Uudentyyppinen organisointi- 

ja/tai tuotantotapa viittaa kolmannen sektorin sisällä yleistyvään tendenssiin organisoida 

toiminta eri tavoin kuin yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hänen mielestään sosiaalisissa 

yrityksissä tiivistyykin ns. monisidosryhmä (multi-stakeholder) -ajattelu: yhteen ja samaan 

projektiin osallistuu suuri määrä eri intressiryhmiä kuten työtekijät, vapaaehtoistyöntekijät, 

palvelun käyttäjät, tukiorganisaatiot, paikalliset viranomaiset, ja niin edelleen. Tämän tyyppinen 

ajattelu voikin hänen arvionsa mukaan jatkossa toimia sosiaalisten yritysten erityisenä 

kilpailuetuna kilpailtaessa ns. kovan rahan markkinoilla. Bacchiegan ja Borzaga (2001) tukevat 

tätä näkemystä. Heidän mielestään sosiaalisten yritysten perustavaa laatua oleva ominaisuus 

näyttää olevan niiden kyky vahvistaa luottamuksellisia suhteita organisaation sisällä ja sen 

ympärillä sekä ottaa käyttöön niin yksityisiä kuin paikallisen yhteisönkin resursseja. Ne tekevät

1 Jacques Defoumy on toinen The Emergence of social enterprise - teoksen toimittajista ja eurooppalaisen EMES- 
tutkimusverkoston perustajajäsen. The Emergence of social enterprise on uraauurtava sosiaalista yrittämistä 
Euroopassa teoreettisesti käsittelevä julkaisu.
2 Defoumy ammentaa jäsentelynsä Schumpeterin (1934) klassisesta yrittäjyystypologiasta ja nojaa perusteluissaan 
Youngin (1983, 1986) ja Badeltin (1997) tutkimuksiin.
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tämän käyttämällä institutionaalisia ja organisatorisia mekanismeja jotka nojaavat 

määrätietoiseen ja laajaan sidosryhmien intressien edustamiseen, osallistavaan ja demokraattiseen 

hallintojärjestelmään sekä vapaaehtoisen työvoiman käyttöön.

Defoumy (2001) näkee, että erityispiirteenä sosiaalisissa yrityksissä on myös niille tyypilliset 

uudentyyppiset tuotannontekijät, tapa sisällyttää työtekijäainekseen normaalien palkkaa saavien 

työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistyöntekijät, työharjoittelijat ynnä muut työhön integroitavat 

ryhmät. Työskentely myös toteutetaan joustavasti osa-aikatyösuhteiden tai muiden 

työjärjestelyjen avulla. Lisäksi sosiaalisissa yrityksissä korostuu työntekijöiden mahdollisuus 

osallistumiseen päätöksentekoon. Hyvinvointiyhteiskunnan rakennemuutoksista johtuen 

kolmannen sektorin toimijoista (esim. yhdistykset tai säätiöt) kehittyy usein yhteisöjä joiden on 

osallistuttava markkinoiden toimintaan. Kilpailutilanne pakottaa ne kehittämään johtamistaan ja 

tuo suurempia taloudellisia paineita toimintaan. Tällainen uudentyyppinen suhde markkinoihin on 

Defoumyn lisäksi myös Borgazan ja Solarin (2001) mielestä piirre, joka tekee sosiaalisista 

yrityksistä erittäin herkkiä sekä markkinoiden että julkisen politiikan muutoksille, varsinkin 

erilaisten julkisten tukimuotojen osalta. Sosiaalisten yritysten toiminnan monisidosryhmäisyyttä 

ja tasa-arvoisuutta korostavasta luonteesta johtuu myös se, että että niille on tyypillistä 

perinteisistä poikkeavat, uudentyyppiset yritysmuodot. Esimerkkinä tällaisesta ovat esimerkiksi 

osuuskunnat.

Bacchiega ja Borgaza (2001) näkevät sosiaaliset yritykset osana kolmannen sektorin evoluutiota, 

erityisesti kolmannen sektorin yrittäjyysevoluutiota. Kolmas sektori viittaa yksityisen ja julkisen 

sektorin ja perheiden väliin jäävään yhteiskunnalliseen sektoriin, jonka tunnuspiirteitä ovat 

voittoa tavoittelematon talous, organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset (yhteiskunnalliset) 

tavoitteet. Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt. 

Kolmannen sektorin talous eroaa yksityisestä (yritys)taloudesta siinä, että voittoa ei pyritä 

tavoittelemaan (non-profit). Jos vuotuista voittoa tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan. 

Verotuskohtelu on myös erilainen kuin yksityisillä yrityksillä. Kolmannen sektorin 

organisaatioiden perustana ovat yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraattisuus 

(jäsen/ääni-periaate, ei omistajuuteen perustuva äänivalta). Organisaation tavoitteet lausutaan sen 

säännöissä.
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Bacchiegan ja Borzagan (2001) mielestä kolmannen sektorin organisaatiot ja sosiaaliset yritykset 

ovat olleet viimeisten vuosikymmenien aikana suurimmassa osassa Euroopan maita tärkeä osa 

muutosta tuottavampaan ja yrittäjyysvetoiseen asenteeseen. Ne tarjoavat jatkuvaa, tarkasti 

määriteltyjen ja rajattujen palveluiden tuotantoa ja niiden toimintaa määrittelee yksi tai useampi 

seuraavista piirteistä; työvoimaintensiivinen teknologia, työn vaikea seurattavuus ja asiakkaiden 

kyvyttömyys maksaa täyttä tuotantohintaa. Palveluiden tuottamisen tavat ovat usein 

innovatiivisia verrattuna olemassa oleviin yksityiseen ja julkiseen tuotantoon.

Bacchiegan ja Borzagan (2001) näkemyksen mukaan sosiaaliset yritykset voidaankin nähdä 

yhteiskunnallisina kannustinrakenteina. He esittävät, että sosiaalisten yritysten 

kannustinjärjestelmiä määritteleviä ominaisuuksia ovat eksplisiittinen sosiaalinen tavoite, 

rajoitettu voiton jakaminen, paikallisen yhteisön edustajien mukana olo sekä demokraattinen ja 

avoin johtamisjärjestelmä. He pitävät tärkeänä myös sitä huomiota, että sosiaalisten yritysten 

organisaatiomalli on samaan aikaan herkkä ja erittäin epävakaa; niiden on vaikea saavuttaa 

tasapaino organisaation tavoitteiden, hallintaoikeuksien allokoinnin, kannustinrakenteen ja 

ympäröivien markkinoiden piirteiden välillä. Bacchiegan ja Borgazan (2001) näkemyksen 

mukaan tämä on lannistava tehtävä erityisesti sen vuoksi, että johtamisteorioista ja -ko

kemuksesta tuntuu puuttuvan vertailukohtia ja koska organisaatioiden on vaikea saada 

hyväksyntää nykyisille hallintorakenteilleen olemassa olevien lakien puitteissa.

Borzaga ja Solari (2001) tuovat esille haasteita, joita sosiaalisten yritysten johtajat työssään 

kohtaavat. Heidän näkemyksensä mukaan sosiaaliset yritykset ovat haastavassa kilpailuasemassa 

julkiseen sektoriin, tavallisiin yrityksiin ja voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin nähden. 

Tätä asemaa säätelee erityisesti sosiaalisten yritysten hybridinen luonne. Hybridiluonteella 

viitataan sosiaalisen mission ja liiketoiminnan vaatimusten yhdistelmään sekä tästä yhdistelmästä 

johtuviin toiminnan organisoinnin monitahoisiin vaatimuksiin.

Borzagan ja Solarin (2001) mielestä tuotteiden ja palveluiden laadun takaaminen on jokaisen 

yrityksen ensisijainen tehtävä ja erityisen haastava sellainen se on sosiaalisissa yrityksissä, koska 

ne pystyvät harvoin kilpailemaan hinnalla tai suurtuotannosta saatavilla eduilla. Johtajan 

haasteeksi jääkin vastata siitä, että laatuun panostetaan riittävästi toiminnan sosiaalista
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ulottuvuutta unohtamatta. Vajaakuntoisen työvoiman osaamisen ja työkyvyn kehittäminen ja 

ylläpito vaatii myös erityistä panostusta ja johtajan olisikin osattava irrottaa riittävästi resursseja 

kehitystyöhön. Johtamiskyvykkyyksien ja riittävän asiantuntemuksen ylläpitäminen on myös 

keskeinen yritystoiminnan haaste. Perustajien ja kehittäjien rooli on heidän mukaansa avaintekijä 

yrityksen elinvoiman säilyttämisessä - heidän on osattava parantaa johtamisosaamistaan tai 

delegoitava kontrollia muille asiantuntijoille. Rahoituskysymysten hallinta on myös välttämätöntä 

erityisesti alkuvaiheessa jolloin omavaraisuuteen vasta pyritään, ja eräs tärkeä johtajan työtehtävä 

onkin vaikuttaa kehitystyöhön joka tähtää erityisesti sosiaalisille yrityksille suunnattujen 

aloitusvaiheen rahoitusratkaisujen löytymiseen.

Asiantuntemuksen ja rahoituskysymysten hallinta vaatii sosiaalisten yritysten johdolta 

organisaation sisäisten asioiden hallinnan lisäksi tehokasta yhteistyötä ja verkottamista sekä 

paikallisesti että laajemmassakin mittakaavassa. Sosiaalisten yritysten identiteetin 

vahvistamisessa tämän voidaan nähdä olevan perustavaa laatua oleva tekijä. Myös toimintaa 

tukevan juridisen ympäristön luominen ja vahvistaminen on haaste, johon sosiaaliset yrittäjät 

Euroopan eri maissa voivat ainakin epäsuorasti vaikuttaa. Toimintaa tukevan ilmapiirin 

rakentumisen onkin nähty vaikuttavan suuresti sosiaalisten yritysten evoluutioon ja kasvuun. 

Näin ollen yritysidentiteettiä vahvistava verkottuminen, sosiaalisen tehtävän ja liiketoiminnan 

yhdistämisen hyötyjen korostaminen yhteiskunnallisella tasolla ja toiminnalle suotuisten lakien 

puolesta puhuminen onkin kehittyvässä toimintaympäristössä toimivien sosiaalisten yritysten 

johtajille ensisijaisen tärkeä tehtävä. (Borzaga ja Solari 2001).

Borzaga ja Solari (2001) suhtautuvat erittäin kriittisesti perinteisen liikkeenjohdon teorioiden, 

nonprofit-sektorin ja julkisen sektorin mallien soveltamiseen sosiaalisten yritysten 

johtamistutkimuksessa. He ovat sitä mieltä, että sosiaalisten yritysten arvot, organisaation koko, 

suhde ympäröivään yhteisöön, asiakkaisiin ja työntekijöihin sekä historia aiheuttavat kaikki 

rajoituksia perinteisten johtamistyylien menestyksekkäälle soveltamiselle sosiaalisen yritysten 

kontekstissa. Heidän näkemyksensä mukaan sosiaalisissa yrityksissä toimiva johtamistyyli pitää 

työntekijöitä ja henkilöstöosaamista kilpailuetuna. Tässä mallissa johtajien täytyy pystyä 

kunnioittamaan heidän tarpeitaan sekä tasapainoilemaan tehokkuuden ja sosiaalisen tehtävän 

välillä. Asiakkaiden ja yhteisöllisten asioiden huomioimiselle on pysyttävä antamaan aikaa ja on
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pyrittävä myös luomaan tunne, että jokainen on organisaatiossa omistaja (sekä taloudellisessa että 

psykologisessa mielessä). Johtajan täytyy siis kyetä yhtä aikaa sekä emotionaaliseen että 

tekniseen johtajuuteen. Borzaga ja Solari (2001) puolustavatkin voimakkaasti sellaisen 

hallinnointi- ja organisaatiomuodon luomista josta työntekijät saavat mahdollisuuksia osallistua 

päätöksentekoon.

Jotkut tutkimukset kuvaavat tyypillistä sosiaalista yrittäjää. Sosiaalisten yritysten perustajat 

tulevat tyypillisesti maantieteellisiltä alueilta, missä esiintyy erityisiä hyvinvointitarpeita ja missä 

heidän projektinsa ovat edenneet. He kuuluvat usein paikallisiin ryhmiin tai verkostoihin, ja he 

tuntevat paikalliset sosiaaliset tarpeet ja ovat halukkaita osallistumaan paikallisten projektien 

implementointiin. Kuitenkin, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Italiassa, sosiaalisiin yrittäjiin 

kuuluu myös entisiä yksityissektorin palkansaajia, jotka voivat auttaa avaamaan yhteisötalouden 

työvoimamarkkinoita ja edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Sosiaalisen yrittäjän 

persoonalla on perustavanlaatuinen rooli yrityksen menestymisessä. Sosiaaliset yrittäjät ovat 

myös yleensä valmiita luopumaan voitosta edistääkseen tehokasta hyvinvointia ja solidaarisia 

toimintoja. (OECD 1999)

Mannilan (1997) mukaan sosiaalisten yritysten johtajat omaavat tyypillisesti jommankumman 

seuraavista ammatillisista taustoista: 1) psykologia tai sosiaalityö, mikä mahdollistaa yrityksen 

sosiaalisen dimension hoitamisen, tai 2) liikkeenjohtaminen ja työskentely tavanomaisessa 

yrityksessä, mikä teoriassa antaa heille kyvyn hallita yrityksen taloudellista puolta. Sosiaalisten 

yritysten kaksitahoinen luonne vaatii kuitenkin johtajalta sekä taloudellisten että sosiaalisten 

asioiden hallintaa. Entistä monipuolisempia tuotannollisia tehtäviä suorittavissa sosiaalisissa 

yrityksissä onkin nähtävissä kehitys siihen suuntaan, että johtaja palkataan talouselämän puolelta, 

ei niinkään enää vain sosiaalityön kentästä (OECD 1999).

Euroopan eri maiden välillä on eroja sosiaalisten yritysten muodoissa, määrittelyissä ja 

sosiaalisen yrittäjyyden historiallisissa kehityssuunissa. Maakohtaisten erojen lisäksi myös 

valtioiden rajojen sisältä löytyy monia erilaisia sosiaalisen yrityksen malleja. Mallien 

kehittyminen on aina kontekstisidonnaista eli mm. aikaan, paikkaan ja yhteiskunnalliseen
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tilanteeseen sidottua (Stenholm ja Lehto 2000). Näin ollen sosiaalisen yrityksen määritelmiäkin 

on ollut käytössä useita.

Suomalaisen sosiaalisen yrityksen mallia on pyritty rakentamaan 2000-luvun alkuvuosina 

vähitellen laajentuneen yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun avulla. Keskustelua seurasi 

lakialoite, ja laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) astui voimaan 1.1.2004. Laissa sosiaalinen 

yritys määritellään seuraavasti:

Sosiaalinen yritys on elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity sosiaalisten yritysten rekisteriin.

(2§)

Työvoimaviranomainen voi valtion talousarvion rajoissa myöntää tukea sosiaalisen yrityksen 
perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen, jos sosiaalisen yrityksen elinkeinotoiminnan 
nimenomaisena tavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Tukea voidaan 
myöntää myös muulle yhteisölle tai säätiölle tässä laissa tarkoitetun sosiaalisen yritystoiminnan 
edistämiseen ja kehittämiseen. (3 §)

Sosiaalisten yritysten rekisteriin rekisteröidään hakemuksesta kaupparekisterilain (129/1979) 3 
§:ssa tarkoitettu elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö ja säätiö sekä muu elinkeinonharjoittaja:

o joka on sanotun lain mukaisesti merkitty kaupparekisteriin;

o joka tuottaa liiketaloudellisin periaattein hyödykkeitä;

o jonka palveluksessa olevista työntekijöistä on vähintään 30 prosenttia vajaakuntoisia tai 
yhteensä vähintään 30 prosenttia vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä (työllistettyjen 
osuus); ja

o joka maksaa kaikille palveluksessaan oleville työntekijöille heidän tuottavuudestaan 
riippumatta kyseisellä työalalla noudatettavassa työehtosopimuksessa täysin työkykyiselle 
sovitun palkan, tai jollei tällaista työehtosopimusta ole, tavanomaisen ja kohtuullisen 
palkan kyseisestä työstä.

Laskettaessa työllistettyjen osuutta otetaan huomioon työntekijät, joiden säännöllinen työaika on 
yli 75 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Vajaakuntoisista työllistettyjen osuuteen luetaan 
kuitenkin työntekijät, joiden säännöllinen työaika on vähintään 50 prosenttia alan 
enimmäistyöajasta. (4 §)
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Näin ollen Suomalainen sosiaalisen yrityksen malli on nimenomaan kehitetty vajaakuntoisten 

työllistämistehtävä varten. Stenhom ja Lehto (2000) ovat kartoittaneet suomalaisen sosiaalisen 

yrityksen mallia suhteessa kansainväliseen keskusteluun ja löytäneet lukuisia niitä määrittäviä 

piirteitä. He toteavat, että kaikkiin yritystä järjestelmänä kuvaaviin osiin - psykologinen, 

sosiaalinen, teknologinen ja taloudellinen - liittyy erityisiä piirteitä sosiaalisissa yrityksissä. 

Tämä juontaa juurensa siitä keskeisestä erosta jolla sosiaalinen yritys eroaa ns. tavallisten 

yritysten toiminnasta; niiden taloudellisen perustarkoituksen lisäksi toimintaan kuuluva asiallinen 

perustarkoitus, tässä tapauksessa sosiaalinen tavoite.

Stenhomin ja Lehdon (2000) mukaan suomalainen sosiaalinen yritys on tyypillisesti 

vajaakuntoisia työllistävä liiketoimintayksikkö. He toteavat, että tällä on merkitystä mm. työn 

organisoinnin kannalta. Vajaakuntoisia työllistävä sosiaalinen yritys joutuukin usein tekemään 

ylimääräisiä järjestelyjä vajaakuntoisten työssä suoriutumisen tukemiseksi. Tämä voi tarkoittaa 

vaikkapa työympäristöön kohdistuvia muutoksia joiden toteuttamisessa tarvitaan asiantuntemusta 

vajaakuntoisille palveluja tarjoavista organisaatioista. Vajaakuntoisen työllistäminen edellyttää 

usein yritykseltä myös tavallista aktiivisempaa osallistumista työskentelyvälineiden 

hankkimiseen ja toimivan työympäristön rakentamiseen sekä aktiivisempaa osallistumista 

työntekijän työnkuvan rakentamiseen. Työntekijöille pidetäänkin useimmiten normaalia pidempi 

perehdytys ja annetaan tavallista enemmän henkilökohtaista tukea - mikä, toteutettaessa yrityksen 

henkilöstön toimesta, vie aikaa pois muilta työtehtäviltä. Myös erilaiset työaikajoustoratkaisut 

sekä vajaakuntoisen työssä suoriutumisen tuki- ja ohjausjärjestelyt ovat tyypillisiä; rekrytoitaville 

mahdollisesti annettava koulutusta työelämän pelisääntöihin tai muunlaista koulutusta tai 

harjoitusta sekä tukea ja ohjausta vielä työllistymisen jälkeenkin. Sosiaalisissa yrityksissä onkin 

monenlaisia työsuhdetyyppejä samassa organisaatiossa.

Vajaakuntoisille annettava tuki tulee yleensä yrityksen sisältä kuten normaalissakin yrityksessä. 

Sosiaalisissa yrityksissä saattaa kuitenkin olla tarve myös ulkopuoliseen konsultointiin erityisesti 

työsuhteen solmimis- ja alkuvaiheessa. Se, että sosiaalisissa yrityksissä on lisätarpeena 

ainoastaan vajaakuntoisten työllistämiseen liittyvät asiantuntija- ja neuvontapalvelut, onkin 

Stenholmin ja Lehdon (2000) mukaan yritystoiminnan aloitusvaiheessa ainoa ero ”normaaleihin”
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yrityksiin verrattuna. Heidän mielestään yrittäjällä on kuitenkin harvoin osaamista, aikaa ja 

mahdollisuuksia vajaakuntoisten työllistämiseen liittyvän tukiviidakon selvittämiseen jolloin 

erilaisten tukiorganisaatioiden apu korostuu. Joissain maissa onkin perustettu erityisiä katto- 

organisaatioita tukemaan sosiaalisia yrityksiä erilaisissa liiketoiminnallisissa ja muissa haasteissa; 

esimerkkinä tällaisesta on Social Firms UK Isossa-Britanniassa. Suomessa VATES-säätiö on 

toiminut aktiivisesti sosiaalisen yrittämisen ja vajaakuntoisten työllistämisen puolesta. Myös eri 

puolilla muuta Eurooppaa erilaiset vammaisjärjestöt tukevat sosiaalisten yritysten perustamista 

(Pättiniemi 2000). Erään tukirakenteen voivat muodostaa myös vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset 

tuovat yritykseen mukanaan ”alan’’ tuntemuksen (OECD 1999) ja toimivat tarpeen mukaan 

tasapainottaen yrityksen toimintaa (Stenholm ja Lehto 2000).

Suomalaisille sosiaalisille yrityksille on Stenholmin ja Lehdon (2000) mukaan luonteenomaista, 

että yrittäjä - riippumatta siitä että yritys saa tukea vajaakuntoisten työllistämiseen - kantaa 

sosiaalisen yritystoiminnan sisältämän riskin itse. Yritykset ovat tyypillisesti pienyrityksiä, 

jolloin yrityksen johto ja omistajuus eivät ole tavallisesti eriytyneet. Suomalaisten sosiaalisten 

yritysten keskeisiä sidosryhmiä ovat sosiaali- ja terveysalan organisaatiot ja kolmannella 

sektorilla toimivat vajaakuntoisten etuja valvovat järjestöt, yhdistykset ja säätiöt. Sidosryhmien 

rooli onkin keskeisemmällä sijalla kuin tavallisissa yrityksissä. Merkittävä useita sosiaalisia 

yrityksiä yhdistävä piirre on yhteisöllisyys; mm. osassa eurooppalaisista sosiaalisista yrityksistä 

jäseninä on monta eri intressiryhmää ja ajatuksena onkin, että yrityksen toiminnan kautta 

ongelman ratkaisuun osallistuvat ne ryhmät, joihin ongelma vaikuttaa (Pättiniemi 2000)

Pättiniemi (2000) näkee myös erityisiä sosiaalisen yrityksen johtamista koskevia haasteita, jotka 

nousevat liiketoiminnan kaksoisluonteesta. Ensinnäkin, toiminnan tehostaminen voi olla 

haasteellista, kun työntekijöiden työkapasiteetti on alentunut. Työnantajaa saattaa tällöin 

houkutella valita parempikuntoisia työntekijöitä ja tehdä näin kompromissi sosiaalisen tehtävän 

edessä. Toinen tehokkuusristiriita koskee päätöksentekoa; perinteisen ajattelun mukaan on 

lyhyellä tähtäimellä tuotannon kannalta tehokkaampaa mikäli päätöksenteko on keskitetty - 

toisaalta Euroopassa tehdyt tutkimukset osoittavat että osallistaminen ja työhön integroituminen 

on tehokkaampaa mikäli työllistetty voi osallistua yrityksen päätöksentekoon. Näin ollen 

sosiaalinen tehtävä voi olla ristiriidassa yrityksen taloudellisten kasvuvaatimusten kanssa.
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Evers (2001) lähestyy sosiaalisia yrityksiä hieman eri näkökulmasta. Hänen näkee sosiaaliset 

yritykset tavoitteiden ja resurssien moninaisuudesta muodostuvina organisaatioina ja korostaa 

näin sosiaalipoliittisen näkökulman merkitystä. Tämä tuo tarkasteluihin mukaan sosiaalista 

pääomaa muodostavat tekijät, mikä laajentaa sosiaalitaloudellisen analyysin antamaa kuvaa 

sosiaalisista yrityksistä. Ruuskasen (2001) mukaan sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisen 

rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin kuten sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. 

Nämä sosiaalisen rakenteen piirteet edistävät hänen mielestään henkilöiden välistä 

kanssakäymistä helpottamalla verkoston jäsenten välistä vuorovaikutusta ja toimintojen 

koordinointia ja niiden myötä sosiaalinen pääoma tehostaa yksilöiden tavoitteiden toteutumista 

ja myös talouden toimintaa. Näin ollen ihmisten väliset jatkuvat sosiaaliset siteet ja jatkuva 

yhteistyö mahdollistavat luottamuksen syntymisen yksilöiden välille.

Käsitteenä sosiaalinen pääoma on jo jonkin aikaa ollut osa talouspoliittista diskurssia. Mm. 

Räsänen (1998) kysyy kuitenkin, mitä tekemistä niillä on liiketoiminnan kanssa. Eräänä 

vastauksena sosiaalisen yrityksen kontekstissa voisi esittää erään haastateltavani mielipiteen:

”Normaalisti ne asetetaan vastakkain, että bisnestä ja sosiaalipuolta ei voi yhdistää, 

mutta minkä takia ei voi? Koska jos me pyritään hyvään tulokseen, saaha hyvä bisnes, 

sehän tarkottaa sitä että henkilöstön pitää voida hyvin, sun pitää panostaa siihen, 

tottakai. Jos se voi huonosti, eihän siinä synny tulostakaan. Ja sitten nimenomaan, et jos 

me ollaan pelkkää sosiaalista harrastelua, ei ne ihmiset saa tyydytystä jos niille vaan 

jotain semmosta keksitään, pääasia että jotain tekemistä keksitään. Vaan ne tekee oikeita 

töitä, niillä on oikee tavoite, me ilmoitetaan mitkä meidän budjetit mitkä meidän tavoitteet 

on, ja sitten päästään yhessä siihen. Mä nään että ne tukee toinen toisiaan. Mutta siinä 

pitää olla semmonen tietty, et ittellä pitää olla jäsennelty se, että molempia tarvitaan. ”

(ID

Räsänen (1994, 1998) lähestyy sosiaalisen pääoman teemaa liiketoiminnassa ansaintatapa- 

käsitteen avulla. Hänen mukaansa ansaintatavan käsitteen avulla voidaan kuvata ainutlaatuisia 

tapoja hajoittaa liiketoimintaa; liiketoiminnassa mukana olevia toimijoita (sijoittajat, asiakkaat,
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osaajat, kilpailijat ja yhteistyökumppanit taustayhteisöineen) ja niiden välisiä (sosiaalisia) 

vuorovaikutussuhteita. Tämä johtaa analysoimaan ja arvioimaan yksittäistä liiketoimintaa eri 

toimijoiden näkökulmista ja intresseistä käsin - epätäydellisenä, historiallisena, kontekstuaalisena 

ja joskus jopa innovatiivisena kompromissina, jossa ’taloudellinen’ ja ’sosiaalinen’ kietoutuvat 

yhteen monin eri tavoin. Kyse on hänen mielestään yksittäiseen liiketoimintaan osallistuvien 

toimijoiden yhteistyön ja kilpailun kulttuurisista ja osin institutionalisoituneista ’pelisäännöistä’ 

ja ’hengestä’. Räsäsen mielestä ansaintatapa taijoaakin paremman keinon ymmärtää 

liiketoiminnan monimuotoisuutta kuin monet vaihtoehtoja liikaa yksinkertaistavat ajatusmallit. 

Ansaintapa-ajattelussa otetaan huomioon se, että liiketoimintaa harjoittavat yhteistyöhön 

organisoituneet ihmiset, joiden omat käsitykset, taidot ja keskinäiset suhteet luovat toiminnalle 

lähtökohdan. Liiketoiminta on työtä, ja sitä ei haijoiteta sosiaalisessa tyhjiössä.

Ansaintatavat eroavat toisistaan mm. suhtautumisessa yrityksen resursseihin, markkinoihin ja 

niihin yhteisöihin, joiden normit säätelevät resurssien käyttöä ja markkinoiden toimintaa. 

Ansaintatavan käsitteeseen sisältyy kolme alakategoriaa ja kuvausulottuvuutta: 1 ) liiketoiminnan 

palvelutehtävä (mission) eli tarkoitus, jota siinä suoritettava työ palvelee asiakkaiden yhteisöissä, 

2) liiketoiminnan strateginen kilpailuetu (competitive advantage) eli (teknis-taloudelliset) 

vahvuudet suhteessa kilpailijoihin sekä 3) liiketoiminnan osaaminen eli ne kyvyt (capabilities), 

joita eri toiminnoissa ja niiden yhdistämisessä tarvitaan. Hyvässä ansaintatavassa yhdistyvät 

omistajille tuottoisa sijoitus, asiakkaille hyödyllinen palvelu, henkilöstölle palkitseva ja 

osaamista kehittävä työorganisaatio ja kilpailijoille ylivoimainen strategia. Ansaintatavan ydin on 

se yhteistoiminnan henki ja logiikka eli johtava periaate, jolla sovitetaan yhteen nämä kolme 

toiminnan (usein ristiriitaista) aspektia: arvopäämäärät, strategiset tavoitteet ja tekniset keinot. 

(Räsänen 1994, 1998)

Räsänen (1998) toteaa, että liiketoimintaa harjoitetaan tietyissä yhteiskunnissa ja niiden 

liiketoimintayhteisöissä (business communities), joissa liiketoiminnan osapuolien toimintaa 

rajoittavat ja edesauttavat säännöt ovat riippuvaisia yhteisöjen luonteesta. Nämä ovat ainakin 

osittain yhteisökohtaisia. Liiketoiminnan sosiokulttuurinen (ja poliittinen) tarkastelu korostaakin 

vallitsevaa teknistaloudellista rationaliteettia selkeämmin sitä, että mielekkäät ansaintatavat 

perustuvat erilaisten taustayhteisöjen kulttuureihin. Olennainen puoli liiketoiminnassa on tällöin
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löytää logiikka, joka ei ole vain hyväksyttävää vaan jopa ihmisiä kannustavaa näiden yhteisöjen 

puitteissa. Liiketoimintaan liittyvä vaihdanta ja yhteistyö tapahtuvat yhteisökohtaisten 

instituutioiden eli vakiintuneiden, yleisesti hyväksyttyjen menettelytapojen avulla. 

Liiketoiminnan harjoittajan onkin pystyttävä osoittamaan toimintansa - tavoitteidensa ja 

keinojensa - oikeutus näiden yhteisöjen sisällä.

Koska sosiaalisissa yrityksissä sosiaalinen dimensio on läsnä tavallisia yrityksiä 

eksplisiittisemmin, koen että monelle sosiaaliselle yritykselle olisi hyödyllistä hahmottaa 

toimintansa logiikkaa ansaintatapa-ajattelun avulla. Näin ne voisivat hahmottaa liiketoimintansa 

eri dimensiot mielekkäällä tavalla ja ehkä myös kommunikoida helpommin toimintaperiaatteitaan 

ympäröivälle yhteiskunnalle. Tämän tutkimuksen osalta ansaintatapa-ajattelu on hyödyllistä mm. 

sen vuoksi, että se kiinnittää huomion yritystä ympäröivän yhteisön merkitykseen. Sekä 

kansainvälinen että kotimainen tutkimus korostaa, paikallisuus on sosiaalisille yrityksille 

elintärkeää. Näin ollen sosiaalisen yrityksen toimintaa analysoitaessa ja mm. toimintaan liittyviä 

motiiveja pohdittaessa ympäröivän yhteisön merkitystä motiivien kannalta ei voi vähätellä; 

Motiivien sosiologinen näkökulma pureutuu tähän Millsin 1940 esittämän ns. ”dominoivan 

ryhmän” käsitteen kautta. Dominoiva ryhmä on se viiteryhmä joiden mielipiteistä toimija välittää. 

Paikallisuutta korostavaa taustaa vasten voidaankin sanoa, että sosiaalisten yrittäjien motiiveihin 

vaikuttavaa dominoivaa ryhmää tulee pohtia yhtä paljon yritysten toimintaympäristön (mm. 

sidosryhmät, ja tässä tutkimuksessa mm. sosiaalisen yrityksen projektin toimijat) näkökulmasta 

kuin niiden ”sisäisen” toiminnan kannalta.

Miksi koin tarpeelliseksi kuvata sosiaalista yritystä näinkin laajalti? Kahdestakin syystä. 

Ensinnäkin, vaikka laki sosiaalisista yrityksistä perustuukin perusteelliseen tutkimukseen 

toimivasta sosiaalisen yrityksen mallista, se rajaa määrittelyissään monta sosiaalisen yrityksen 

lailla toimivaa yritystä niille toimintansa puolesta muuten kuuluvan yhteiskunnallisen tuen 

ulkopuolelle. Vaikka tutkimukseeni osallistuvista yrityksistä ei yksikään ole lain määrittelyn 

mukainen sosiaalinen yritys, voidaan edellä olevasta sosiaalisen yrityksen toimintamallin 

kuvauksesta empiirisen aineiston perusteella lähes kaikki piirteet liittää tutkimieni yritysten 

kokemuksiin ja toimintaan. Niinpä pidänkin perusteltuna liittää tutkimuksen nimenomaan 

sosiaalisten yritysten kontekstiin ja käsitellä tutkimiani yrityksiä sosiaalisina yrityksinä. Toiseksi,
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pyrkimykseni on ollut kuvata miten sosiaalisten yritysten perustavanlaatuinen tehtävä on 

nimenomaan sosiaalisen vastuun kantaminen ja kuvaus toiminnan taustoista ja merkityksestä 

havainnollistaa näin sitä, miksi sosiaalisten yrittäjien lähtökohtaisesti oletetaan olevan erityisen 

motivoituneita sosiaaliseen vastuunkantoon.

Tässä luvussa on pyrittu ulkomaiseen ja kotimaiseen tutkimukseen perustuen muodostamaan 

mahdollisimman kattavan kuvan sosiaalisen yrityksen toimintamallista; mitä sillä tarkoitetaan, 

miten se toimii ja miten se eroaa ns. tavallisesta yrityksestä. Olen myös pohtinut sosiaalista 

yritystä erityisenä ansaintatapana ja pyrkinyt näin kohdistamaan huomion sosiaalisen yrittämisen 

sosiaalista pääomaa rakentavaan ominaisuuteen ja motiivien kannalta olennaiseen dominoivan 

ryhmän käsitteeseen. Tutkimukseni empiirisessä osiossa luvussa neljä kuvataan vielä tarkemmin 

tähän tutkimukseen osallistuvien sosiaalisten yritysten tai niiden kaltaisesti toimivien yritysten 

taustaa ja toimintaperiaatteita. Tätä ennen esitettelen kuitenkin motiivien tutkimuksen teoriaa 

sekä sosiaalisen vastuun motiivitutkimuksia.

2.2 Motiivien tutkimus

2.2.1 Motiivit - tutkimussuuntauksia

Motiivit ja motivaatio liitetään useimmiten psykologian (tai organisaatiopsykologian) 

tutkimusalaan ja termejä käytetään yleisesti synonyymeinä keskenään. Liukkosen ym. (2006) 

mukaan kirjallisuudessa on esitetty yli kolmekymmentä erilaista teoriaa motivaatiosta ja se on 

osoittautunut erityisen haasteelliseksi organisaatiopsykologian tutkimusalueeksi mm. sen vuoksi, 

että motivaatio on monimutkainen ja dynaaminen prosessi jossa yhdistyvät ihmisen 

persoonallisuus, tunteenomaiset ja järkiperäiset tekijät sekä sosiaalinen ympäristö. 

Organisaatiopsykologisessa näkemyksessä motivaatiolla on kolme erilaista tehtävää. Ensinnäkin 

motivaatio toimii käyttäytymisen energian lähteenä ja saa meidät toimimaan tietyllä tavalla.
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Toiseksi se suuntaa käyttäytymistämme jonkin tavoitteen suuntaan. Kolmanneksi motivaatio 

säätelee käyttäytymistämme, sillä arvioimme motivaatioprosessin myötä omaa pätevyyttämme 

kussakin tilanteessa ja myös kyseisen toimintaympäristön ja yksittäisen tilanteen merkitystä 

itsellemme. (Liukkonen ym. 2006).

Psykologisen lähestymistavan mukaan motivaation peruskysymys on aina ”miksi?”. Tämän 

lähestymistavan eri suuntauksia ovat olleet mm. Freudin ajatuksiin perustuvat viettiteoriat, 

behavioristiset teoriat, humanistinen suuntaus sekä kognitiivinen suuntaus. Viettiteorioiden 

mukaan ihmisen käyttäytymisen ja motivaation lähtökohtana on tiettyjen fysiologisten 

perustarpeiden kuten esimerkiksi nälän, janon ja seksuaalisuuden tyydyttäminen. Viettiteoriat 

eivät kuitenkaan selittäneet käyttäytymistä todellisessa elämässä kovinkaan hyvin eivätkä 

ottaneet huomioon ihmisten omia ajatusprosesseja ja niiden muuttumista vuorovaikutuksellisissa 

tilanteissa. Behavioristiset viitekehykset sisältävät klassisen ja välineellisen ehdollistumisen 

teoriat sekä mallioppimisen teorian. Näissä oltiin kiinnostuneita ulkoapäin havaittavasta 

käyttäytymisestä ja motivaation ajateltiin olevan väline jota ulkopuolisen on helppo ohjailla. Näin 

ollen painotus oli käyttäytymisen kontrolloimisessa mm. rankaisun ja palkitsemisen avulla. 

Behavioristiseen suuntaukseen kuuluva motivaation ehdollistumisteoria perustui ajatukseen että 

ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa erilaiset käyttäytymistä estävät tai vahvistavat ärsykkeet. 

Sosiaalisen oppimisen teoriassa motivaation katsottiin olevan seurausta matkimisesta. 

(Liukkonen ym. 2006).

Humaanimpaa motivaatiotutkimuksen suuntaa edusti esimerkiksi Abraham Maslowin (1943) 

tarvehierarkia-ajattelu, jonka mukaan motiivit tyydyttävät tarpeita jotka ovat hierarkkisesti 

järjestäytyneet. Liukkonen ym. (2006) toteavat kuitenkin, että tarpeiden hierarkkisuutta voidaan 

pitää nykypäivän taloudellisesti ja sosiaalisesti kehittyneiden yhteiskuntien ja työelämän kannalta 

epärelevanttina. He perustavat käsityksensä näkemykseen siitä, että harva työntekijä mm. selittää 

työssä epäonnistumistaan sillä ettei ole saanut ruokaa syödäkseen tai ettei ole voinut harjoittaa 

riittävästi seksiä.
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1960-luvulla psykologiassa alkaneen kognitiivisen suuntauksen seurauksena päähuomio alkoi 

kiinnittyä siihen miten tietoa hankitaan, muodostetaan ja käytetään. Kognitiiviset prosessit kuten 

ajattelu, muisti, havainnot ja tarkkaavaisuus alkoivat vallata alaa tutkimuksessa ja 

ajatusprosesseja, ennakointeja ja odotuksia alettiin pitää motivaation lähteinä. Tämä 

tutkimussuuntaus on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana johtanut yhä yleisemmin 

sosiaalis-kognitiivisten teorioiden suuntaan. Kognitiivisen näkemyksen mukaan ihminen arvioi 

käyttäytymistään, kognitioitaan ja ympäristön tapahtumia vastavuoroisella tavalla ja muokkaa 

tulevia tapahtumia näiden arviointien perusteella. Näin motivaatio alettiin nähdä 

persoonallisuustekijöiden, sosiaalisen ympäristön ja kognitoiden vuorovaikutuksena. Keskeisenä 

ajatuksena kognitiivisissa teorioissa on se, että motivaatioprosessi nähdään yksilön 

ominaisuutena, tapana ajatella ja prosessoida suoritusympäristöä. (Liukkonen ym. 2006).

Nykyisin motivaatiolla kuvataan lähinnä toiminnnan ärsykettä, joka saa ihmiset tavoittelemaan 

joko omia, ryhmänsä tai yhteisönsä tavoitteita. Toiminnan ärsykkeet heijastuvat 

käyttäytymiseemme kun osallistumme tavoitteelliseen toimintaan jossa meitä arvioidaan 

ulkopuolelta käsin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi omaan työhön liittyvät tehtävät ja 

tilanteet. (Liukkonen ym. 2006)

2.2.2 Motiivisanastojen tutkimus

Eräs tapa lähestyä toimintaan liittyviä motiiveja on Millsin 1940 aloittama motiivipuheen ja 

motiivisanastojen (eng. vocabularies of motive) tutkimustraditio, jossa keskeisellä sijalla ovat 

toimijoiden kielelliset ilmaisut motiiveista. Tämä kielentutkimuksen sosiologiseen suuntaukseen 

ja sosiopsykologisiin teorioihin perustuva tutkimussuuntaus perustuu ideaan siitä, että puhe ei 

ilmennä yksilön sisäisiä ominaisuuksia vaan toimii tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvänä, 

yksilöiden toimintaa ohjaavana tekijänä. Näkökulmassa korostuu siis erityisesti se, että motiiveja 

on tarkasteltava yksilön ulkopuolisena ilmiönä (Antinoja 2008). Motiivit eivät siten heijastele sen 

esittäjän persoonaa, jotain henkilössä itsessään, vaan toimivat tilannekohtaisesti hyväksyttynä 

perusteena nykyiselle, tulevalle tai menneelle toiminnalle; tavoitteena on vaikuttaa muihin - ja 

omaan itseen (Mills 1940).

24



Millsin (1940) näkemyksen mukaan institutionaalisesti erilaisissa tilanteissa esiintyy erilaisia 

motiivisanastoja, jotka vastaavat tilanteelle tarkoituksenmukaista ja tilanteeseen kuuluvaa 

käyttäytymistä. Motiivit vastaavatkin tällöin tiettyjä toimintoja keskeyttäviin kysymyksiin. Ne 

ovat nimiä tietyille tilanteille ja näihin tilanteisiin johtavien toimien seuraajia. Näin motiivit 

saavat erilaisia muotoja ihmisten vuorovaikutuksen kautta. Keskeinen idea Millsin työssä onkin 

se, että motiivit eivät ole valideja mikäli ne on irrotettu tilannekohtaisesta kontekstistaan. 

Tiettyihin tilanteisiin sopivat motiivisanastot ovat osa jonkin viiteryhmän keskuudessa 

asiaankuuluvaksi todettua kielellistä ilmaisua. Pystyäksemme siten metodologisesti 

kontrolloimaan tilannekohtaisesti esitettyjä, tietynlaisiin toimiin Eitettäviä motiiveja, olisi hyvä 

pystyä määrittelemään sen ”dominoivan ryhmän” luonne minkä mieUpiteistä toimija välittää 

(Mills 1940).

Tämän näkökulman mukainen motiiveihin liittyvä kysymys ei olekaan (kuten psykologisissa 

tutkimustraditioissa) ”miksi?” vaan "miten?”. Tähän kysymykseen vastaa jokin motiivisanasto, 

joka on tyypillinen juuri tietylle (kysymyksenalaiselle) tilanteelle jossa se toimii viitteenä ja 

perusteena tilanteen normaatiivisille toimintamalleille. Näin ollen hyväksyttävä motiivi 

tilanteessa on sellainen jota ”dominoivan ryhmän” ei tarvitse kyseenalaistaa; sellainen joka 

tyydyttää jostain toiminnasta asetetun kysymyksen tietyssä tilanteessa. Motiivit ovat näin 

hyväksyttyä perusteluja tämänhetkiselle, tulevalle tai menneelle toiminnalle. (Mills 1940)

Ihmisten toiminnalleen antamat syyt eivät itsessään ole ilman syitä (Mills 1940). Puheessa 

esitetyt motiivit perustuvat siten jollekin ajatukselle siitä mitä toimintoja näiden esitettyjen 

motiivien tulisi saada aikaan tai toimivat itsessään täUaisena ”toimintona”. Siten on myös 

mahdollista se, että eri motiivit voivat saada aikaan yhteneväistä toimintaa mikäli ne on lausuttu 

eri kontekstissa. Eräs esimerkki tästä voisi olla se, miten avioerotilanteessa aviopari perustelee 

eroa toisilleen tai vaikkapa lapsilleen tai omille vanhemmilleen. Jokaiseen tilanteeseen liittyy 

oma dynamiikkansa joka vaikuttaa ääneen lausuttuihin motiiveihin, ja toisaalta käytetyt 

motiivisanastot muokkaavat sitä miten tilanteeseen kuuluvat tässä yhteydessä toimivat.
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Vaikka motiivisanastojen tutkimustraditio onkin paljon vanhempaa perua, se voidaan nähdä tänä 

päivänä osana 1990-luvulla levinnyttä sosiaalisen konstruktivismin tutkimusperinnettä. Juuti 

(2001) näkee sosiaalisen konstruktivimin vastauksena postmodernismin nousuun ja toteaa, että 

sosiaaliset konstruktivistit siirsivät tarkastelun ihmisten arjen moninaisuuteen nostaen samalla 

arjen tiedon tieteellisen tiedon veroiseksi. Hän sanoo, että perinteisissä yhteisöissä sosiaalinen 

tietovaranto vastasi kaikkiin esillä oleviin ongelmiin roolimallien kautta, mutta yhteiskunnan 

monimutkaistuessa erillisten merkitysmaailmojen muodostuminen tuottaa erilaisia näkökulmia 

ongelmista ja niihin tarvittavista roolimalleista. Syntyy eri ammattikuntia, joissa on oma 

symboliikkansa ja kielensä. Samoin perinteisissä yhteisöissä sosiaaliset suhteet olivat vakaita ja 

tuottivat selkeän käsityksen identiteetistä sekä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin kun taas 

postmodernissa ihminen joutuu jatkuvasti uusiin suhteisiin, joissa ei selviä yhden itsekäsityksen 

avulla.

Viimeaikaiset sosiaaliset konstruktivistit ovat siirtäneet tarkastelun olemuksen todellisen luonteen 

etsimisestä sen tarkastelemiseen kuinka ihmiset eri elämänalueilla - ja myös tieteessä - tuottavat 

ja oikeuttavat toimintansa, ajattelunsa, ammattialansa tai tieteenalansa. Sosiaalinen 

konstruktivismi auttaa meitä huomaamaan kokemusten ja tiedon paikallisuuden, pirstaleisuuden 

ja erilaisuuden. Ihmisen todellisuus rakentuu kokemusten kautta hankittujen merkitysten 

verkosta. (Juuti 2001) Näiden merkitysten ja niiden tulkintojen voidaankin katsoa vaikuttavan 

taustalla kun henkilö valitsee tietyissä tilanteissa valideja motiivisanastoja.

Maailmalla motiivisanastoja on tutkittu useimmiten liitettynä erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. On 

mm. tunnistettu sanastoja joiden avulla raiskaajat selittelevät tekojaan (Scully & Maralla 1984), 

sanastoja jotka liittyvät avioeron käsittelyyn (Hopper 1991; Sarat & Melstiner 1988) sekä 

sanastoja joiden kautta puolustellaan ilman saastuttamista (Bickerstaff & Walker 2002). Muita 

tutkimuksissa esiintyviä teemoja ovat mm. steroidien käyttö kehonrakennuksessa (Monaghan 

2002) ja koulupinnaus (Kalab 1987). Suomessa mm. Antinoja (2008) on tarkastellut pro 

gradussaan henkilöstöyksiköissä ja henkilöstöpalveluyrityksissä toimivien 

henkilöstöammattilaisten motiiveja tehdä HR-työtä motiivisanastojen avulla. Hän haastatteli 

tutkimustaan varten seitsemää henkilöstöammattilaista appreciative inquiry (AI) -menetelmää 

soveltaen ja nosti heidän puheestaan esiin kolme avainmotiivisanastoa. Lisäksi hän pohti näitä

26



motiiveja vahvistavia ja heikentäviä tilanteita sekä vertaili tuloksia tutkimansa kahden eri 

henkilöstöammattilasryhmän välillä.

Antinojan (2008) tutkimuksen lähestymistapa nojaa nimenomaan sosiologiseen tulkintaan 

motiiveista. Hän kuvaa tutkimuksessaan myös Seminin ja Mansteadin 1990-luvulla tekemään 

työhön pohjaavia neljää erilaista motiivipuhetyyppiä: anteeksipyyntöjä, pyyntöjä, vastalauseita ja 

selontekoja. Näiden tyyppistä motiivipuhetta ilmenee usein motiivisanastojen 

tutkimussuuntauksen negatiivisiin sosiaalisiin ilmiöihin liittyvissä tutkimuksissa, joissa 

tutkittavat pyrkivät ”selittelemään” tekojaan. Omassa tutkimuksessaan Antinoja käytti Millsin 

(1940) lähestymistapaa.

2.2.3 Tutkimuksia sosiaalisen vastuun motiiveista

Edellä on esitelty motiivien teoreettisia tutkimussuuntauksia ja kuvattu tarkemmin 

motiivisanastojen tutkimuksen tutkimustraditiota. Tämän tutkimuksen kannalta on olennaista 

tarkastella sitä miten motiivit on sosiaalista vastuuta on lähestytty motiivinäkökulmasta.

Erään sosiaalisen vastuun motiivitutkimuksen on toteuttanut Maija-Leena Uimonen. Uimonen 

(2006) kartoitti vuosina 2001-2004 vastuullisena pidettyjen yritysten ja näiden sidosryhmien 

edustajien motiiveja ja muita lähtökohtia yritysten vapaaehtoiseen sosiaaliseen vastuuseen 

haastattelututkimuksen avulla. Hän tulkitsi yritysten ja sidosryhmien edustajien puhetta 

analyyttisellä diskurssianalyysillä ja tyypittelemällä puheita sidosryhmädiskursseihin ja vertaili 

ns. edelläkävijäyritysten ja muiden yritysten suhtautumista sosiaaliseen vastuuseen. Uimosen 

tutkimuksessa keskeisellä sijalla on pohdinta siitä miten lait, yritysten vastuullisuusohjeistot sekä 

sidosryhmien mielipiteet ja vaatimukset ohjasivat ja vaikuttivat motiiveihin ja toimintaan sekä se, 

mitä yhteyksiä sosiaalisella vastuunkannolla on yritysten kannattavuuteen ja kilpailutilanteeseen. 

Lisäksi tarkasteluun sisältyy yritysten vapaaehtoisen sosiaalisen vastuun eettis-moraalisten 

perusteiden pohdintaa sekä yleisempiä näkökulmia yritysten rooliin kansaishyvinvoinnin 

edistämisessä.
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Uimosen (2006) tutkimustuloksissa sosiaalisen vastuullisuuden motiivit nousivat yritysten ja 

sidosryhmien yhteistyöhankkeista ja motiivina olivat koetut hyödyt yrityksen toiminnalle sekä 

pyrkimys lieventää yhteiskunnassa havaittavia ongelmia. Hänen mukaansa yritysten 

vapaaehtoista sosiaalista vastuuta motivoivat hyötyeettiset eli utilitaristiset lähtökohdat. Yritysten 

vastuullisia toimia näytti ohjaavan ensisijaisesti taloudellinen vastuu, ns. ”liiketoimintalähtöinen 

yritysmoraali". Hyötyeettisiä lähtökohtia on kritisoitu mm. siksi, että tarkoituksen nähdään 

pyhittävän keinot ja tällaisesta toiminnasta yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvan hyödyn 

osoittaminen yksiselitteisesti on vaikeaa.

Takala (2000) on tutkinut yrityksen yhteiskunnallisen vastuun strategioita ja ideologioita 

yhteiskuntavastuuta käsittelevän kirjallisuuden ja artikkelien analyysin avulla. Hänen 

tutkimuksensa mukaan yrityksen yhteiskuntavastuu kaatuu pitkälti yritysjohdon harteille. 

Yritysjohdon roolina on erilaisten sidosryhmien intressien tasapainottaminen; yritysjohto toimii 

ns. sidosryhmien ”uskotun miehen” roolissa. Yhteiskuntavastuun painotus riippuu paljolti johdon 

omasta arvostruktuurista joka puolestaan heijastaa kunkin johtajan henkisen kehityksen astetta, 

organisaatiokulttuuria ja koko ympäröivän yhteiskunnan kulttuuria, mutta toisaalta myös 

johtajayhteisön kollektiivisia tapoja, sääntöjä ja normeja. Tällöin sosiaalisen vastuun motiivit 

riippuvat siitä miten sosiaalisen vastuun merkitys korostuu johtajan eri sidosryhmissä.

Takala (2000) tunnistaa kolme eri painotusta yhteiskuntavastuuseen liittyen. Ensimmäinen näistä 

voidaan hänen mukaansa tiivistää Milton Friedmanin (1970) klassiseen sanontaan ”yrityksen 

vastuuna tulee olla voiton maksimointi”. Yrityksen sosiaalinen vastuunkanto nähdään tässä 

näkökulmassa sopivana mikäli se hyödyttää osakkeenomistajia. Ehdoton pääpaino on kuitenkin 

yrityksen yrityksen edulla eikä yritykselle voida tällöin osoittaa eettistä arvostelua; yritysjohto 

nähdään kyvyttömänä liiketoiminnassa mahdollisesti esiintyvien tai siitä johtuvien 

yhteiskunnallisesti ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Näkökulmaa on arvosteltu 

yleisesti mm. sen laillisuutta korostavan luonteen ja yritysjohdon kyvyttömyysnäkökulman 

vuoksi.
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Toinen Takalan (2000) tunnistama sosiaalisen vastuun painotus, sidosryhmälähtöisyys, asettaa 

yrityksen yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi. Yrityksen nähdään vaikuttavan toiminnallaan 

yhteiskuntaan ja sen tuleekin hoitaa tehtävänsä yhteiskunnan määrittämissä puitteissa. 

Vastuullisuus nähdään yhdeksi yrityksen toiminnan mahdollistavaksi voimavaraksi. Vaikka tässä 

näkulmassa eettinen ajattelu on tullut mukaan yrityksen päätöksentekoon, yrityksen motiivit 

kantaa sosiaalista vastuuta juontavat kuitenkin juurensa ensisijaisesti sen kilpailukykyä 

edistävistä piirteistä. Vastuullisuuden motiivina on yhteiskunnan esittämiin vaateisiin 

vastaaminen ja näin ollen epäeettinen toiminta on mahdollista jos ympäröivä yhteisö ei ole tästä 

tietoinen. Tällöin yrityksen päätöksenteossa voi syntyä voimakkaita konflikteja toiminnallisten, 

oikeudellisten ja moraalisten velvollisuuksien suhteen.

Laajin (ja uusin) sosiaalisen vastuun ideologia liittyy näkökantaan jonka mukaan pelkästään 

omistajien tuottoa ja kannattavuutta hakevien yritysten asema tulee heikkenemään 

vastaisuudessa. Tässä näkökulmassa yrityksen nähdään toimivan voimakkaassa taloudellisessa ja 

moraalisessa vastuusuhteessa sitä ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan ja sen tuleekin ensisijaisesti 

pyrkiä edistämään yhteiskunnan hyvinvointia ja elämänlaatua. Ideologian mukaan toimivat 

yritysjohtajat motivoituvat pyrkiessään toiminnoissaan myös sosiaalisten epäkohtien 

lievittämiseen, yleiseen tasa-arvon lisäämiseen sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. Oleellista 

tässä on nimenomaan se, että eettiset periaatteet konkretisoituvat ja yhteiskunnallinen vastuu 

otetaan kiinteäksi osaksi yrityksen toimintastrategiaa, ei vain erillisenä politiikkana tai ohjelmana 

jo tehtyjen päätösten oikeuttamiseksi; näin toiminnalla on vahva moraalinen lähtökohta. Takalan 

mukaan suuntaus on saanut vaikutteita valistuneesta luterilaisuudesta, kantilaisesta 

velvollisuusetiikasta ja altruismista ja näkökulman arvostelijoiden mielestä kantilaisen 

velvollisuusetiikan korostaminen liike-elämässä on epärealistista. Altruismia ja 

velvollisuusetiikkaa on pidetty eräänlaisina ihannepäämäärinä jotka viitoittavat toiminnan 

suuntaa, mutta eivät pysty tarjoamaan realistisia toimintamalleja päätöksenteon pohjaksi. (Takala 

2002)

Mularin (2007) tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntavastuuseen liittyvänä ilmiönä ja 

markkinoinnin (lähinnä yrityksen imagon) kannalta näkövammaisia työntekijöitä palkanneiden 

”tavallisten” eli (ei-sosiaalisten) yritysten kokemuksia teemahaastattelujen avulla. Hänen
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tutkimuksensa mukaan useimmat työllistävistä yrityksistä kokevat vastuun vammaisten 

työllistämisestä olevan mieluumminkin yhteiskunnalla kuin yrityksillä ja tällaisen työntekijän 

olemassaolosta vaietaan. Toisaalta näkövammaista työntekijää pidetään näissä yrityksissä 

voimavarana. Öberg (2004) puolestaan on tutkinut arvojen ja motiivien merkitystä voittoa 

tavoittelemattoman organisaation jäsenten segmentoinnissa. Hänen tutkimuksessaan motiivit 

nähdään joko altruistisina ja egoistisina, ja analyysissä on tunnistettavissa pitkälti psykologiseen 

tutkimussuuntaukseen kuuluvia käyttäytymistieteellisiä piirteitä.

2.2.4 Tutkimuksen näkökulma

Tässä tutkimuksessa sosiaalisen yrittämisen motiiveja lähestytään sosiologisesta näkökulmasta. 

Motiivit nähdään tiettyihin sosiaalisiin tilanteisiin liittyvinä ”sanoina” joilla on oikeutus juuri 

tässä tietyssä kontekstissa ja siinä toimivien kannalta (Mills 1940). Tutkimus toteutetaan SPR:n 

sosiaalisen yrityksen mallin kehittämisprojektiin (Spring) vuosina 2001-2005 osallistuneiden 

yritysten keskuudessa. Näiden yritysten esimiesasemassa toimivien henkilöiden Appreciative 

inquiry -haastattelurungon mukaisiin haastatteluihin pohjaavan empiirisen aineiston analyysin 

kautta muodostetaan sosiaaliseen yrittämiseen liittyviä motiivisanastoja.

Motiivisanastot liitetään sosiaalisen yrittäjän työhön ja pohditaan sitä millaisissa tilanteissa 

motiivit saavat vahvistusta ja missä tilanteissa ne joutuvat koetukselle. Tutkimukseni näkökulma 

on siten pitkälti samankaltainen Antinojan (2008) tutkimuksen kanssa. Näiden kahden 

tutkimuksen näkökulma ja menetelmät ovatkin lähes identtiset, mutta analyysi pohjaa eri 

aineistoon ja on toteutettu erilaiseen kontekstiin (eri ammattiryhmän ja toimintaympäristön 

piirissä) liittyen. Onkin erittäin mielenkiintoista pohtia mitä eroja ja yhtäläisyyksiä näiden 

tutkimusten tuloksiin liittyy ja tämä tehdäänkin myöhemmin luvun viisi johtopäätöksissä.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Tutkimusasetelma

Olen käyttänyt tutkimuksessani tutkimusstrategiana tapaustutkimusta. Tapaustutkimuksen 

voidaan nähdä olevan hyvä strategia mikäli yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy: 1) 

“mitä”, “miksi” ja “miten” - kysymykset ovat keskeisellä tutkimuksessa keskeisellä sijalla, 2) 

tutkija voi vaikuttaa tapahtumiin vain vähän, 3) aiheesta on tehty vähän empiiristä tutkimusta ja 

4) tutkimus liittyy ajankohtaisiin ilmiöön. (Yin 2003; Eriksson ja Koistinen 2005) Tämän 

tutkimuksen osalta kaikkien näiden voidaan katsoa täyttyvän. Ensinnäkin tämän tutkimuksen 

tutkimusongelma sisältää sekä ”mitä” että ”miten” -kysymyksiä. Toiseksi, en ole tutkijana voinut 

vaikuttaa tutkittaviin tapahtumiin lainkaan ellei oteta huomioon sitä seikkaa että 

haastattelutilanteella on ollut vaikutusta siihen miten haastateltavat puhuvat motiiveistaan. 

Siinäkin tapauksessa että haastettelijan ja haastateltavan välinen dynamiikka on muokannut 

puhetta, uskon että vaikutus on ollut tutkimuksen tulosten kannalta vähäinen. Motiivisanastojen 

tutkimuksia sekä sosiaalisen vastuun ilmenemistä sosiaalisissa yrityksissä on myös tutkittu melko 

vähän. Lisäksi sosiaalisen vastuun ja sosiaalisen yrittämisen voidaan sanoa kuuluvan 

yhteiskunnassa puhuttaviin ajankohtaisiin ilmiöihin.

Tutkimukseni sijoittuu menetelmiltään 1800-luvulla Edmund Husserlin perustamaan ja mm. 

Alfred Schutzin, Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin edelleen kehittämään fenomenologian 

tutkimussuuntaukseen. Fenomenologia tutkii kokemuksia. Kokemus käsitetään yleensä laajasti 

ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa ja se syntyy vuorovaikutuksessa 

todellisuuden kanssa. Fenomenologiassa tutkitaankin ihmisen suhdetta omaan 

elämäntodellisuuteensa. Fenomenologinen kokemus muotoutuu merkitysten mukaan, ja juuri 

merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. Fenomenologisen analyysin
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tuloksena on selvitys kokemuksen mahdollisimman monista erilaisista merkitysaspekteista ja 

niiden luonteesta. Näiden merkitysten tutkimisen mielekkyys perustuu olettamukseen, että 

ihmisten toiminta on tarkoitusperäistä. Lisäksi fenomenologinen merkitysteoria sisältää 

ajatuksen, että ihmisyksilö on perustaltaan yhteisöllinen; näin ollen merkitykset ovat 

intersubjektiivisia eli subjekteja yhdistäviä. Fenomenologinen tutkimus on eräässä mielessä 

yksittäiseen suuntautuvaa paikallistutkimusta. Se ei pyri niinkään löytämään universaaleja 

yleistyksiä kuin ymmärtämään jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. 

(Laine 2001). Näistä yhteisöllisyyden ja paikallisuuden näkökulmista johtuen fenomenologinen 

tutkimustapa tukeekin hyvin sosiologista motiivien tarkastelua.

Laine (2001) toteaa, että fenomenologisella tutkimuksella on kaksitasoinen luonne: perustason 

muodostaa tutkittavan koettu elämä esiymmärryksineen ja toisella tasolla tapahtuu itse tutkimus, 

joka kohdistuu ensimmäiseen tasoon. Hän painottaa myös että tutkijan itseymmärrys on myös 

erittäin tärkeää tutkimuksen laadun kannalta. Näkemykseni mukaan eräs tapa itseymmärryksen 

lisäämiseen on tutkimuksen taustalla vaikuttavien oletusten tunnistaminen. Eriksson ja Koistinen 

(2005) ovat sitä mieltä että tähän voi pyrkiä mm. kuvaamalla tutkimusta tapaustutkimustyyppien 

avulla; tämä auttaa tutkijaa jäsentämään tutkimuksen taustalla vaikuttavia epistemologisia (eli 

tiedon ja tietämisen tapoihin liittyviä) ja ontologisia oletuksia. Heidän mielestään 

tapaustutkimuksia voidaan jaotella mm. sen mukaan mitkä ovat tutkimuksen tavoitteet ja/tai 

tieteenfilosofiset perusoletukset. Seuraavassa pyrinkin lisäämään ymmärrystäni tutkimukseni 

oletuksista sijoittamalla ne Erikssonin ja Koistisen tapaustutkimustyyppien näkökulmasta 

”oikeisiin lokeroihin”.

Sikäli kun tutkimukseni tavoitteena on ”ainutlaatuisen ja juuri tästä syystä teoreettisesti 

mielenkiintoisen tapauksen tiheä kuvaus, tulkinta ja ymmärtäminen”(Eriksson ja Koistinen 

2005), tutkimukseni on intensiivistä (vs. ekstensiivinen) tapaustutkimusta. Tutkimuksen 

intensiivistä luonnetta korostaa se, että tutkimuksessa kuuluu haastateltavien ääni, eli tutkimus 

tuo vahvasti esille heidän tapansa jäsentää maailmaa. Käytännöllisen tavoitteenasettelun osalta 

tutkimukseni on sijoitettavissa itsessään arvokkaan (intrinsic) tapaustutkimuksen (vs. 

instrumental eli välineellinen tapaustutkimus) piiriin, koska ”tutkijalla on erityinen kiinnostus

32



tiettyyn, ainutlaatuiseen tapaukseen ja hän haluaa ymmärtää tätä tapausta hyvin kaikkine 

yksityiskohtineen” (mt., 2005).

Eriksson ja Koistinen (2005) korostavat, että itsessään arvokkaan tutkimuksen osalta tapauksen 

taustan ja kontekstin kuvaus on erityisen tärkeää. Jotta olisi mahdollista tehdä tulkintoja 

haastateltavien käyttämistä sanastoista, on pyrittävä tunnistamaan niiden taustaoletukset. Koska 

tutkimukseni tavoitteena muodostaa mahdollisimman tarkka ymmärrys haastateltavien 

motiivisanastoista, olenkin pyrkinyt empiirisen aineiston analyysin yhteydessä kuvaamaan 

haastateltavien toimintaympäristön ja taustan mahdollisimman tarkasti. Tällä pyrin siihen, että 

minun on mahdollista ymmärtää paremmin haastattelemieni henkilöiden esittämien motiivien 

tilannesidonnaisuutta.

Tässä tutkimuksessa pyrin tunnistamaan sosiaaliseen yrittämiseen liittyviä motiivisanastoja. 

Tutkimusongelmani tiivistyy seuraaviin empiirisiin tutkimuskysymyksiin:

- Mitä sanastoja haastattelemani sosiaalisissa yrityksissä (tai niiden kaltaisissa yrityksissä) 

toimivat yrittäjä-esimiehet puhuessaan motiiveistaan?

Mitä motiiveja vahvistavia tai heikentäviä kokemuksia heillä on työstään?

Seuraavassa kuvaan tutkimusongelman ratkaisemisessa käytettyä aineistoa sekä esittelen 

tutkimusprosessissa käytetyt menetelmät.
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3.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto

Menetelmät toimivat avaimina tutkimusongelman ratkaisemiseen. Tutkimusmenetelmillä 

tarkoitetaan empiirisessä tutkimuksessa tavallisesti tapoja tuottaa (kerätä) aineisto ja tapoja 

käyttää (analysoida) aineistoa (Yin 2003). Alasuutari (2001) kutsuu tätä arvoituksen 

ratkaisemiseksi, millä hän viittaa ymmärtävään selittämiseen, muuhun tutkimukseen ja 

teoreettisiin viitekehyksiin viittaamiseen sekä havaintojen tuottamiseen eli pelkistämiseen, 

olennaiseen keskittymiseksi ja raakahavaintojen yhdistämiseksi. Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, 

että tapaustutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi hyvinkin monenlaisia menetelmiä, aineistoja 

sekä aineiston analyysimenetelmiä eli metodeita. Teorioiden, menetelmien että aineiston 

triangulaatio onkin tapaustutkimuksen erityinen vahvuus. Teorioiden triangulaatiolla tarkoitetaan 

tapaustutkimuksissa siihen että tutkija saattaa osallistua useisiin teoreettisiin keskusteluihin tai 

rakentaa oman tutkimuksensa viitekehyksen monista teoreettisista aineksista. Menetelmien 

triangulaatiolla viitataan usean eri analyysimenetelmän yhdistämiseen samassa tutkimuksessa. 

Aineiston triangulaatio taas merkitsee monenlaisten aineistojen rinnakkaista käyttöä. (Yin 2003; 

Eriksson ja Koistinen 2005).

Alasuutari (2001) huomauttaa, että laadullisen tutkimuksen ei tarvitse aina merkitä joko 

perinteistä osallistuvaan havainnointiin perustuvaa kenttätutkimusta tai pienehkön yksilöjoukon 

teemahaastattelua. Hänen mielestään haastattelutekniikkoja tulisi miettiä paljon enemmän 

tapauskohtaisesti. Jos tutkitaan merkitysrakenteita, sitä miten ihmiset hahmottavat ja jäsentävät 

erilaisia asioita, aineistona tulee olla tekstiä jossa he puhuvat asioista omin sanoin. Metodin tulee 

tässä tapauksessa olla sellainen että se keskittyy haastattelujen sisältöön eikä muotoon. Laineen 

(2001) mielestä fenomenologisesta menetelmästä ei myöskään ole mahdollista esittää tarkkaa 

kuvausta - se saa soveltavan muotonsa kulloisenkin tutkimuksen monien eri tekijöiden tuloksena. 

Hän pitää kuitenkin haastattelua laaja-alaisimpana keinona lähestyä toisen ihmisen 

kokemuksellista maailmasuhdetta, saavuttaa toisen kokemuksen ja ilmaisunsa merkitykset 

mahdollisimman autenttisina. Fenomenologisessa haastattelussa haastattelukysymysten tulisikin 

olla avoimia, mahdollisimman vähän vastausta ohjaavia. Fenomenologinen haastattelu on siis 

avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltavalle pyritään antamaan
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mahdollisimman paljon tilaa. Kysymykset pyritään laatimaan siten, että vastaukset olisivat 

kuvailevia ja kertomuksenomaisia. Myös puhumisen kielellä on merkitystä - sekä kysymyksen 

että vastauskertomuksen kieli saavuttaa kokemuksen parhaiten silloin, kun puhutaan 

mahdollisimman konkreettisesti.

Tässä tutkimuksessa on tavoiteltu haastateltavien omaa kokemusmaailmaa, heidän omaa tapaansa 

jäsentää toimintaansa. Analyysin tuloksena on tällöin tekstiä joka perustuu mahdollisimman 

pitkälle haastateltavien omaan puheeseen. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty 

Appreciative Inquiry (AI) -rakenteen mukaista haastattelua. Appreciative Inquiry - 

lähestymistapa. AI on alunperin toiminnan kehittämiseen suunnattu menetelmä, jonka keskeisenä 

ajatuksena on kehittämistyön fokuksen siirtäminen ongelmanratkaisusta positiiviseen kehityksen 

kehälle. Seuraava taulukko kuvaa AI:n eli arvostavan työotteen eroja perintesempään 

ongelmaratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.

Paradigma 1: Ongelmanratkaisu Paradigma 2: Arvostava työote

“Koettu tarve” - Ongelman tunnistaminen Arvostaminen ”Mikä on parasta”

Analyysi I: Syyt Visiointi ”Mitä voisi olla”

Analyysi П: Mahdolliset ratkaisut Vuoropuhelu ”Mitä pitäisi olla”

Toimintasuunnitelma (Ongelman hoito) Innovointi ”Mitä tulee olemaan” 

Organisaatiomuutoksen kaksi paradigmaa (Cooperrider ym. 2003, 15)

Ydinideana AI-lähestymistavassa on se, että ongelmalähtöinen tarkastelu saattaa rajata 

ratkaisunmahdollisuuksia ja näkymiä ja jättää monia käyttökelpoisia tapoja mieltää asiat varjoon. 

Se on menetelmänä vahvasti sosiaalisen konstruktivismin mukainen; AI:ssä sosiaalisen 

konstruktivismin idea siitä että maailmankuvamme rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen 

tilanteiden kautta on valjastettu positiivisen kehityksen käyttöön. AI:n tarkoitus onkin 

positiivisen dialogin kautta avata mahdollisuuksia positiiviselle kehitykselle, eli toiminnalle. 

(Watkins & Mohr 2001)
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Al-haastattelun valinnalle tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä voidaan nähdä monia 

perusteluja. Ensinnäkin, haastattelututkimuksen toteutettiin osana kehittämisprojektia ja AI 

menetelmänä omaa vahvan kehittämisnäkökulma. Toiseksi AI:n positiivisuuden kautta on 

helpompi lähestyä tuntemattomia ihmisiä ja saada puhumaan heidät vapautuneesti mahdollisesti 

vaikeistakin aiheista. Kolmanneksi sosiaalisten yritysten projektin yhteydessä tuli moneen 

kertaan esille se, että sosiaalisten yritysten toiminnasta kaivataan nimenomaan positiivisia 

kokemuksia. Suomalaiseen luonteeseen kuuluu myös perinteisesti se, että hyvistä ja positiivisista 

asioista on vaikea puhua kun taas ongelmien kanssa painiminen on helppoa. AI:n voidaankin 

näistä lähtökohdista nähdä olevan hyvä metodi saada ihmiset puhumaan siitä mikä motivoi eli 

kertomaan toimintansa taustalla vaikuttavista motiiveista. Tämä näkyy tutkimustuloksissa 

erityisesti siinä, että aineistosta nousi erittäin monta hyvää ja kuvaavaa esimerkkiä tilanteista 

joissa haastateltavat olivat kokeneet onnistuneensa.

Aineisto

Tutkimukseni pääaineistona on yhdeksän (9) kasettinauhoilta purettua AI -lähestymistavan 

mukaista haastattelua. Haastateltavien henkilöiden valinnassa on käytetty harkinnanvaraista 

otantaa, joka perustui kahden EQUAL-projektin (Spring ja Eiware) projektityöntekijöiden 

suosituksiin ja tavoitteeseen saada mukaan mahdollisimman kattava joukko suomalaisissa 

sosiaalisissa yrityksissä tai sosiaalisen yrityksen tapaan toimivissa yrityksissä esimiestyötä 

tekeviä henkilöitä. Lähes kaikki henkilöt joille haastattelupyyntö lähetettiin vastasivat siihen 

myöntävästi. Näin ollen tutkimuksessa on mukana esimiestehtävissä toiminut henkilö yrityksistä 

Yritykset edustavat kuutta eri aloilla ja erilaisen toimintaperiaatteen mukaan toimivaa yritystä, 

yhteisöä tai projektia: mukana on mm. kotipalvelualaa, pesulapalvelulta, kierrätystavaran 

myyntiä sekä metallisromun kierrätystä ja ompelualaa edustavat yritykset. Kaikki yritykset 

tekivät aineiston keruun aikaan tammikuussa 2004 yhteistyötä EQUAL-projekteihin kuuluvien 

Spring- tai Elware-projektin kanssa tai olivat mukana Stakesin koordinoimassa sosiaalisen 

yrittämisen kansallisessa teematyöskentelyssä. Yhdistävänä tekijänä kaikilla on myös tavoite 

yhdistää kannattava liiketoiminta sosiaaliseen päämäärään eli heikossa työmarkkina-asemassa 

olevien henkilöiden työllistämiseen.
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Tässä tutkimuksessa haastateltavia käsitellään heidän varsinaisesta työnimikkeestään huolimatta 

”sosiaalisina yrittäjinä”. Tämä sen vuoksi, että kaikissa tapauksissa heidän työnkuvansa ja 

vastuunsa oli pitkälti vastaava kuin yrittäjillä yleensä on; he vastasivat pitkälti sekä 

taloudellisesta että sosiaalista vastuunkannon tehtävästä organisaatioissaan, sekä edustivat 

yritystä myös sidosryhmien suuntaan. Tutkimuksessani aineistoa käsitellään näytenäkökulmasta. 

Tällä näkökulmalla tarkoitetaan sitä, että tutkimusmateriaali mielletään näytteeksi eli sitä ei 

pidetä väittämänä todellisuudesta eikä todellisuuden heijastumana, vaan tutkittavan todellisuuden 

osana - aineisto on näin ollen ”pala tutkittavaa maailmaa”. (Alasuutari 2001) Näin se antaa kuvan 

juuri näissä sosiaalisissa yrityksissä toimivien henkilöiden kokemuksista ja motiiveista, mutta 

tulosten yleistettävyyteen on suhtauduttava varovaisuudella.

3.3 Tutkimusprosessi ja aineiston analyysi

Tutkimusprosessini käynnistyi jo syksyn 2003 aikana, jolloin aloitin kirjallisen aineiston avulla 

tutustumisen sosiaalisen yrittämisen taustoihin. Kiinnostukseni aihetta kohtaan juontaa juurensa 

sekä aiemmista opinnoistani joissa olen painottanut ympäristö- ja yritysvastuullisuusteemoja sekä 

vielä henkilökohtaisemmasta syystä; perheeseeni kuuluu henkilö jonka koen kuuluvan ryhmään 

joiden asemaa työmarkkinoilla ja tätä kautta yhteiskunnassa yleisemminkin pyritään sosiaalisen 

yritystoiminnan avulla parantamaan. Kun minulle sitten tarjottiin mahdollisuutta Spring-projektin 

puitteissa tutkia sosiaalisten yritysten esimiestyötä, lähdin innolla mukaan.

Haastattelut toteutin henkilökohtaisesti tammikuun 2004 aikana haastateltavien työpaikoilla 

ympäri Suomea. Haastattelurunko (LIITE 1) oli appreciative inquiry -lähestymistavan mukainen, 

mutta annoin itseni ja haastateltavien! poiketa siitä mikäli keskustelu ”rönsyili” luonnollisesti 

muihinkin suuntiin. Näin ollen uskon että aineistoon sisältyykin kattavasti tutkimieni henkilöiden 

oma kuva ja mielipiteet sekä myös heidän tärkeäksi kokemansa asiat. AI-haastattelu oli 

menetelmällisesti erittäin miellyttävä tapa lähestyä tuntemattomia ihmisiä. Kaikki haastattelut 

tapahtuivat hyvässä ja rentoutuneessa ilmapiirissä ja jokaisen haastattelun yhteydessä minulle
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myös esiteltiin kattavasti tutkittavan yrityksen toimintamalleja mm. yrityksissä tehdyn 

esittelykierroksen avulla.

Suoritin myös litteroinnin itse. Litteroitua haastatteluaineistoa muodostui yhteensä 122 sivua. 

Analyysiä varten monistin aineiston fyysisiksi kopioiksi kolmena kappaleena, pystyäkseni 

tekemään kattavasti merkintöjä eri näkökulmista jokaiseen niistä. Tässä Alasuutarin (2001) 

havaintojen pelkistämiseksi kutsumassa laadullisen tutkimuksen vaiheessa aineistoa tarkastellaan 

vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta eli kiinnitetään huomiota vain siihen, mikä 

on teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun kannalta ”olennaista”. Koska 

Spring-projektin tavoitteena oli muun muassa hyvien käytäntöjen tunnistaminen sosiaalisissa 

yrityksissä, lähdin alunperin analysoimaan aineistoa haastateltavieni esittämien hyvien 

kokemusten kautta. Analyysin tuloksena syntyikin Spring-projektin käyttöön pienimuotoinen 

raportti jossa esiteltiin sosiaalisten yritysten esimiesten näkemyksiä toiminnan hyvistä puolista ja 

tarpeellisista kehittämiskohteista.

Elämäntilanteestani johtuen tutkimusprosessini jäi gradun osalta vuonna 2004 kesken. Palatessani 

aineiston pariin myöhemmin koin mielekkääksi soveltaa tutkielmassani aivan uutta näkökulmaa. 

Tutustuttuani motiivisanastojen tutkimukseen ja käydessäni tämän jälkeen haastatteluaineistoa 

uudelleen lävitse huomasin sieltä nousevan vahvoja motiiveihin liittyviä ilmaisuja ja perusteluja. 

Tutkimuksen havaintojen pelkistämisvaihe sisältää myös idean havaintojen yhdistämisestä eli 

yhteisten (tai eroavien) piirteiden etsimistä aineistosta ja niiden käsitteleminen johtolankoina 

”arvoituksen” ratkaisemisessa (Alasuutari 2001). Seuraavaksi vuorossa olikin motiivisanastojen 

tunnistaminen.

Motiiveihin liittyviä teemoja löytyikin yllättävän monta. Jopa eksplisiittistä motiiveja tai 

motivaatiota käsittelevää puhetta löytyi:

"Ei motivoi ainoastaan se että jos osakkeenomistajille saadan tehtyä rahaa” (II)

"sitten toinen motiivi se, että mulla itselläni, iän takia, ei ole enää sellaisia kuvitelmia, 

että pitää saada kuuta taivaalta, omaan taskuun ” ( 19)
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Suurin osa motiivipuheesta oli kuitenkin ”piiloutuneena” muiden teemojen kuvailuun. 

Aineistosta nousi selvästi esille seitsemän eri teemaan liittyvää motiivisanastokategoriaa. 

Jokaiseen näistä sisältyy monen eri informantin puhetta. Seuraavassa luvussa 4.2 esittelemäni 

kategoriat kuvaavatkin aihepiirejä joita sisältyi mahdollisimman monen haastateltavan 

käyttämään sanastoon. Näin niiden voidaan sanoa olevan ”yleistettävämpiä” aineiston puitteissa.

Aineiston analyysin aikana yksi kantavista ideoista ja perusoletuksista tässä tutkimuksissa on 

ollut sosiaalisten yritysten teoreettiseen ja empiiriseen tarkasteluun nojaava ajatus siitä että 

sosiaalisen yrityksen ja sosiaalisten yrittäjien perustarkoitus on nimenomaan sosiaalisen vastuun 

kantaminen. Näin analyysin tuloksena saadut motiivisanastot tulisikin suhteuttaa siihen olivatko 

liitoksissa sosiaaliseen vastuuseen vai ilmensivätkö ne muita tekijöitä. Motiivit näyttivätkin 

jakaantuvan kahteen eri ryhmään juuri tämän jaon perusteella joten sisällytin tutkimukseeni 

analyysin tästä (luvussa 4.2.8).

Motiivisanastojen tunnistamisen jälkeen halusin vielä tutkia miten esitetyt motiivit ovat 

liitoksissa sosiaalisten yrittäjien käytännön työhön. Tätä varten etsin aineistosta - tunnistamani 

motiivisanastot mielessä - esimerkkejä tilanteista joissa haastateltavat puhuivat tilanteista joissa 

motiivit saivat tukea käytännön työssä sekä tilanteista jotka olivat koettelivat motiiveja. Lisäksi 

panin merkille maininnat tilanteista joissa motiiveja joutuivat erityisten haasteiden eteen. Nämä 

esitellään luvussa 4.3.

Tämän jälkeen vuorossa olikin ”arvoituksen ratkaiseminen”, mikä merkitsee Alasuutarin (2001) 

mukaan sitä että tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Tässä vaiheessa pohdin motiivisanastojen suhdetta 

sosiaalisen vastuun teoreettisiin tarkasteluihin nähden sekä suhteutin saamani tulokset aiempaan 

tutkimukseen.
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Olen tässä luvussa kuvannut tutkimusprosessin kulkuun liittyvät yksityiskohdat. Seuraava luku 

viisi sisältää tutkimuksen empiirisen osan; sosiaalisten yrittäjien motiivisanastot sekä niiden 

analyysin.
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4 SOSIAALISTEN YRITTÄJIEN MOTIIVISANASTOT

Edellisissä luvuissa olen suorittanut sosiaalisissa yrityksissä ilmenevän sosiaalisen vastuun ja 

motiivien tutkimuksen teoreettisen tarkastelun. Olen myös esitellyt tutkimusongelmani ja 

näkökulmani siihen sekä kuvannut tutkimusprosessin, menetelmät ja aineiston. Tämän luvun 

tarkoituksena on tuoda vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin. Aluksi teen motiivien 

sosiologiselle tutkimiselle olennaisen tilanneanalyysin ja pohdin sitä mikä on tutkimukseeni 

osallistuneiden kannalta motiiveihin liittyvä dominoivaa ryhmä. Tämän jälkeen kuvaan 

aineistosta nousseet motiivisanastot ja esitän niistä yhteenvedon. Luvun lopuksi kuvaan sitä 

millaisia motiiveja vahvistavia ja koettevia tilanteita sosiaaliset yrittäjät ovat kokeneet.

4.1 Motiivien tilanneanalyysi ja dominoiva ryhmä

Millsin (1940) mielestä motiivien tunnistamisessa on olennaista pystyä määrittelemään sen 

”dominoivan ryhmän” luonne minkä mielipiteistä toimija välittää. Pystyäkseni tekemään 

luotettavan analyysin motiivisanastoista jouduinkin ensin pohtimaan mikä on haastateltavien! 

kannalta se ryhmä jonka mielipiteiden voidaan nähdä vaikuttavan tässä tutkimuksessa esitetyn 

motiivipuheen taustalla. Tätä varten pyrin tunnistamaan aineistooni ja tutkimukseen yleisesti 

liittyviä elementtejä joiden näin toimivan tämän tietyn ”tilanteen" (eli sosiaalisen yrittämisen 

kontekstin) laukaisemien motiivisanastojen taustavaikuttimina.

Eräs tilanteen taustaa valottava tekijä on haastattelujen toteutusajankohta. Kun lähdin 

alkuvuodesta 2004 keräämään empiiristä haastatteluaineistoa sosiaalisista yrityksistä, oli 

Suomessa käynnissä useita sosiaaliseen yrittämiseen ja sen kehittämiseen liittyviä ESR- 

rahoitteisia projekteja ja 1.1.2004 voimaan astunut laki sosiaalisista yrityksistä. Haastattelujen 

aikana kävi kuitenkin selväksi että tutkimistani yrityksistä yksikään ei ollut uuden lain mukainen
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sosiaalinen yritys. Pystyäkseni sijoittamaan tutkimukseni sosiaalisen yrittämisen kontekstiin 

joutuisin näin ollen painiskelemaan aiheeseen liittyvien käsitemäärittelyjen kanssa. Haastetta 

kasvatti myöskin se, että haastateltavanikin olivat epävarmoja siitä miten suhtautua uuteen 

sosiaalisen yrityksen malliin. Tämä oli käynyt ilmi jo haastattelujen aikana ja olinkin tämän 

vuoksi pyytänyt heitä kuvaamaan sitä millä perusteilla heidän mielestään olevat yritykset ovat tai 

eivät ole sosiaalisia yrityksiä. Kysyin haastateltavieni kantaa siihen, onko yritys jossa he 

työskentelevät sosiaalinen yritys ja onko tällä ”tittelillä” merkitystä heidän harjoittamansa 

toiminnan kannalta. Vastaukset olivat hyödyllisiä analyysini kannalta ja vastauksista onkin 

luettavissa mielenkiintoinen ja mielestäni haastattelujen toteuttamisen aikaan sosiaalisten 

yrittäjien tilannetta ja asenteita Suomessa hyvin kuvaava kahtiajako.

Ensimmäinen ryhmä jäsensi kysymystä nykyisen toiminnan kautta. He katsoivat että koska 

heidän harjoittamassaan toiminnassa yhdistetään liiketoiminnalliset tavoitteet sosiaalisen mission 

kanssa, toiminta on sosiaalista yritystoimintaa. Ryhmään kuuluvilla oli selvästi näkemys siitä 

että kyseinen piirre on sosiaalisen yrityksen tärkein määrittelevä tekijä. Lain voimaantulo herätti 

kuitenkin ryhmän mielestä selkeäksi ongelmaksi sen, että koska heidän toimintansa ei - ainakaan 

vielä - täytä uuden lain määrittelyjä, heitä siten lasketa sosiaalisen yrityksen rekisteriin 

merkittyjen yritysten saamien tukiaisten piiriin. Ilmassa oli hieman pettymystä, ihmetystä, jopa 

uhmaa. Haastateltavat olivat huolestuneita mm. lain mukanaan tuoman rahoitusjärjestelyn 

sisällöstä sekä siitä millaisia muutoksia se vaatii heidän organisaatioiltaan.

’’No, miun mielestä - tohon sosiaaliseen yritykseen - että riippuu vähän mitä sillä 

haetaan, mutta me nimenomaan oomme minun kriteereillä sosiaalinen yritys, et mitä se 

sitten tulee oleen lainsäädännöllisesti on sitten eri asia tullaanko siihen menemään. ” (II)

Sosiaalisen yrityksen tittelillä nähtiin olevan myöskin imagollisia vaikutuksia:

”...musta tuntuu et on vallalla vielä, et tästä asiasta, sosiaalinen yritys, vajaakuntoiset - 

siitä ei tiedetä.... se on vähän niin kun tää ympäristönsuojelu, niin yritykset pystys 

mainostaa itseänsä, et he käyttää -siis he on sosiaalinen yritys... et se ois yks meriitti, 

siilon kun työllistää” (11)
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Huomionarvoista on myös se, että vaikutusten ei nähty etenkään sosiaalisiin yrityksiin 

työllistettävien ihmisten kannalta olevan ainoastaan positiivisia. Eräs haastateltava kertoo:

"osa ei oikein niin kun ymmärrä, vaikka sitä on selitettykin, että mikä tämä sosiaalinen 

yrity on...mikä on meillä ollut tässä myös ongelma. Se voi olla hyvä asia, mut se voi olla 

myös ongelma. Ei he [työllistetyt] tiedosta olevansa millään lailla vajaakuntoisia. Asioita 

vaan tapahtuu, ja kummallisia asioita, miks heitä ei ymmärretä. Et se on oikeestaan 

vähän, siinä mielessä tää tiedottaminenkin on hankala juttu, et millä tavalla 

tiedotetaan...et meillä on ainakin kaks tilannetta silleen, et meillä loukkaantu kaveri, kun 

oli tv-juttu, ja sit oli yks lehtijuttu. ”Kuinka siinä saatettiin puhua vajaakuntoisista?” Eli 

henkilö, jolla on ihan selkeä, niin ei itse sitä tiedosta. No siinä mä sit jäin miettimään, et 

se on tavallaan hirveen hieno tää organisaatio meillä, tää yritys, näin se täällä hämärtyy, 

et sä et huomaa...sä koet olevas ihan normaali. (16)

Toisella ryhmällä nykyistä toimintaa ohjasi vahvasti tavoite tulevasta yrityksen 

toimintamuodosta. Heillä toiminnan selkeä tavoite on olla lähitulevaisuudessa lain määrittelyn 

mukainen sosiaalinen yritys. Osa tähän ryhmään kuuluvista organisaatioista on toiminut jo vuosia 

eri tyyppisinä työllistämisprojekteina ja tavoite on muodosta toiminnasta sosiaalista 

yritystoimintaa tai ainakin lohkaista osa toimintaa sellaiseksi. Tavoitetta perusteltiin mm. 

taloudellisilla ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyvillä syillä.

”unelma on se, että ois sosiaalinen yritys, jossa on mahdollisuus tosiaankin pitkään 

työsopimuksiin eli voi keskittyä sitten vielä enemmän palvelujen myyntiin ja 

laajentamiseen ja kehittämiseen eli on sillä tavalla turvattu että ei koko ajan tarvitse 

miettiä uusia työntekijöitä ja sitä rumbaa... ” (15)

"meillä kuitenkin koko ajan oli lähtökohta se sosiaalinen laki, joka näillä muilla sinänsä 

ei lähtökohtana ollut. ” (19)
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Sosiaalisen yrityksen statukseen suhtautumisen perusteella haastateltavat voidaan siis jakaa 

kahteen selvästi toisistaan eroavaan ryhmään, joiden välillä saattaa siten olla myös eroja 

toimintaan liittyvien motiivien kannalta.

”Dominoivan ryhmän" osalta erään sitä määrittävän tekijän voidaan nähdä liittyvän sosiaalisten 

yrittäjien (ammatti-) identiteettiin. Edellä esitetyistä kommenteista voi huomata, että 

haastateltavien suhde ”sosiaalinen yritys” -käsitteeseen ja sen merkitykseen yritysten 

jokapäiväisen toiminnan kannalta oli varovaisen odottava. Myös heidän suhtautumisensa omaan 

rooliinsa sosiaalisen yrityksen vastuullisissa esimiestehtävissä vaihteli sen mukaan uskoivatko he 

nykyisen toiminnan jatkamisen tärkeyteen vai oliko tavoitteena ensisijaisesti "tuleminen" lain 

mukaiseksi sosiaaliseksi yritykseksi. Tietynlaisen epävarmuuden kokeminen on ymmärrettävää 

tilanteessa jossa ollaan luomassa uusia toimintamalleja. Vahva persoonallinen tai ammatillinen 

identiteetti voisi toimia tällaisessa tilanteessa epävarmuutta vähentävänä tekijänä. Kuten 

Rönnholm (2002) toteaa: ihminen on enemmän tai vähemmän tienoonsa jatke; ulkoiset asiat 

varastoituvat mieleen, rakentuvat merkityksiksi, jotka voidaan kokea minuuden vahvuustekijöinä 

tai niiden vastakohtina. Voidakseen ideoida, luoda uutta, toimia tai säilyttää edes entistä ihminen 

tarvitsee uskoa itseensä, henkisiä valmiuksia (mt., 2002).

Niemen (2003) mukaan persoonallisessa identiteetissä tiivistyvät olettamukset ja käsitykset, joita 

ihminen pitää relevantteina maailmassa toimimiselle. Hänen mielestään ihmistä voikin luonnehtia 

oman elämäntarinansa käsikirjoittajaksi, jossa ’minä’ on aina suhteessa muihin, ja identiteetin 

rakentumisen keskiössä on minän määrittelyn ja sosiaalisen kontekstin odotusten 

yhteensovittaminen. Mm. Scott ja Lyman (1968) ovat yhdistäneet identiteetin ja motiivipuheeksi 

luokiteltavat selonteot toisiinsa. Heidän mielestään identiteetti on olennainen osa 

vuorovaikutusta, sillä selonteot liittyvät tiettyjen henkilöiden välillä käytävään kommunikaatioon. 

Osapuolten identiteetit muodostetaan ja neuvotellaan vuorovaikutuksen aikana, ja näin ollen 

tilannekohtaiset selonteot ovatkin osoituksia taustalla olevasta identiteettineuvottelusta.

Tutkimusaineistoni perusteella vaikuttaa siltä että ainakaan yhtenäistä sosiaalisen yrittäjän rooliin 

liittyvää ammatti-identiteettiä ei koettu olevan olemassa tai sen kehittyminen oli vasta orastavalla
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asteella. Sen sijaan haastateltavien ammatillista identiteettiä määritteli pikemminkin heidän 

henkilökohtaisesta työhistoriastaan nousevat tekijät. Toisaalta heistä jokainen oli ollut mukana 

sosiaalisen yrityksen kehittämisprojekteissa ja näiden projektin tiimoilta käydyt keskustelut eri 

areenoilla ovat varmasti toimineet Scottin ja Lymanin (1968) tarkoittamina 

identiteettineuvotteluina. Tällä perusteella voikin ehkäpä olettaa että tässä tutkimuksessa löydetyt 

motiivisanastot heijastelevatkin henkilökohtaisten identiteettien lisäksi ainakin jossain määrin 

heidän työhönsä liittyvää sosiaalisen yrittäjän identiteettiä.

Tutkimukseeni osallistuneita henkilöitä voi myös kuvata vaikkapa Meyersonin (2001) nimityksen 

”tasaantunut radikaali” (eng. tempered radical) avulla. Meyersonin mukaan he ovat ihmisiä jotka 

haluavat menestyä organisaatioissaan, mutta samalla myös elää omien arvojensa ja normiensa 

mukaista elämää. Yleensä tällaiset ihmiset kokevat olevansa jollain lailla erilaisia kuin muut 

ihmiset, tai ainakin poikkeavansa valtavirrasta joidenkin ajatustensa suhteen. He pyrkivät usein 

melko huomaamattominkin toimin vaikuttamaan muutokseen jonka ansiosta heidän arvonsa 

saavat jalansijaa yhteiskunnassa tai organisaatiossa. Heidän työnsä etenee pienin askelin ja on 

näin ollen monille jopa ”näkymätöntä”. Heillä on erilaisia motiiveja toiminnalleen ja myöskin 

muutoksen aikaansaamisen toteuttamisen tavat vaihtelevat. Yhteistä heille on kuitenkin se, että he 

pyrkivät luovimaan erilaisten organisatoristen ristipaineiden aallokossa ja menestymään työssään, 

mutta samalla pitämään ja jopa vahvistamaan omaa arvopohjaansa.

Vaikka Meyersonin (2001) tutkimus käsitteleekin ihmisiä jotka pääosin työskentelevät ns. 

tavallisissa yrityksissä, voidaan heidän kokemuksillaan ja toimintatavoillaan nähdä olevan paljon 

yhteistä haastattelemieni henkilöiden kanssa. Haastattelemani sosiaaliset yrittäjät ovat 

nimenomaan Meyersonin kuvaamia ”arjen johtajia”. He tekevät työtään ”yksityisyrittäjämäisellä” 

tyylillä, kantaen henkilökohtaisesti suuren osan sosiaalisen vastuun tehtävästä jota sosiaaliset 

yritykset joissa he ovat töissä suorittavat. He tekevät ja ovat tehneet väsymättömästi työtä 

oikeaksi uskomiensa asioiden puolesta, käyttäen monia erilaisia strategioita: he ovat kääntäneet 

henkilökohtaisia uhkia mahdollisuuksiksi, laajentaneet vaikutustaan osallistumalla keskusteluun 

oikeilla foorumeilla, edenneet ”pienten voittojen” kautta ja organisoineet joissain tapauksissa 

myös sidosryhmät mukaan työhön.
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Teoreettinen tarkastelu on osoittanut, että sosiaalisten yritysten toimintaan vaikuttaa hyvin 

vahvasti yrityksen paikalliset olosuhteet ja paikallisyhteisön tarpeet. Tutkimani sosiaaliset 

yritykset tukevat tätä kuvaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä millaisia ryhmiä työllistetään sekä 

siinä miten ja missä määrin niitä ympäröivät liiketoiminta- ja julkisyhteisöt ovat mukana 

toiminnassa. Kaikkien tutkimieni sosiaalisten yritysten toiminta on alkanut paikallisesti koetusta 

tarpeesta edistää jotain tiettyä sosiaalisen vastuun osa-aluetta; joissain tapauksissa työtä tehdään 

nuorten syrjäytyneiden parissa, kun taas toisissa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien tai 

maahanmuuttajien hyväksi. Myös erilaisten sidosryhmien osallistuminen toimintaan vaihtelee.

Tutkimukseni mukaan myös toimintaa vetävän ihmisen henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja 

taustalla on suuri merkitys sosiaalisen yrityksen toiminnan luonteen kannalta.

"aina näistä paikoista tulee jollain lailla vetäjänsä näköisiä. Et jos tässä olis joku muu 

kun minä, niin ehkä ei olis suuntauduttu näin voimakkaasti tänne maahanmuuttaja 

puolelle. Ja kenties tää toiminta olis, miten mä sanoisin, rationaalisempaa. Nyt tää on 

enempi tämmöstä ad hoc -toimintaa. Eletään hetkessä. ” (17)

Vahva ammattitaito koetaan ensisijaisen tärkeäksi ominaisuudeksi sen kannalta mitä sosiaalinen

yritys voi paikallisyhteisössä tehdä ja miten hyvin se siinä onnistuu.

"Mulla on valmiit suhteet liike-elämään...ja samoin tuo mediaväki, ne on tuttuja ollut jo 

pitkältä aikaa - eli se verkosto on ollut valmis. Eli tämä on ollut se keskeinen tekijä, ja jos 

tuota sanotaan että joku toinen olis tullut, niin pelkäämpä pahoin, että ei olis ollut niin 

hyvää verkostoa valmiina". (19)

Voidaan sanoa myös että sosiaaliseen yrittämiseen lähtevät henkilöt ovat poikkeuksellisen 

lahjakkaita sosiaalisen kanssakäymisen eri alueilla. Pitkää pinnaa tarvitaan lähes joka päivä.
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Lisäksi moni työn tekniseen suorittamiseen liittyvä asia riippuu pitkälti siitä miten hyvin 

sosiaalinen yrittäjä itse sen hallitsee ja pystyy tämän osaamisen työntekijöilleen siirtämään.

”Kyllä niinkun tässä työssä, niin vaatii vahvan ammattitaidon, se on ihan A ja O. Tää on 

niin laaja, että pitää olla tosi laajalta alalta kokemusta. Ei riitä, ainakaan tämmösessä 

meijän systeemissä, että tuntee vaan yhen alan - että on tunnettava paljon. Työkokemusta 

kyllä pitää olla, että ei ihan koulun penkiltä pysty tähän työhön. Tää vaatii kyllä ihmisten 

käsittelytaitoo sillä tavalla että...jotkut sen osaa ja jotkut ei. Ja sitten..hermoja ei saa olla 

ollenkaan, jos rupee hermoilee näijen hommien leans niin siilon ei tuu mitään. Että tässä 

on kyllä oltava tosi hermoton tyyppi niinkun monien kanssa...se on välillä rasittavaa, 

kyllä. (14)

Sosiaalisen yrityksen paikallisyhteisöllä ja sen tarpeilla sekä sosiaalisten yrittäjän 

henkilökohtaisilla ominaisuuksilla, työhistorialla ja olemassa olevilla yhteistyösuhteilla 

näyttääkin olevan suuri merkitys siinä millaiseksi toiminta käytännössä muodostuu.

Kuten edellä on esitetty, tutkimukseeni osallistuvista yrityksistä yksikään ei ole Suomen lain 

mukainen sosiaalinen yritys. Poikkeavuudet laista ovat kuitenkin lähinnä hallinnollisteknisiä eli 

liittyvät esimerkiksi vajaakuntoisten prosentuaaliseen määrään tai työsuhteiden laatuun 

yrityksissä. Edellä kuvatusta voikin siten kuitenkin muodostaa käsityksen millaisessa 

toimintaympäristössä haastattelemani henkilöt työtään tekevät eli mistä lähtökohdista tähän 

tiettyyn ”sosiaaliseen tilanteeseen” tutkittavien puheessa esitetyt motiivit ovat sidoksissa. Mikä 

sitten sosiaalisia yrittäjiä motivoi tekemään työtään? Tätä pyrin kuvaamaan tunnistamalla 

seuraavassa heidän puheessaan esiintyneet motiivisanastot.
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4.2 Motiivisanastot

4.2.1 ”Tää on mun juttu!” - Arvot, osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen

Eräs keskeisistä sosiaalisten yrittäjien puheessa esiintyneistä motiiveista liittyy haastateltavien 

henkilöiden työ-ja elämänkokemukseen sekä heidän arvoihinsa. Koska he tekevät työtä tutkitusti 

haasteellisessa työympäristössä jossa yhdistyvät monelta eri suunnalta ja moniin erilaisiin 

painotuksiin liittyvät haasteet ja suorituspaineet, on olennaista pohtia miten tällaiselle alalle 

alunperin lähdetään, eli mitkä motiivit alun alkaen johtavat jotkut ihmiset sosiaalisen yrittämisen 

pariin.

”Tänne tullaan eksymällä, ei ole muita teitä” (17)

Tutkimukseni mukaan sosiaaliset yrittäjät päätyvät työhönsä mitä erilaisimpien urapolkujen 

kautta. Heidän taustansa voi olla lähes puhtaasti liike-elämässä tai heillä voi olla sosiaalisen alan 

tausta. Yhdistävänä tekijänä on se, että kaikilla on runsaasti vaihtelevaa työ- ja elämänkokemusta 

taustallaan eli ”elämänkoulua käytynä” (15). On joko opiskeltu montaa eri alaa tai työskennelty 

hyvin eri tyyppisissä töissä ja näiden kokemusten kautta sisäistetty suvaitsevaisuutta ja arvostusta 

erilaisia ihmisiä ja ihmiskohtaloita kohtaan. Sosiaalisen yrittäjän työhön ryhtymiselle on selvästi 

havaittavissa vahvat motiivit, sillä työmahdollisuuden tarjoutuessa on tahtotila lähteä työhön ollut 

selkeä.

”Mä näin sen ensinnäkin sen ilmoituksen et haettiin tämmöstä ihmistä niin siinä 

vaiheessa mulla tuli jo semmoinen et "mää haluan tonne" ja sitten kun kutsuttiin 

haastatteluun niin se mun haluni vaan kasvoi et "siinä on semmoinen paikka että mitä mä 

haluan tehdä. " (12)
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Usessa tapauksessa haastateltava oli tehnyt itse aloitteen sosiaalisen yrittämisen aloittamisesta. 

Heillä oli ollut haaveena oman yrityksen perustaminen,

”Olin ajatellut laittaa kotipalveluyrityksen pystyyn, mutta kun tuli tämä mainio tilaisuus, 

niin ajattelin että eipä tarvitse omaa pääomaa käyttää ja voi sitten kokeilla että mitä se 

sitten arjessa on, se pyörittäminen. ” (15)

tai he olivat saaneet hyvän liikeidean johon näkivät pystyvänsä yhdistmään sosiaalisen tehtävän 

mielekkäällä tavalla.

”No, tietysti jonkun on ne purettava, nää laitteet, niin me ajateltiin että sehän voidaan 

olla vaikka me. Ja tuota, niin me sit mentiin Helsingin kaupungille puhumaan, että meillä 

ois tämmöinen ja tämmöinen projekti, että kiinnostaako se teitä? Ja he pitivät sitä aivan 

erinomaisena ajatuksena ja sitten tehtiin siitä yhdessä ESR-projekti. ” (17)

Tutkimukseni mukaan sosiaaliset yrittäjät ovatkin erittäin aloitteellisia ja heidän motiivinsa saada 

myös muut omien ideoidensa taakse ovat vahvat.

”Siellä [projektissa] sitten ilmoitettiin että loistava idea mutta heillä ei ole penniäkään 

varaa maksaa sulle palkkaa, et sun pitää itse etsiä palkkarahat. Ja kun mä olin niin 

vahvasti päättänyt että tää on mun juttu, niin mä ajattelin että mä etsin sen rahan vaikka 

mistä. Mä olin varma, että mä sen rahan keksin, koska mä olen niin päättäväinen, niin mä 

se otan vaikka mistä sen rahan, mutta mä tulen tekeen sen jutun. Ja ehkä siinä justiin 

sitten se halu vielä näyttää, että mähän onnistun tässä. ” (15)

Näin he aktiivisesti toimivat sen hyväksi että toiminta saadaan hyvään alkuun ja sille löytyy 

vaadittavat resurssit.
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Tämän lisäksi sosiaaliseen yrittämiseen liittyy haasteltavien puheessa myös toinen motiivi, 

kaipaus uudenlaisen työn tekemiseen verrattuna omaan työhistoriaan. Moni totesi nähneensä 

työhistoriansa aikana esimerkiksi yritysmaailmassa ”mitä se on” (14) ja kokevansa kiinnostavana 

”tehä jotakin muuta välillä” (14). Näin ollen vaihtelu ja erilainen työn sisältö olivat motiivina 

toimintaan lähtemiselle.

"Tämä on erilaista jollakin lailla kun mä oon tehny aikaisemmin, että ehkä se se siinä on 

suurin motiivi. " (14)

Sosiaalisten yrittäjien mielestä työn tekemiselle tärkeä motiivi on myös se, että siinä pystyy 

hyödyntämään omaa osaamistaan.

"No sitten mulla olis se sosiaalipuolen koulutus siinä vaustalla ja se kaupallinen 

koulutus, ja mä ajattelin että haluan yhdistää ne. Mä haluan sellaisen paikan että mä voin 

niitä molempia käyttää" (15)

Monet haastateltavistani olivat hankkineet työelämän varrella uutta koulutusta ja tehneet jopa 

monia tutkintoja ja heitä motivoi se, että sosiaalisessa yrityksessä ”pystyi [hyödyntämään] tätä 

koulutusta” (16) niin ”ettei se mennyt hukkaan” (16). Monien puheessa oli nähtävissä myös 

sosiaalisen yrityksen toimintamallin mukainen kahtalainen orientaatio, sosiaalisen ja 

taloudellisen liitos:

"Mä olin kiinnostunut ihmisten ongelmista ja tämmöisestä henkilöstöjohtamisesta jo aika 

pitkään. Ja kun mä sitten katoin että tämä paikka, tässä mä pystyisin hyödyntämään 

kaikki sen tiedon ja taidon mitä mulla on elikkä se kaupallinen osaaminen ja sit se 

henkilöstöjohtaminen. ” (13)
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Sosiaalisten yrittäjien puheesta heijastuu myös vahvasti elämänarvoihin liittyviä motiiveja. 

Heidän näkemyksensä mukaan oli tärkeää, että sosiaalisen yrityksen toiminnassa on ”vähän 

toisiakin arvoja jotka on kuitenkin aika tärkeet tänä päivänä”(Il) ja näkivät että sosiaalisissa 

yrityksissä ”tulee semmoset pehmoset arvot vastaan” (18).

”et jos tekis töitä pelkästään sen takia, etä sais rahaa, niin mä en tiedä kuinka pitkäks 

aikaa se riittäis motivaatioksi. Et siinä täytyy olla joku tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, 

elämänkatsomuksellinen juttu taustalla" (17)

Arvot ja näkemys siitä, että sosiaalisten yritysten toimintamalli tukevat omaa arvomaailmaa ovat 

siten ohjanneet haastateltavieni ammatinvalintaa. Mielenkiintoista on se, että arvoja verrattiin 

paikoin hyvinkin selvin sanoin ns. normaalin yrityskulttuurin vastaaviin. Vaikuttaa siis siltä että 

sosiaaliset yrittäjät ovat joutuneet aikaisemmassa työelämässään kokemaan omien ja 

työpaikkojensa arvopohjan ristiriitaisina.

”Tottakai mä hain koko ajan muitakin paikkoja...tämä oli koko ajan ykkösenä...kun mä 

ajattelin että tää on semmonen, tääl ei o oniin kovat arvot kuin tuolla teollisuuden 

puolella. Ja kyl mun täytyy sanoo et päivääkään en oo katunut et mää tulin. ” (12)

Haastateltavien laaja elämänkokemus näkyy selvästi heidän puheessaan. Useimmilla on 

omakohtaisia kokemuksia joiden ansiosta he tunsivat sympatiaa työllistettäviä kohtaan. He myös 

kokivat velvollisuudekseen käyttää kokemustaan toisten hyväksi.

”mun elämänfilosofia on kokonaan muuttunut. Mun mielestä rikastumisessa ei oo mitään 

hyvää. Se, et on terve maailma, terve työyhteisö, terve perhe...se on mulle kaikkein 

tärkeintä. Ja sitä terveyttä ei koskaan saa rahalla. Jos lähtee samasta lähtökohdasta kuin 

minä, että nää elämänarvot on niin kun muuttunut vanhempana, niin tämmöinen toiminta
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antaa tietynlaisen semmoisen hyvänolon tunteen. Et sitä ei vaan tee ittensä takia, vaan 

tekee tosiaan koko sen työyhteisön takia minkä laittaa ympärilleen. ” (18)

Sosiaaliset yrittäjät ovat selvästi myös valmiita ja halukkaita uuden oppimiseen. Tämä ilmenee 

haastateltavien puheesta mm. siten, että monet haastatettavistani kuvasivat opiskelujaan työn 

ohella ja sanoivat kannustavansa myöskin työntekijöitään oppimaan ja hyödyntämään oppimansa. 

Heitä motivoi siten se, että työhön liittyy ”sitä oppimisen iloa ja oivaltamista” (13). Erityisesti 

sosiaalisen yrityksen puitteissa koettiin että erilaiset ”koulutukset eri osa-alueilta, niin ne on

hyviä” ai).

4.2.2 "Ihmisen näköinen työpaikka” - Hyvä työyhteisö ja yhteishenki

Haastatteluissa kävi ilmi että toimiva työyhteisöjä työpaikan hyvä henki on sosiaalisille yrittäjille 

tärkeä työhön liittyvä motiivi. Heidän mielestään työpaikan pitää olla paikka "jonne voi joka 

aamu hymyillen tulla ja hymyillen lähteä” (18).

Sen lisäksi että sosiaaliset yrittäjät kokevat hyvän hengen mahdollistavan työn tavoitteiden 

saavuttamisen, heidän mielestään hyvällä työilmapiirillä ja toimivalla työyhteisöllä on suuri 

merkitys myös heidän oman viihtyvyytensä ja useissa tapauksissa jaksamisensa kannalta työssä. 

Haastateltavat kuvaavat työyhteisöä ja yhteishenkeä erityisen usein verraten sitä "normaaliin” 

yritykseen. Puheessa toistuvat sellaiset teemat kuten ihmisen ja hänen osaamisensa arvostaminen 

yksilönä, virheiden salliminen ja niistä oppiminen, demokraattinen ja keskusteleva tapa ratkoa 

työhön liittyviä ongelmia, mielipiteiden ilmaisuvapaus ja siihen rohkaiseminen ja toisten 

tukeminen ja auttaminen. Pyrkimyksenä on luoda itselle ja työntekijöille ”ihmisen näköinen 

työpaikka” (13) ja mahdollistamaan se että mahdollisimman moni työpaikalla saa tehdä "mitä hän 

haluaa, mitä hän osaa” (13).

Sosiaalisten yrittäjien puheessa korostuu myöskin oman ajattelun ja itsenäisen työn tukeminen 

sekä työllistettävien että oman työnsä osalta. He kokevat päätöksentekomahdollisuus on
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olennaista työn mielekkyyden kannalta. Toisaalta sosiaalisen yrittäjän motiivina ei selvästikään 

ole ”pomottaminen” tai ”käskyttäminen” vaan yhteistyötä ja demokraattista päätöksentekoa 

arvostetaan ja pidetään työtä helpottavana tekijänä. Ideaalityöyhteisöä kuvattiin mm. seuravasti:

” No se on tämmönen tiimihenkinen, tietyllä tavalla, että jokainen tietää vastuunsa ja 

tehtävänsä. Että yhessä tekään, että hyvin semmonen komentelevainen asenne, niin se ei 

sovellu ” (II)

Haastateltavat korostavat kuitenkin myös sitä, että on oltava selvä kuka päättää ja mistä: ”tietyt 

rajat on oltava jokaiselle oltava, ja niistä pidetään kiinni”(I9). Näin ollen demokraattisen ajattelun 

motiivit eivät ole absoluuttisia. Rajojen sopiminen työlle onkin myös työtä helpottava ja 

motivoiva tekijä. Esimerkiksi työaikaa on ”pakko rajata välillä, oman jaksamisen kannalta (16).

Sosiaalisten yrittäjien motiivipuheessa korostuu ihmismyönteisyys ja kiinnostus erilaisia ihmisiä, 

heidän ongelmiaan ja kokemuksiaan kohtaan.

"mä oon aina ollut kiinnostunut tämmösistä, mä luen hirveesti tämmösii kirjoja missä on 

kerrottu psykologiasta" (12)

Sosiaaliset yrittäjät myös pitävät tärkeänä sitä, että työsuhteen päätyttyä työntekijälle jää tunne 

että hän on tervetullut takaisin työyhteisöön.

"Niinkun oon aina sanonut kun joku meiltä lähtee: ”Tervetuloa tekemään meille 

vapaaehtoisena töitä, tai tulkaa käymään, niin aina mä tarjoon sulle kahvit". Ettei tarvii 

tuntee että ”Noniin nyt mä taas tipahdin jonnekin”. Et sitä mä luulen et sitä aitoa 

välittämistä. Et he hoksais että kyllä hekin kuuluu tähän yhteiskuntaan eikä oo yksin”. 

(13)
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Edellisestä voidaan sanoa että sosiaalisten yrittäjien motivaation kannalta on hyvin tärkeää että 

työssä voi viihtyä. ”Me halutaan työyhteisö joka on mukava" (18).

4.2.3 ”Tulosta pitää syntyä” - Haasteellisuus ja tavoitteellisuus

Kaikkien haastateltavien puheessa tärkeän sijaan saa työn haasteellisuuden arvostaminen ja 

tavoitteellisuus työssä. Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa että sosiaalisten yritysten 

esimiestehtäviin valikoituu työhönsä vahvasti sitoutuneita henkilöitä jotka haluavat nähdä työnsä 

tulokset ja pyrkivät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tinkimättömästi. Osin tämän voidaan 

nähdä johtuvan pitkästä työhistoriasta; on ymmärrettävää, että esimiestehtävissä toimivat henkilöt 

toivovat, että työ on muutakin kuin suorittavaa puurtamista. Moni haastateltavani kokee että 

sosiaalinen yrittäminen sisältää monia osa-alueita jonka piirissä työskenteleminen on 

haasteellista. Työn haastavuus nähdään pääosin positiivisena asiana.

tää on nimenomaan uusi ja haastava alue" (II)

Haasteiden kaipuu oli kuitenkin asia, jota monikaan ei haastattelujen aikana eksplisiittisest 

ilmaissut. Sen sijaan se oli havaittavissa hyvinkin selvästi heidän kuvauksissaan sitä millaisia 

toiveita he näkevät toiminnan kehittämiseen liittyen. Toiminnan tavoitteellisuus onkin 

tutkimukseni mukaan sosiaalisille yrittäjille tärkeää ja monet onnistumisen kokemukset 

liittyvätkin siihen että toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu tai usein jopa ylitetty.

"Mä oon otteiltani hyvin sähäkkä, tulosta pitää syntyä" (15)

Vaikka saavutusten kuvaus liittyi pääosin onnistumisiin sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisesta, 

myös taloudellisen tuloksen tekoa pidetään tärkeänä. Mielenkiintoista on se, että avoimesta 

keskustelukulttuurista huolimatta lopullisen vastuun talouspuolesta nähdään kaatuvan toiminnan
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vetäjän tehtäväksi. Näin ollen, samaan aikaan kun työntekijöille tarjotaan mahdollisuus hyvään 

työyhteisöön ja elämässä etenemiseen (sosiaalinen tavoite), nähdään kannetaan taloudellinen 

vastuu pääosin sosiaalisen yrittäjän ”henkilökohtaisena” huolena.

"tulospuoli on aina se tärkeä, ne numerot on aina tärkeitä. Mutta sitä ei saa tehdä 

elämää suurempaa kysymystä siitä, vaan se on siellä taustalla, ja se on minun murhe. Se 

ei ole työntekijöiden murhe ” (19)

4.2.4 ”Ihan oikeeta työtä, oikealla tiellä” - Työn monipuolisuus ja arvostus

Tyypillinen sosiaalinen yrittäjä on ”vähän niinkun jokapaikan höylä” (14), eli tekee tutkimukseni 

perusteella erittäin monipuolista työtä. Työnkuvaan sisältyy lähes poikkeuksetta sekä yrityksen 

operaatioihin liittyviä suorittavia tehtäviä että hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi kaikki 

haastateltavani toimivat yksiköidensä esimiehinä sekä edustavat yritystä ulospäin eri 

yhteistyöprojekteissa sekä muihin sidoryhmiin nähden. Voidaankin katsoa että heidän 

tehtävänkenttänsä on hyvin samantyyppinen kuin esimerkiksi yksityisyrittäjillä - sillä lisäyksellä 

että he kantavat vastuuta myös melko suurestakin määrästä työtekijöitä joista vielä suurimman 

osan voidaan sanoa kuuluvan esimiestyön näkökulmasta työsuhteensa laadun tai 

henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kannalta ”erityisryhmään”.

Sosiaalisen yrittäjän työ ei olekaan ”saman junnaamista” vaan päinvastoin ”hirmu vaihtelevaa” 

(14). Haastateltavani pitävät hyvänä asiana sitä että ”päivät on niin erilaisia” (II).

Työtehtävistä ulkoisten suhteiden toimivuuden voidaan katsoa olevan haastateltavien mielestä 

työn motiivi mm. sen vuoksi, että työn menestyksekäs suorittaminen nähdään vaikeana tai jopa 

mahdottomana ilman yhteistyökumppaneita ja erilaisia tukirakenteita. Poikkeuksetta 

haastateltavat myös pitävät ulkoisten suhteiden hoitoa mielekkäänä tehtävänä ja pyrkivätkin 

panostamaan aikaansa siihen.
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"Se on tärkee alue, että jos me vaan täällä omissa maailmoissamme 

pyöritään...lähtökohtasesti se [toiminta] vaatii sen että meillä pitää olla myös ulkoisia 

suhteita. Ja mä tykkään tehä sitä” (II)

Sosiaalisten yrittäjien motiivipuheessa merkittävän sijan saa myös sidosryhmiltä saadun 

arvostuksen merkitys. Tämä ilmenee motiivipuheessa mm. sen kautta, että moni haastateltava 

ilmaisee suurimman ilon aiheensa viime aikoina liittyvän nimenomaan yrityksen ulkopuolisilta 

tahoilta saatuun tunnustukseen.

”Sitten kun se menee tuota ilman mitään lisäselvityksiä ensi kerralla läpi, niin se on se 

onnistumisen tunne, että me ollaan niin kun oikeella tiellä tässä". (19)

Haastateltavani puhuivatkin siitä miten tärkeää on, että he eivät ole yksin asiallaan ja että he 

tekevät ”hyvää työtä ja sillä on tilausta” (II). Heitä siis motivoi se, että heidän työllään on 

merkitystä muiden kannalta.

"hyvin merkittävä tekijä on se, että mä näön että erittäin kova tarve on tällaiselle. Ja justiin 

se, että itte on tehnyt ruohonjuuritasolla töitä niin ihmiset on erittäin iloisia että ne saa 

töitä...että me opetetaan ne taas työntekoon, mitä tarkottaa kun tullaan töihin, sillä on iso 

merkitys. Erittäin tärkee ja varmasti on tilausta ja varmasti on hyvä että Suomessakin on 

herätty tähän sosiaaliseen yrityksen malliin ” (II)

He olivat valmiit myös panostamaan työaikaansa tähän. He kokivatm että on myös tärkeää että 

”näille yhteistyötahoille tulee [selväksi] että me arvostetaan heitä ja ollaan kiinnostuneita” (13). 

Näin he pyrkivät takaamaan myös sen, että heidän tekemänsä työ saisi arvostusta jonka se heidän 

mielestään ansaitsee.
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”Sitten sitä vähätellään ja: ”höh, ne ei tee oikeeta työtä”. Me tekään ihan oikeeta työtä. 

Et sen sais niin kun, että olíais ihan, siinä missä ketä tahansa muukin, tekee töitä, ettei 

kauheesti olis sen uskottavuuden kans aina vaan...tai että: ”ne on vaan”. Mä tiedän 

omasta tuttavapiiristäkin, että osa ei ymmärrä ollenkaan, niin kun että: ”onks tommonen 

mitenkään järkevää? ”(16)

4.2.5 ”Kun näkee sen muutoksen ihmisessä” - Mahdollisuus auttaa, esimerkkinä 
toimiminen

Sosiaalisten yrittäjien mielestä sosiaalisen vastuunkannon ydin ja erittäin selvästi heidän 

puheessaan näkyvä motiivi on kyky auttaa syrjäytyneitä ja vaikeassa elämäntilanteessa olevia 

ihmisiä. Puheessa on kuultavissa aito usko työllistettävien ”yhteiskuntakelpoiseksi” tekemiseen ja 

siihen että tarvittavien tukitoimien ansiosta nämä ”erittäin kyvykkäiden ihmisten” joita ”elämä ei 

ole kohdellut hyvin” pystytään integroimaan takaisin työelämään. Kysyttäessä AI- 

haastattelurungon mukaisesti parasta kokemusta työstä, oli vastauksena poikkeuksetta kertomus 

siitä miten haastateltava on henkilökohtaisesti pystynyt auttamaan jotakuta työllistettävää 

pääsemään eteenpäin elämässään. Sosiaaliset yrittäjät näkevät tämän olevan sekä toiminnan 

tuloksellisuuden että oman työssä jaksamisen kannalta erittäin tärkeää.

”Suurin osa on semmosii...kun on ollu monta vuotta kotona ja sit ne on suurinpirtein 

sillain et ko päin kattoo niin ne jo menee pitkin seiniä. Sitkun ne on muutaman viikon ja 

kuukauden ollut ja kun näkee sen muutoksen niis ihmisissä. Se on hieno tunne. ” (12)

"Et just se kun näkee tuolla muutokset noissa ihmisissäkin, niin kyl siitä aina semmonen 

hyvä olo tulee ittelle...kun on kuitenkin jollain lailla ollut osallisena siihen et heidän 

elämänsä paranee, ja tulee sitä itsevarmuutta niille, ja huomaavat et hekin on ihmisiä ja 

he on tarpeellisia ihmisiä ja he osaa jotakin ja pystyy oppimaan uutta. Ja kun se on 

melkein jokaisen kohdalla huomattavissa, tavalla tai toisella. ” (12)
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Työllistävissä sosiaalisissa yrityksissä työskentelevien mielestä ilahduttavinta on aina se että 

”kun sä löydät ihmiselle pysyvän työpaikan” (13) eli ”kun näkee et ihminen onnistuu, pääsee 

omassa elämässään eteenpäin” (13). Tämä on asia, "millä itse jaksaa mennä eteenpäin”(I3).

Merkityksellistä on se, että sosiaaliset yrittäjät pystyvät nauttimaan pienistäkin onnistumisista. 

Tämä ilmeni tutkimuksessa mm. siten, että haastateltavat oli helppo saada kuvaamaan 

yksityiskohtia yrityksen arjesta ja työyhteisössä toimimisesta joissa onnistumiset näkyvät. Heitä 

”ilahduttaa se toisen onnistuminen” (13).

Auttamisen motiiviin liittyy myös se, että sosiaaliset yrittäjät toivoivat pystyvänsä toimimaan 

hyvänä esimerkkinä työssään.

"mulla on kuitenkin jo ikää ja elämänkokemusta, ja mä en oo kasvanut kultalusikka 

suussa, ja mä oon joutunut tekemään uusia ammatinvalintaratkaisuja, terveydellisistä 

syistä. Niin ehkä se antaa sitten niille ihmisille toivoo että "mäkin voin onnistua ”. Ja mä 

yritän olla kannustava esimerkki siihen, että "sääpystyt, sää kykenet". (13).

4.2.6 ”Vaikuttamisen avain taskussa” - Vaikutusmahdollisuus ja tuloksellisuus

Tutkimukseni mukaan sosiaalisia yrittäjiä motivoi vaikuttamisen mahdollisuus. He kokevat 

tarvetta sanoa mielipiteensä asioihin ja päästä edesauttamaan toimintaa jonka uskovat hyväksi.

"Pystyy vaikuttamaan. Ainakin antaan sen oman mielipiteeni ja kokemukseni. Et mitä 

sillä sitten saavutetaan, niin se on juttu erikseen, et mikä menee läpi. Mut kyllä mä näen 

sen että mulla on se vaikuttamisen avain taskussa. ” (13)
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Tärkeää vaikuttamisessa on se, että pääsee vaikuttamaan nimenomaan "semmoisen asian puolesta 

mihin on uskonut”(I7). Vaikka monet tunnustavatkin, että sosiaalisen yrityksen toiminta ei olisi 

mahdollista ilman yhteiskunnallisia tukimuotoja, pitävät haastattelemani sosiaaliset yrittäjät myös 

merkityksellisenä asiana sitä että he vaikuttamaan sellaisen toiminnan luomiseen jonka avulla 

heistä tulee ”omavaraisia”.

”Me haetaan tämmöistä hyvää yhtymäkohtaa, koska bisnesajattelu pitää olla olemassa. 

Me ei haluta jäädä yhteiskunnan varojen orjaks, vaan me halutaan kyllä olla itsemme 

elättävä yhteisö”(I8)

Toiminnan kehittämisen ja sosiaalisten yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen 

kannalta haasteltavani kokivat tärkeänä hyvien kokemusten jakamisen toiminnan tuloksista. 

Heidän puheessaan on aistittavissa selvää epävarmuutta siitä mihin ”yhteiskunnalliseen lokeroon” 

heidän edustamansa toiminta sijoitetaan ja millä perustein. Näin ollen he sanovat, että 

verkostoituminen samaa tai samankaltaista työtä tekevien kanssa ja heidän saavuttamiensa 

tulosten kuuleminen on eräs työssä jaksamisen olennaisimmista tekijöistä joka motivoi heitä 

työssä. Mm. sosiaalisen yrittämisen projektin kautta haetaankin ensisijaisesti kontakteja alalla 

toimiviin ihmisiin jotta voitaisiin saada hyviä kokemuksia ja ideoita myös oman toiminnan 

kehittämiseen.

4.2.7 Sosiaalisten yrittäjien motiivisanastot - Yhteenveto

Mikäli edellä kuvattuja motiivisanastoja haluaisi tarkastella sosiopsykologisesta näkökulmasta, 

ne voisi voidaan kahteen ryhmään sen mukaan liittyvätkö ne 1) altruistiseen auttamisen haluun 

vaiko 2) egoistisiin omien päämäärien edistämiseen. Altruismi tarkoittaa muiden ihmisten 

auttamista pyyteettömästi ilman oman edun tavoittelua. Sosiaalisten yrittäjien puheessa 

esiintyneistä motiiveista puhtaasti altruistiseksi voisi tällöin nimetä auttamiskykyyn liittyvät 

motiivit. Kaikissa muissa motiiveissa oli nähtävissä egoistisia piirteitä. Egoismi viittaa siihen, 

että tavoitteet ovat itseen kohdistuvia. Ero näkyy tilantessa jossa autetaan muita vain siksi että se
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tuntuu itsestä hyvältä - tällöin ei toiminta ole altruistista vaan egoistista. Haastattelemieni 

sosiaalisten yrittäjien työhön liittyvästä motiivipuheesta omien arvojen edistäminen, osaamisen 

kehittäminen, hyvä työyhteisö, työn haasteellisuus ja tavoitteellisuus, monipuolinen työnkuva, 

arvostuksen saaminen sekä vaikutusmahdollisuudet ja tuloksellisuus voidaan näin ollen nähdä 

pikemminkin egoistisina kuin altruistisina motiiveina. Tosin etenkin arvopohjaan, 

tavoitteellisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyy varmasti myös altruistisina pidettäviä 

elementtejä.

Tässä tutkimuksessa näkökulma motiiveihin on kuitenkin sosiologinen; motiivisanastot nähdään 

vastauksina johonkin sosiaaliseen tilanteeseen. Olen pohtinut tämän luvun alussa sitä tilannetta ja 

dominoivaa ryhmää jonka kontekstiin motiivisanastot liittyvät. Tästä näkökulmasta voidaan 

sanoa, että ainakin arvostuksen saamisen, vaikutusmahdollisuuksien ja tuloksellisuuden motiivit 

ovat vahvasti liitoksissa juuri sosiaaliseen yrittämiseen tai ainakin sosiaalisen yrityksen 

kehittämiseen. Koska nämä kolme motiivia heijastuvat haastateltavien puheessa liittyneenä 

nimenomaan sosiaaliseen tehtävään ja sen edistämiseen, voidaan katsoa että niiden taustalla on 

nimenomaan sosiaalista vastuuta korostavia tekijöitä.

Toisaalta motiivisanastot ilmentävät myös sitä, että ”tilanne” joka vaikuttaa motiivipuheeseen ei 

liity vain ja ainoastaan nykyiseen työtilanteeseen. Puheesta ilmeni myös yleisempiä työhön, 

itsensä kehittämiseen ja monipuolisten tehtävien suorittamismahdollisuuteen sekä itselle 

miellyttävään työyhteisöön liittyviä motiiveja jolloin sosiaalinen tilanne sisälsi myös 

haastateltavien muuhun elämänkontekstiin sekä historiaan liittyviä asioita.

Tätä havainnollistaa mm. seuraava kuvaus sosiaalisten yrittäjien kokemuksista tilanteista jotka 

ovat voimistaneet tai heikentäneet motiiveja.
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4.3 Kokemuksia sosiaalisesta yrittämisestä

Edellä on kuvattu haastattelemien! sosiaalisten yrittäjien puheessa esiintyneet motiivisanastot. 

Tutkimusongelmani kannalta on myös mielenkiintoista pohtia sitä, miten esitetyt motiivit 

heijastuvat työssä. Seuraavassa pyrinkin muodostamaan tästä käsityksen tarkastelemalla 

haastateltavien! kuvaamia kokemuksia tilanteista joissa heidän esittämänsä motiivit ovat saaneet 

vahvistusta tai missä tilanteissa motiivit ovat joutuneet koetukselle.

4.3.1 Motiiveja vahvistavia tilanteita

AI-haastattelun kysymysrunko rohkaisee haastateltavia kertomaan positiivisista kokemuksistaan. 

Jokainen tutkimukseeni osallistuva henkilö löysikin asiasta kysyttyäni monta hyvää kokemusta ja 

onnistumisen hetkeä omasta työstään. Haastateltavani kokevat että arvot liittyvät heidän 

motivaatioonsa vahvasti. He kokevat, että sosiaalisten yritysten arvopohja tukee tätä ja siinä 

mielessä työskentely sosiaalisessa yrityksessä on mielekästä.

”Siilon on hyvä tehdä töitä kun meillä on sama päämäärä ja sama visio” (II)

Kaikki haastattelemani henkilöt sanovat että he pystyvät hyödyntämään osaamistaan hyvin 

monipuolisesti nykyisessä tehtävässään. Monet heistä ovat joutuneet opettelemaan myös paljon 

uutta työhön tultuaan. Mm. työllistämiseen ja vajaakuntoisuuteen liittyvät asiat ja prosessit ovat 

olleet monille heistä tuntemattomia ennestään. Sosiaaliset yrittäjät kokevatkin että erityisesti 

toiminnan aloitusvaiheessa on tärkeää saada tukea erilaisilta sidoryhmiltä joissa tätä osaamista 

on. He pitävät hyvänä asiana erilaisia sidosryhmiä yhdistäviä kehitysprojekteja sekä 

koulutusmahdollisuuksia.

"Kun mä oon ollut ihan uutena..eihän mulla ollut mitään näistä työllistämiskuvioista 

käsitystä, kaikki on joutunu uutena opettelemaan. Paljonkin on saanu kysellä ja paljon on
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apua. Viime keväänä oli tämmöinen projektinhallintakoulutus...se o lis semmonen mikä 

avas kokonaisuudessaan silmiä. Sitä kautta tuli kyllä semmone kokonaiskäsitys tästä 

asiasta" (II)

"Kyllä niitä täytyy sitten kattoo oman työn kanssa et mihin voi lähteä. Mut kyllä mä oon 

yrittänyt, esim. tässä Oulun kaupungin kierrätyskeskushankkeessa olla koko ajan mukana. 

Ne on ittellekin hirveen antoisia paikkoja. Sä kuulet, ja opit ja näet paljon siellä. Saat 

hyviä vinkkejä" (13)

Hyvään työyhteisöön ja yhteishenkeen liittyvät motiivit näkyvät sosiaalisten yrittäjien arjessa 

hyvin selvästi - he kokevat tekevänsä työtä ”solidaarisessa, sosiaalisessa yhteisössä” (18). Tämä 

johtuu osaltaan siitä että ilmapiirin luomiseen ja ylläpitoon panostetaan aikaa ja energiaa. Samalla 

hyvä ilmapiiri myös sosiaalisten yritysten keskeinen voimavara jonka rakentamiseen ja ylläpitoon 

panostetaan huolella. Monet haastateltavat totesivat, että heidän yrityksissään on käytössä 

työyhteisön hyvinvoinnin merkitystä korostavia sloganeita kuten ”turvallinen työyhteisö” ja 

”avoin ilmapiiri” tai vaikkapa ”ketään ei sorsita”.

"kaikessa pyritään miettimään sellosta et säilyis se semmoinen hyvä henki ja että tää on 

meidän juttu” (15)

Hyvästä hengestä ja siihen vaikuttavista asioista keskustellaan työntekijöiden kanssa jo 

työhaastattelussa. Yritysten toimintaan on integroitu mukaan erilaisia työprosesseja ja - 

periaatteita jotka tukevat yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Työtekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, 

esimerkiksi avoimen palkkapolitiikan kautta, tai työtehtävien kierron avulla. Asioita tehdään ja 

niistä päätetään mahdollisimman pitkälle yhdessä; käytössä on esimerkiksi erilaisia 

kokousrutiineja joissa avoimet asiat käydään lävitse. Työntekijöiden välillä vallitseva hyvä henki 

näkyy myös siten, että työyhteisössä uskalletaan käsitellä vaikeitakin asioita ääneen.
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”siellä oli ykskin henkilö joka sanoi että: ”tää on ensimmäinen työpaikka jossa häntä ei 

oo kiusattu ”. Se oli aika hyvin, että uskalsi sen sanoa siellä ekanakin, muitten kuullen. ”

(II)

Sosiaaliset yrittäjät kokevat selvästi että heidän oma motivaationsa tehdä työtä vahvistuu kun he 

aktiivisesti pitävät työyhteisön hyvinvointia yllä. Avoimuus on sosiaalisten yrittäjien mielestä 

keskeisiä yhteishengen luomiseen vaikuttavia tekijöitä.

”Niin meillä on hyvin avointa, niin budjetit, koulutusasiat, asiakkaisiin liittyvät palautteet 

- kaikki esitellään avoimesti. Meillä ei jätetä mitään, eikä niinkun ylhäältä ohjata, vaan 

yhdessä tehdään ja mietitään. Ja tää on yks sellanen mikä on lisännyt tätä yhteishenkeä, 

että huomataan että me yhessä tehdään näitä juttuja, tää on meidän juttu ja mietitään ja 

toteutetaan, ja välillä kompastellaan, ja sitten taas katsotaan uuteen suuntaan”. (15)

”Työpäivät on semmosii et kun mää aamulla tulen niin sit joskus iltapäivällä mää 

havahdun siihen et ”jaha, kello on jo noin paljon kotiinkin tarttis lähtee, eikä oo niinkun 

minkäänlaista haluu lähtee. Ensimmäinen kerta tulee koettuu semmonenkin, et jopa 

vuoden jälkeen on edelleen semmonen et mää nautin työstäni” (12)

Sosiaaliset yrittäjät kokevat, että työkulttuuri tukee heidän orientaatiotaan ihmisläheisempään 

johtajuuteen.

"ei sun tartte olla koko aika piiskaamassa joitain, et tehkää nyt enemmän ja 

enemmän... tehdään hiukan pehmeemmillä arvoilla ja ei tartte pomottaa niin paljon” (12)

Heidän mielestään yksi erilainen elementti ”tavallisiin” työpaikkoihin verrattuna on myös se 

miten työtä tehdään. Työssä korostuu heidän mielestään ihmisten kanssa oleminen, ei pelkästään 

asioiden tekeminen.
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”täällä ollaan ihmisten kans,ja sää voit jutella ja...tää on niinkun erillaista tää työnteko

(12)

Työssä on myös ”hirveesti haasteita” (13), joten tältä osin se tukee työmotivaatiota .

"tässähän on hirveesti haasteita kehittää tätä ketjutoimintaa niin että se toimii 

valtakunnallisesti. Ja sitä prosessia ootan et me päästään kehittämään sitä kunnolla. Plus 

että tietysti se että mä olen sosiaalinen ihminen ja yhteistyökykyinen ja tuun ihmisten 

kanssa toimeen, niin mä tykkään myös siitä semmosesta itsenäisestä työstä, et sä pystyt 

organisoimaan ja miettimään kuinka sä tän teet. Ja jos sulia on joku ongelma niin 

se...ongelmanratkaisukyky, että sä hoksaat että ”hei jes mähän taas pystysin selvittään 

tämän asian" (13)

Haastavuus liittyy monin paikoin siihen että toiminta on, kuten mm. Defoumy (2001) on 

kuvannut, uudentyyppistä.

"tää tehtävä on erittäin haastavaa missä nyt on...tää on siinä mielessä haastavaa kun aloitettiin uutta 
toimintaa" (II)

Myös sidosryhmäyhteistyöstä on hyviä kokemuksia ja sosiaaliset yrittäjät kokevatkin 

saaneensa arvostusta työlleen niiden puolelta. ”Kyllä ne kuuntelee, hyvinkin tarkkaan. Et mitä 

on sanomista” (13)

"muutenkin saatiin erittäin hyviä kontakteja, nimenomaan yritysmaailmaan. Ja saatiin 

heidät uskomaan, että ei ne kaikki työttömät kävele siellä popliinitakki päällä, 

viinakapakasta, parta ajamatta... ” (17)
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"Se kuinka tää meidän toiminta on saanut osakseen arvostusta tuolla Helsingin kaupungin ja 

TE-keskuksen puolesta, niin se on tavallaan tuntunut hyvältä... et niin kun itse tosiaan ajatte li 

näitä juttuja ja oon siihen uskonut, niin on tavallaan saanut vahvistuksen tälle uskolle" (17)

"Paras homma oli se hetki kun tuli kirjallisesti TE-keskukselta tieto, että tää projekti on 

todella projekti, mitä he kannustavat ja arvostavat...että tätä viedään eteenpäin. Kun se 

paperi tuli käteen, niin tuli semmoinen fiilis että mä oon ollut mukana kehittämässä asiaa, ja 

ideaa, jota muut tahot tukevat - ja silloin tuli hyvä olo. ” (18)

Myös asiakaskunnalta saatu positiivinen palaute rohkaisee.

"Asiakkailta me saadaan palautetta asiakaskyselyillä. Pääsääntöisesti se on hyvin 

positiivista, et ihmiset tykkää et meillä on hyvää tavaraa, meillä on siistiä. Ja siitä että 

hinnat on kohdallansa”. (13)

Tärkeimmät onnistumisen kokemukset liittyvät kuitenkin sosiaalisten yrittäjien työssä selvästi 

siihen, että on pystytty kantamaan sosiaalisen vastuun tehtävä, auttamaan apua tarvitsevia 

työllistettyjä. Haastateltavani kertoivat monia tarinoita mm. siitä miten yksittäisten ihmisten 

elämänlaatu oli parantunut sosiaalisessa yrityksessä tehtävän työn seurauksena.

"Aika arkoja, mutta kun ne saa nousemaan, heidän itsetuntonsa, ja tuota, se halu, 

elämänhalu, ja näkemys siitä että mitä yhteiskunnassa niin kun tapahtuu, ulkopuolella sen 

heidän oman pienen piirin. Eli saaha niinku siinä mielessä - no se on kyllä klise - mutta 

yhteiskuntakelpoinen. Ja voi sanoo näin, että ei oo yksinomaan minun näkemys, vaan monen 

muun näkemys on, että kun ne on kuukauden-kaks täällä, ne on aivan kun eri ihmisiä. ” (19)
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Myös työllistettävien nähdään saavan sosiaalisissa yrityksissä hyviä kokemuksia jotka ovat 

monelle heistä ainutkertaisia.

”Tärkein kokemus mitä ne saa on se et heille tulee sitä itsevarmuutta ja he huomaa etä ei oo 

ainut, joka on pitkäaikaistyötön. Ja he saisivat positiivisia elämänkokemuksia. Ja sen tunteet 

et he kuuluu johonkin porukkaan”. (13)

Konaisuudessaan vaikuttaa siis siltä että sosiaalisten yritysten toimintaan ollaan oltu hyvin 

tyytyväisiä sekä työllistettävien että sidosryhmien puolelta.

”Ja he [viranomaiset] on myös tosi tyytyväisiä ja iloisia. He on saanut tänne semmoisia 

henkilöitä...siitä yhestäkin henkilöstä he soitti heti viikon päästä että onko se vielä töissä 

ja että on on, ja se oli kaheksan vuotta, he ei ollut sitä mihinkään meinannut saaha. Se oli 

meillä vuoden ja viihty ihan ja olis halunnut jaktaa kauheesti”. (Il)

4.3.2 Motiiveja koettelevia tilanteita

Sosiaalisten yrittäjien kertomuksista on tunnistettavissa myös tilanteita joissa motiiveja 

koetellaan. Tällaisia ovat mm. ajan puute, resurssien vähäisyys, erilaisen työntekijäaineksen 

yhteensovittamisen haasteet, työntekijöiden vaihtuvuus sekä yhteiskunnallisten tukirakenteiden 

muoto.

Ajan puute on suoraa seurausta haastattelemien! henkilöiden monipuolisesta työnkuvasta ja 

merkittävästä vastuusta toiminnan vetotehtävissä sekä sosiaalisesta tehtävästä. Haastateltavieni 

on pystyttävä sovittelemaan yhteen sekä yrityksen ulkoisiin suhteisiin liittyvät tehtävät 

(sidosryhmien kanssa työskentely ja niihin liittyvät sosiaalisen vastuun tehtävät), osallisuutensa 

yrityksen operatiivisiin tehtäviin, taloudellinen vastuu, sekä työntekijöihin liittyviin tehtävät ja 

siihen liittyvä sosiaalinen vastuu. Kuten sosiaalisia yrityksiä käsittelevät tutkimuksetkin 

osoittavat, näiden tehtävien välillä voi olla usein ristikkäisiä paineita.
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Vaihtelevan työntekijäaineksen eli eri tyyppisiä ongelmia (ja tätä kautta alentuneen työkyvyn) 

omaavien ihmisten yhteensovittaminen työympäristössä on sosiaalisen yrittäjien kokemuksen 

mukaan usein haasteellista. Eri työntekijäryhmien välillä on mm. havaittu mustasukkaisuutta, ja 

aikaa saattaa mennää esimerkiksi siihen että ”siihen tulla tupsahdetaan selittämään sellaisia 

asioita, mistä - välttämättä niistä ei niin paljon puhutakaan, tuolla normaalissa työyhteisössä” 

(II). Näin ollen sosiaalisissa yrityksissä meneekin aikaa ja vaivaa siihen, että työtehtävät ja 

vastuut suunnitellaan erityisen tarkkaan. Myös erilaisten ongelmien tasaaminen voi aiheuttaa 

lisäpainetta toiminnan organisoinnille.

”terassikausi tulee sit olemaan se ongelma. Sit ei tiedä et millón he tulee töihin. ” (19)

Auttamiskykykin joutuu usein arjessa koetukselle, koska ”kovin syvälle meneviin juttuihin ei ole 

resursseja”(I7). Tällä saattaa olla etenkin pidemmällä tähtäimellä vaikutusta työn 

tuloksellisuuden ja viihtymisen motiivien kannalta. Joissain tilanteissa voi olla myös haasteellista 

saada yrityksen menestyksekkään pyörittämisen kannalta riittävän osaavaa henkilökuntaa, jolloin 

auttamishalua on tietoisesti rajoitettava.

”Se on aika semmonen ongelmallinen juttu, jos ajatellaan tätä sosiaalista ajatteluu nytten , 

niin senhän pitää kuitenkin, se ei voi olla sosiaalinen, että mikä vaan kelpaa. Vaan jotkut 

perusosaamisen näillä ihmisillä pitää olla. ” (18)

Sosiaalinen vastuunkanto henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi erilaisten rahallisten 

tukimuotojen tai työllistämisviranomaisten kanssa tehtävien selvitysten tekeminen vie myös 

paljon aikaa ja sitä priorisoidaan muiden tehtävien kustannuksella.

"Jokaiselle otetaan riittävä aika. Se menee näijen meidän työtehtävien edelle, nää asiat. 

(16)
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Tästä taasen saattaa aiheutua haasteita normaalin yritystoiminnan pyörittämiselle esimerkiksi 

budjettitavoitteiden puitteissa, jolloin toiminnan tuloksellisuuteen liittyvä motivaatio voi olla 

koetuksella. Lisäksi myös avoimen ja suvaitsevaisen ilmapiirin ylläpitäminen tarkoittaa joissain 

tapauksissa sitä, että aikatauluissa ja työn vaatimuksissa on joustettava.

"eikä täällä yritetä siitä ihmisen työkyvystä mitata ulos kaikkea, et en mä nyt mene tuonne 

kellottamaan, jos joku istuu vähän pidempään kahvitunnilla, eikä täällä nyt ensimmäisestä 

ryyppyputkesta saa vielä lopputiliä, ja niin edelleen. Että aina yritetään ensin 

keskustella. "(17)

Näin ollen, vaikka sosiaaliset yrittäjät sanovatkin kaipaavansa haasteita, he kokevat välillä arjen 

raskaaksi. Tähän vaikuttaa etenkin se miten usein työntekijät vaihtuvat ja kuinka paljon uudet 

työntekijät tarvitsevat tukea.

”tää on todella raskasta työtä, se täytyy sanoa. Haasteellista, mutta äärimmäisen 

raskasta...sanotaanko näin, että sehän on aika juttu, et jos vähän väliä työntekijäkaarti 

vaihtuu ja taas opetat ja koulutat - se on se aika raskas osa tätä työtä. Koulutat ja opetat ja 

tiedät että tää ihminen voi olla puoli vuotta tai vuoden, ja taas alotat alusta". (15)

Sosiaalisten yrittäjien onkin hyväksyttävä se tosiasia että yrityksen toiminta kehittyy 

työntekijöiden eri sosiaalisen tehtävän ehdoilla, eikä sillä välttämättä ole kovin paljon tekemistä 

esimerkiksi markkinoilla vallitsevasta palvelujen tai tuotteiden tarpeesta. Tämän hyväksymisessä 

auttaa haastateltavieni mukaan se, että ajatuksia voi vaihtaa muiden työtekijöiden tai esimerkiksi 

erilaisten tukiorganisaatioiden kanssa.

Edellisten tilanteiden lisäksi haastatteluissa kävi myös ilmi, että sosiaaliset yrittäjät kokevat 

ymmärryksen ja tiedon lisäämisen yhteiskunnallisella tasolla koettelevana tehtävänä. Ymmärrystä
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tuen tarpeesta ei välttämättä saada ja keinot osoittaa toiminnan kannattavuus ovat olleet melko 

vähissä.

”tuntuu että taistelet tuulimyllyjä vastaan..hakee sitä ymmärrystä et me osataan ja me ollaan 

tärkeitä, ja miettikääs nyt jos nää on työttömänä ja mitä se sitten maksaa, ja eiks oo hyvä et 

he kokee, et on sellainen hyvä ja turvallinen paikka missä samalla seurataan heidän 

hyvinvointia. Me ollaan avainasemassa...jos tapahtuu jotain muutoksia voinnissa niin ne 

nähdään täällä. ” (16)

Yrityksen kasvaessa ja toiminnan monipuolistuessa haastateltavat ovat myös kokeneet, että 

työtehtävät painottuvat ”ihmisläheisistä” tehtävistä enemmän asiapitoisiksi. Koska monet heistä 

pitävät ihmisten kanssa työskentelyn mahdollisuutta keskeisenä motivaatiotekijänä, tämä saattaa 

tuntua vaikealta.

"mä vähän kärsin siitä, et tää mun toimenkuva on muuttunut yhä enemmän tämmökseks 

niinkun hallinnollis-kaupalliseksi. Et ennen mä tunsin hyvin jokaisen työntekijän, ja kun mä 

oon itse ollut pitkään ulkomailla, niin musta on aina kiva kuulla näiden ihmisten 

elämäntarinoita; miksi he on täällä ja mitä he tykkäävät tästä työstä. Ja mä pyrkisinkin 

sellaiseen kontaktiin heidän kanssaan, mut valitettavasti mun aikani kuluu yhä enemmän 

tässä tietokoneen äärellä. ” (17)
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5. JOHTOPÄÄTELMÄT

4.4 Löydösten yhteenveto ja pohdintaa

Tässä tutkimuksessa on tunnistettu sosiaalisen yrityksen kehittämisprojektiin vuosina 2001-2005 

osallistuneiden yritysten (tai projektien/yhteisöjen) esimiesasemassa toimivien sosiaalisten 

yrittäjien motiivisanastot. Tutkimusongelmana oli muodostaa käsitys siitä, mikä sosiaaliseen 

yrittämiseen motivoi sekä esitellä kokemuksia siitä millaiset asiat vahvistavat ja koettelevat näitä 

motiiveja. Tässä luvussa pohdin miten tutkimustulokseni ovat yhteydessä aiempaan tutkimukseen 

sosiaalisen vastuun motiiveista sekä millainen suhde löytämilläni motiivisanastoilla on 

aikaisemman motiivisanastotutkimukseen tuloksiin nähden.

Mikä sosiaaliseen yrittämiseen motivoi? Tämän tutkimuksen löydökset osoittavat, että tähän ei 

ole yksiselitteistä vastausta vaan sosiaalisen yrittämisen taustalla vaikuttaa laajempi 

motiivikokonaisuus, joka muodostuu erilaisista sosiaalisten yrittäjien henkilökohtaisiin 

taustoihin, arvoihin ja työhön liittyviin päämääriin liittyvistä sekä luonteeltaan altruistisempiin 

lähtökohtiin liitettävistä motiiveista. Tutkimukseni löydökset osoittavat ensinnäkin sen, että 

sosiaalisissa yrityksissä motivaatio sosiaalisen vastuun kantamiseen on selkeästi läsnä. Tähän 

viittaavat motiivisanastoista ne, joissa korostuvat altruistisemmat, auttamiskykyyn tai 

esimerkkinä toimimiseen liittyvät piirteet. Sosiaalinen vastuu sosiaalisissa yrityksissä onkin 

tämän tutkimuksen mukaan muodoltaan Takalan (2001) tunnistamaa laajaa sosiaalista vastuuta, 

jossa on mukana velvollisuuseettisiä sekä altruistisia piirteitä. Siinä on myös mukana 

sidosryhmälähtöisen sosiaalisen vastuun piirteitä siltä osin kun vastuun kohde ja painotukset ovat 

syntyneet sidoryhmien (esim. paikallisyhteisö) vaikutuksesta. Tällä perusteella voisi sanoa että 

sosiaalisen yrityksen harjoittama sosiaalisen vastuun käytäntö on omaleimainen eikä 

sijoitettavissa suoraan minkään olemassa olevan ”kehyksen” sisään. Tämä tukee aiemman
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tutkimuskirjallisuuden osoittamaa kuvaa siitä, että sosiaaliset yritykset ovat aivan omanlaisensa, 

”uusi” kokonaisuus julkisen sektorin, yksityissektorin ja kolmannen sektorin rajapinnassa.

Takalan (2001) ajatus siitä, että yhteiskuntavastuu konkretisoituu yritysjohtajissa, on selvästi 

nähtävissä tutkimieni yritysten osalta. Löytämäni sosiaaliseen yrittämiseen liittyvät 

motiivisanastot eivät nimittäin käsittele ainoastaan yritysten sidosryhmiin liittyviä motiiveja, 

vaan laajemminkin niissä toimivien yrittäjä-esimiesten sidosryhmiin yhdistettävissä olevia 

motiiveja. Löytämäni motiivisanastot heijastavat pitkälti myös sitä, että vastuun kannon 

”painotus riippuu paljolti johdon omasta arvostruktuurista joka puolestaan heijastaa kunkin 

johtajan henkisen kehityksen astetta, organisaatiokulttuuria ja koko ympäröivän yhteiskunnan 

kulttuuria, mutta toisaalta myös johtajayhteisön kollektiivisia tapoja, sääntöjä ja normeja” 

(Takala 2001). Tällöin yrityksen harjoittaman vastuun motiivit riippuvat siitä miten sosiaalisen 

vastuun merkitys korostuu johtajan eri sidosryhmissä (mt.,2001)

Raivion (2005) tutkimus antoi viitteitä siitä, että sosiaalisten yritysten toiminnassa heijastuu 

vahvasti ”omistajan kasvot” ja heidän arvojensa moninaisuus. Hänen tutkimustuloksensa 

osoittivat, että sosiaalisen yritysten sosiaaliseen vastuuseen liittyvät lähtökohdat ovat pitkälti 

paikallisuudesta nousseita ja että sosiaalista vastuuta kannetaan pääosin työntekijöiden 

työllisyydestä huolehtimalla, sekä mm. tasa-arvon ja joustavuuden korostuksen kautta. Tämän 

tutkimuksen löydökset vahvistavat tätä kuvaa. Sosiaalinen yritys on nimenomaan ”yrittäjän 

näköinen”, ja sen sosiaalinen vastuu korostuu sosiaalisen yrittäjien kokeman työtekijöihin 

liittyvän auttamiskyvyn motiivin kautta.

Suhteessa markkinoihin voidaan sanoa, että sosiaaliset yritykset poikkeavat esimerkiksi Mularin 

(2007) tutkimista yrityksistä siinä, että vajaakuntoista työntekijää ei piilotella vaan päinvastoin 

heidän onnistumisiinsa liittyviä kokemuksia pyritään sosiaaliseen yrittämiseen liittyvän 

tiedotuksen ja julkisuudenkin avulla jakamaan. Löydökseni viittaavat kuitenkin siihen, että tässä 

voi sosiaalisten yrittäjien osalta olla hieman egoistisiin motiiveihinkin liittyviä piirteitä; koska he 

yleisesti ottaen nauttivat siitä että onnistuvat tehtävissään hyvin ja pystyvät osoittamaan hyviä 

tuloksia, he mielellään myöskin jakavat tietoa tästä.
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Sosiaalisten yrittäjien motiivit liittyvät tutkimukseni mukaan molempiin Kukkosen ja Juvosen 

(1998) tunnistamista vastuun tasoista. Sisäistä vastuuta kannetaan mm. työyhteisöön liittyvien 

motiivien kautta (työntekijöistä huolehtiminen, työilmapiiri) kun taas ulkoista vastuuta kannetaan 

yleisemmin auttamishalun motiiveihin tukeutuen (työllistämistehtävä).

Motiivisanastotutkimuksen näkökulmasta tutkimuksen löydökset ovat mielenkiintoisia. Tässä 

tutkimuksessa tunnistetut motiivisanastot antavat viitteitä siitä, että haastattelemieni henkilöiden 

ainoa motivaatio tehdä työtä sosiaalisessa yrityksessä ei ole sosiaalinen vastuunkanto, vaan 

heidän motivaatioonsa vaikuttaa myös monenlaiset työhön, sen sisältöön ja työympäristöön 

liittyvät tekijät. Näin ollen on mielekästä suhteuttaa tulokset esimerkiksi Antinojan (2008) 

tutkimuksen löydöksiin henkilöstötehtävissä työskentelevien ihmisten parista.

Antinojan (2008) tutkimuksessa avainmotiivisanastoiksi nousivat sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

ja ihmisten hyvinvointiin, työn itsenäisyyteen sekä asemaan ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät 

motiivit. Nämä kaikki samat teemat ovat löydettävissä myöskin sosiaalisten yrittäjien 

motiivisanastoista. Sosiaalinen vuorovaikutus korostuu, kun mm. työyhteisön toimivuutta ja 

sidosryhmien kanssa työskentelyä pidetään tärkeänä. Ihmisten hyvinvointi on motiivi sekä sen 

kannalta että haastateltavani kokevat itse voivansa sosiaalisten yritysten työyhteisöissä paremmin 

kuin aiemmissa työpaikoissaan, sekä siinä, että heillä on vahva auttamisen halu vaikeammissa 

elämäntilanteissa olevia kohtaan. Työn itsenäisyyttä ja haasteellisuutta pidetään positiivisena 

asiana; monet haastattelemistani ovatkin niin sanottuja ”kehittäjäluonteita”. Asemaa ei 

tutkimukseni haastatteluissa korostettu, mutta se oli liittyi ainakin jossain määrin aineistossani 

vaikutusmahdollisuuden korostamiseen; haastateltaviani motivoi erittäin paljon se että he 

pääsevät työnsä kautta vaikuttamaan sekä auttamalla työllistettyjä pääsemään elämässä eteepäin, 

että kehittämällä yrityksensä toimintaa.

Sosiaalisia yrittäjiä motivoi siten pitkälti samanlaiset asiat kuin henkilöstöalalla työskenteleviä. 

Voidaan ajatella että tämä liittyy esimerkiksi siihen, että molempien tutkittujen ryhmien työssä

72



korostuu ihmisläheisyys. Toisaalta sosiaalisen yrityksen viitekehys näyttäisi antavan näille 

motiiveille ”oman mausteensa” eli vaikuttaa siltä, että sosiaalisissa yrityksissä auttamiskykyyn 

liittyvät motiivit painavat ehkäpä jonkin verran enemmän työn suorittamisessa kuin ”tavallisella” 

henkilöstöalalla.

Tutkimukseni mukaan sosiaalisten yrittäjien työhön liittyy sekä heidän motiivejaan vahvistavia 

että koettelevia tilanteita. Näistä mm. ajan puute on pitkälti yhtenäinen haaste sekä Antinojan 

(2008) tutkimissa yrityksissä kuin tämän tutkimuksen yrityksissä, joten sen voi nähdä olevan 

liitoksissa nykypäivän työelämään yleisemminkin. Mielestäni on kuitenkin rohkaisevaa huomata, 

että myös motiiveja vahvistavia kokemuksia löytyy. Tämä on tärkeää mm. sosiaalisen yrityksen 

kehittämistyön kannalta sekä sosiaalisen vastuun kannon näkökulmasta yhteiskunnassa. 

Näkemykseni mukaan tutkimukseni tukeekin sitä käsitystä että sosiaalisten yritysten työ on 

merkityksellistä ja sen kehittämiseen ja tutkimiseen kannattaa satsata. Ehkäpä vapaaehtoinen 

sosiaalinen vastuu ja menestyvä liiketoiminta eivät olekaan niin kaukana toisistaan kuin monesti 

ajatellaan?

4.5 Tutkimuksen arviointi

Jonkun toisen tarinassa me olemme ohikulkijoita 

(Arto Melleri 1988)

Tässä tutkimuksessa on ollut pyrkimyksenä ”ainutlaatuisen ja juuri tästä syystä teoreettisesti 

mielenkiintoisen tapauksen tiheä kuvaus, tulkinta ja ymmärtäminen” (Eriksson ja Koistinen 

2005). Minulla on ollut ”erityinen kiinnostus” tiettyyn erikseen havainnollistettuun tilanteeseen 

liittyviin motiiveihin. Tutkimus on siten eräs osa ”todellisuutta”, sellaisena kuin ainestoni sen 

esittää. Tutkimustani voi arvioida ensisijaisesti sen perusteella vastaako se asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin eli, Alasuutarin (2001) sanoin, ”selvitettiinkö mysteeri”.
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Tutkimusongelmanani oli määritellä sitä mikä motivoi sosiaaliseen yrittäjyyteen ja mitä sellaisia 

tilanteita sosiaaliset yrittäjät ovat kokeneet, joissa motiivit vahvistuvat tai niitä koetellaan. Löysin 

tutkimusaineistostani sosiaalisten yrittäjien motiivisanastot, joissa motiivit liittyivät seitsemään 

eri teemaan sekä tunnistin tutkimieni sosiaalisten yrittäjien työstä heidän puheensa avulla 

kokemuksia joissa motiivit vahvistuivat tai niitä koeteltiin. Tässä mielessä voi sanoa että 

tukimusongelma on ratkennut eli tutkimuskysymyksiin on vastattu.

Tutkimusta voi arvioida myös sen suhteen, ovatko siihen valitut metodologiset ratkaisut 

onnistuneita. Erikssonin ja Koistisen (2005) mukaan tapaustutkimusta voidaan arvioida mm. sen 

perusteella onko tutkimuskysymys kiinnostava ja mielellään myös yhteiskunnallisesti merkittävä. 

Tutkittavan tapauksen tuleekin heidän mielestään olla joko yleinen eli esimerkiksi yleisluontoista 

ilmiötä käsittelevä tai jollakin tavalla tai jonkin toimijan näkökulmasta erityinen ja 

ainutlaatuinen. Yin (2003) puolestaan toteaa, että esimerkillisen tapaustutkimuksen tekeminen on 

vaikeaa ja sellaisia on löydettävissä vähän. Tässä mielessä voidaan sanoa, että tapaustutkimuksen 

valinta tutkimusotteeksi pro gradussa joka yleensä on tutkijan ensimmäinen varsinainen 

tutkimustyö, on jossain määrin haastava ratkaisu. Toisaalta tapaustutkimukselle tyypillinen piirre 

on se, että siihen voi sisällyttää hyvin monenlaisia menetelmiä, joten tässä mielessä sen voidaan 

nähdä antavan tutkielman tekijälle monia sellaisia vapauksia joita moni muu, tarkemmin 

täsmennetty tutkimustapa ei sallisi eli tässä mielessä helpottavan tutkijan työtä.

Tämä tutkimus on toteutettu alunperin toimeksiantona jolloin tapaustutkimus on ollut 

luonnollinen tapa lähestyä tutkimusaihetta; tutkimusstrategia ikäänkuin oli ennalta määritelty. 

Tutkimusaiheen sinänsä voidaan nähdä olevan siinä mielessä yhteiskunnallisesti merkittävä, että 

sosiaalinen yrittäminen on aktiivisesti 2000-luvulla sekä talouselämää että kolmannen sektorin 

toimijoita puhuttanut aihe josta kaivataan kokemuksia. Voidaankin olettaa että monen mielestä 

on mielenkiintoista lukea tuloksia siitä mikä tällaiseen työhön motivoi ja mitä käytännön 

kokemuksia työssä on saatu. Toisaalta koska tutkimukseni yritykset eivät ole lain mukaisia 

sosiaalisia yrityksiä voi osa tutkimuksesta kiinnostuvia pohtia, onko niiden toiminnasta löydetyt 

tulokset yleistettävissä ”varsinaisten sosiaalisten yritysten" piiriin.
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Tutkimustani voidaan arvioida myöskin sen perusteella ovatko menetelmälliset valinnat 

tutkimusongelman ratkaisun kannalta sopivia. Jyrinki (1977) arvioi että kysely- ja 

haastattelumenetelmä olisi sopiva menetelmä tutkittaessa ’sosiaalista keskusta’, joka muodostuu 

ympäristön objektiivisten ominaisuuksien subjektiivisesta kokemisesta. Koska tässä 

tutkimuksessa on pyritty nimenomaan määrittämään ”sosiaalisen keskuksen” eli toimijoiden 

puhetapaa ja tätä kautta muodostaa käsitys heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan AI- 

haastattelumenetelmän avulla ja sen on todettu mahdollistaneen monipuolisen kokemusten 

keräämisen, näen että menetelmällisesti tutkimus on validi.

Tapaustutkimukselle tyypillistä on myös triangulaatio ja sen käyttöä suositellaankin. Tässä 

mielessä tämä tutkimus ei täytä hyvän tapaustutkimuksen piirteitä; olen käyttänyt sekä 

teoreettisena näkökulmana että menetelmänä ja aineiston analyysissä kussakin vain yhtä 

näkökulmaa/menetelmää.

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan ihmiset ovat pikemmin aktiivisia sosiaalisia toimijoita kuin 

passiivisia ajattelijoita. Ihmisten toimintaa voidaan tutkia vain aijessa ja luonnollisissa 

ympäristöissä. Tällöin kysymykseksi nousee, miten tutkimus vaikuttaa arjen toimintaan ja niihin, 

joita piti tutkia. Lisäksi keskeiseksi nousee, miten tutkija konstruoi tutkimuskohdettaan.(Juuti 

2001) Tämän tutkimuksen osalta voidaan pyrkiä arvioimaan kuinka paljon sosiaalisen yrityksen 

kehittämisprojektiin liitetty haastattelu on konstruoinut haastateltavien vastauksia. Toisaalta 

koska tutkimus lähtökohtaisesti pyrkii antamaan kuvan vain yhteen tiettyyn sosiaaliseen 

kontekstiin liittyvistä motiiveista eikä pyrkimys näin ollen ole yleistää niitä koskemaan muita 

tilanteita, tutkijan vaikutus on luettavissa sisään ”tilanteeseen” ja näin ollen sen voidaan katsoa 

omaavan vain vähäistä merkitystä tutkimustulosten kannalta.

Entä voidaanko tutkimukseni laadusta sanoa tutkimusaineiston riittävyyden perusteella jotain? 

Mielestäni kyllä. Koska olen käyttänyt tutkimuksessani näytenäkökulmaa, edustaa aineistoni 

tutkittavan todellisuuden osaa, ”palaa tutkittavaa maailmaa” (Alasuutari 2001: 87). Näin ollen 

aineistoni ei voi tarjota väärää tietoa. Alasuutarin (2001) mukaan yhteiskuntatieteellisessä 

tutkimuksessa aineiston empiirisiä havaintoja on toisinaan vaikea täysin erottaa tutkimuksen 

tuloksista, koska havainnoilla on usein sellaisenaankin oma kiinnostavuutensa: ne ”merkitsevät” 

jotain eli niitä voi tulkita eri tavoin pelkällä maalaisjärjellä. Tässä tutkimuksessa tutkimustulokset
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on pyritty erittelemään kuitenkin empiirisistä havainnoista esittelemällä tutkimuksen 

johtopäätökset (luku 5) eriytettynä varsinaisesta havaintojen kuvausosiosta (luku 4).

Aineiston laatu on myöskin eräs tutkimuksen laatuun merkittävästi vaikuttava tekijä. Mm. Jyrinki 

(1977) on pohtinyt ns. sosiaalisesti hyväksyttävän vastaaminen problematiikkaa. Tämä liittyy 

siihen että ihmisillä voi olla taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttävä kuva itsestään ja uskoa 

myös itse siihen. Tämän tutkimuksen osalta on mahdollista, että haastateltavavien tietoisuus 

haastattelututkimuksen ”tarkoitusperistä” eli siitä, että tutkimus toteutettiin osana sosiaalisen 

yrittämisen projektityötä, on vaikuttanut siten että haastateltavat ovat olleet taipuvaisia (ainakin 

jossain määrin) vastaamaan tavoin joiden kokivat olevan sosiaalisesti hyväksyttäviä 

kehitysprojektin kannalta.

4.6 Jatkotutkimuksen aiheita

Tutkimani yritykset eivät ole Suomen lain mukaisia sosiaalisia yrityksiä vaan ns. sosiaalisen 

yrityksen tapaan toimivia yrityksiä. Lain mukaisten sosiaalisten yritysten toiminnan puitteet 

määräytyvät mm. työllistettävien määrän ja tyypin sekä tiettyjen muiden reunaehtojen mukaisesti 

ja näissä yrityksissä sosiaalisen tehtävän ohella myös taloudelliset tavoitteet ovat ehkä 

keskeisemmällä sijalla kuin tutkimuksessani. On mahdollista että tästä syystä niiden vetäjien työn 

painopiste ja motiivit eroavat siten jossain määrin tutkimieni ensisijaisesti työllistämistehtävää 

korostavien yritysten vastaavista. Motiivisanastojen määrittäminen sosiaalisen yrityksen 

rekisterissä olevissa yrityksissä voisi olla tästä näkökulmasta antoisaa. Voisi esimerkiksi pohtia 

miten niissä todennäköisesti melko voimakkaana ilmenevä tasapainottelu sosiaalisen ja 

taloudellisen tehtävän välillä vaikuttaa yrittäjien motivaatioon. Lisäksi lain oltua voimassa jo 

jonkin aikaa olisi mahdollista kerätä kokemuksia siitä miten laki on toimintaan vaikuttanut 

toimintaan ja sen taustamotiiveihin.
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Laitoksellamme on nyt melko samaan aikaan toteutettu kaksi samantyyppistä, AI- 

haastattelumenetelmää hyödyntävää motiivirntkimusta. Sekä tässä tutkimuksessa että Antinojan 

(2008) tutkielmassa tutkitut työntekijäryhmät tekevät työtä vahvasti ihmisten kanssa 

työskentelyyn liittyvällä alalla. Vertailun vuoksi voisi olla avartavaa toteuttaa 

motiivisanastotutkimus jotain aivan toisentyyppistä työtä tekevän työntekijäryhmän keskuudessa, 

esimerkiksi vaikkapa perinteisiin insinööritöihin liittyen, ja vertailla mitä mahdollisia 

yhtäläisyyksiä työn teon motiiveissa on. Näin olisi ehkä mahdollista rakentaa kuva siitä onko 

olemassa joitain universaalimpia työhön liittyviä motiiveja. Jo näiden kahden tutkimuksen 

perusteella yhtäläisyyksiä löytyi muutamia joten se voi antaa viitteitä siitä että tällaisia on 

todellakin olemassa.

Myös vapaaehtoistoiminnan motiiveja voisi tutkia erikseen. Koska esimerkiksi sosiaalisissa 

yrityksissä vapaaehtoiset työntekijät nähdään yhtenä olennaisena sidosryhmänä tai joissain 

tapauksissa jopa yrityksen toimintaan kuuluvana olennaisena työntekijäryhmänä, olisi 

mielenkiintoista analysoida sitä millaisia ihmisiä sosiaalisten yritysten vapaaehtoistehtäviin 

valikoituu ja millä perustein sekä millaisiin tilanteisiin heidän toimintansa motiivit liittyvät.
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LIITTEET

Liite 1: Haastattelurunko

1 PERUSTIEDOT HAASTATELTAVASTA

Nimi, ikä, työtehtävä, kuinka monta vuotta työtehtävässä. Koulutus.

2 KERRO TYÖHISTORIASTASI 

Miten ryhdyit nykyiseen työhösi?

Millaisia vaiheita urallasi on ollut?

Millaisia töitä ja missä organisaatioissa olet tehnyt ennen tätä tehtävää?

3 TYÖNTEKIJÄT

Kerro organisaation työntekijöistä, (työntekijäryhmät, erityisryhmät)

Millainen suhde sinulla on heihin?

Kerro jokin erityisen hyvä kokemus työyhteisöstä. Kuvaile mahdollisimman tarkasti; ketä oli 

mukana, mitä tapahtui.

Mitkä asiat mahdollistivat tämän kokemuksen? Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti: mitkä 

asiat ja ihmiset vaikuttivat tähän.

Mitä pitäisi tapahtua tai mitä voisit itse tehdä että tällaisia kokemuksia tulisi enemmän?

Millainen on mielestäsi ideaalityöyhteisö?

Minkä pitäisi muuttua että teidän työyhteisöstänne tulisi kuvauksesi mukainen?

4 OMA TYÖ
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Kuvaile tyypillistä työpäivääsi.

Onko työssäsi tapahtunut ajan kuluessa joitain erityisiä muutoksia?

Kerro jokin esimerkki tilanteesta joka on jäänyt mieleen onnistumisena.

Miksi tämä tuntui onnistumiselta?

Mitkä asiat mahdollistivat onnistumisen?

Mitä pitäisi tapahtua/mitä sinun pitäisi tehdä että onnistumiset lisääntyisivät?

Nyt saat haaveilla: millainen olisi unelmiesi työ?

Miten tämä olisi saavutettavissa?

5 YHTEISTYÖ

Millaisten eri tahojen kanssa olet tekemisissä työssäsi?

Liittyen yhteistyöhön jonkin organisaation ulkopuolisen tahon kanssa, kerro esimerkki jostakin 

tilanteesta, joka on jäänyt mieleesi erityisen hyvänä kokemuksena.

Miksi se tuntui hyvältä?

Mitkä asiat tekivät tämän mahdolliseksi?

Millaisia yhteistyösuhteita toivoisit tulevaisuudelta?

Mitä pitäisi tehdä tai minkä pitäisi muuttua, jotta tämä toteutuisi?

6 TOISET HAASTATELTAVAT

Haluaisitko suositella ketä muuta minun kannattaisi haastatella?
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