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value provided by them for young entrepreneurs. The study explores the young entrepreneurs’ 
nationwide event Get Together which was organized in the spring of 2013 and analyses the 
satisfaction of the participants. 

The theoretical part focuses on the concept of networking, on how it relates to entrepreneurship 
and on the process of networking. The next section focuses on Suomen Yrittäjät – the Federation 
of Finnish Enterprises and on Nuoret Yrittäjät - Young Entrepreneurs operating under this 
federation. 

The study was conducted partly as a qualitative and partly as a quantitative study. The 
questionnaire was sent to all participants of the Get Together -event. The analysis of the results 
is conducted by applying  inductive deduction. 

The study shows that networking events are very important for the young entrepreneurs and that 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten yrittäjien verkostoitumista 

verkostoitumistapahtumien kautta. Verkostoituminen on nykyään avainsana 

yritysmaailmassa, ja erityisesti nuorille ja pienyrittäjille se on usein elinehto. 

Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret tarjoavat nuorille yrittäjille 

verkostoitumistapahtumia, joissa he saavat mahdollisuuden tavata eri alojen 

nuoria yrittäjiä. 

Opinnäytetyö suoritetaan toimeksiantona Varsinais-Suomen Yrittäjille. Pääpaino 

tämän opinnäytetyön käsittelemissä tapahtumissa on vuotuisella Nuorten 

Yrittäjien Valtakunnallisella tapahtumalla, joka järjestettiin vuonna 2013 Turussa 

nimellä ”Get Together”. Olen hyvin kiinnostunut yrittäjäjärjestön toiminnasta sekä 

erityisesti Yrittäjänuorten toiminnasta. Näin ollen tämä toimeksianto oli minulle 

hyvin luonteva. 

Opinnäytetyön teoriaosa käsittelee aluksi verkostoitumista yleisesti. 

Verkostoituminen on monimutkainen prosessi ja sen takana on monia tekijöitä, 

jotta sen saa onnistumaan. Käsittelen enimmäkseen verkostoitumisen sosiaalista 

ja epävirallista puolta sekä hieman virallisten ja epävirallisten verkostojen eroja. 

Tarkastelen verkostoitumista lähinnä käyttäytymisteoreettisesta näkökulmasta. 

Teoriaosa käsittelee myös Suomen Yrittäjiä ja sen alla toimivia Yrittäjänuoria. 

Keskityn lähinnä Varsinais-Suomen Yrittäjänuorten toimintaan, sillä se on yksi 

aktiivisimmista aluejärjestöistä, ja olen ollut paljon mukana sen toiminnassa. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa on keskitytty siihen, millaisena nuoret 

yrittäjät ovat kokeneet Get Together tapahtuman. Tämä osio vastaa paljon 

tavallista palautekyselyä, ja sen tarkoitus on helpottaa Yrittäjänuoria 

toteuttamaan seuraavia tapahtumia. 

Tutkimuksen toisessa osassa tutkitaan verkostoitumistapahtumien merkitystä 

yrittäjälle. Siinä kartoitetaan, ovatko verkostoitumistapahtumat yrittäjien mielestä 

hyödyllisiä ja miksi niitä kannattaa järjestää. Nykyään voi verkostoitua hyvin 
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monin eri tavoin, esimerkiksi olemalla mukana sosiaalisen median verkostoissa 

ja erilaisissa sähköisissä verkostoissa. Niissä ihmiset pystyvät vaivatta ja ilman 

vastuuta verkostoitumaan ja liittymään eri ihmisryhmiin.  
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2  VERKOSTOITUMINEN 

2.1 Verkostoitumisen käsite 

Verkostoituminen on nykyään hyvin muodikas sana yritysmaailmassa. Totuus on, 

että yritys voi toimia myös ilman verkostoja, mutta verkostoituminen usein auttaa 

yritystä pääsemään suuremmille markkinoille. Verkostoitumisen avulla pienyritys 

voi saada suuren yrityksen edut, jos se osaa valita  verkostonsa tarpeeksi 

huolellisesti. Teknologian kehittyminen ja monimutkaistuminen on luonut 

suuremmat tarpeet verkostoitumiselle. Yhä useammat yritykset erikoistuvat 

suppeaan, mutta vaativaan teknologian alaan, jolloin näiden eri alojen osaajien 

on hyödyllistä verkostoitua keskenään. (Silvennoinen 2008, 23-25) 

Verkostoituminen tarkoittaa niin sosiaalisten- kuin puhtaasti 

liiketoimintasuhteiden luomista. Verkostoja on kahdenlaisia, virallisia ja 

epävirallisia verkostoja, jotka vaikuttavat ihmisiin eri tavalla. Lähes jokaisella 

liiketoiminnan alueella yritys tarvitsee jonkinlaista virallista verkostoa. 

Epäviralliset verkostot tuovat usein sosiaalista ja implisiittisen tiedon lisäarvoa, 

mutta eivät ole välttämättömiä. Verkosto on kahden tai useamman yrityksen 

pitkäaikainen yhteistyösuhde, jossa yritykset toteuttavat yhteistyössä 

liiketoimintaa saavuttaakseen vahvemman kilpailuasetelman. (Toivola, 2006, 22)  

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yrityshautomot, joihin otetaan start-up yrityksiä. 

Hautomoiden suurten verkostojen kautta pienillä toimijoilla on muun muassa 

mahdollisuus luoda huomattavan tärkeitä yhteistyösuhteita ja rekrytoida 

huippuosaajia. (Morten ym. 2000, 78) 

Verkostoitumista ja sen tarkastelua voi lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta. 

Verkostoituminen käsitteenä on hyvin monimuotoinen ja lähestymistapojen 

runsaus osoittaa, että verkostoitumista on hyvin vaikea hahmottaa 

yksiselitteisenä ilmiönä. Seuraavassa kuviossa on esitetty mukaellusti, miten 

professori Jukka Vesalainen havainnollistaa verkostoitumisen käsitteen laajaa 

kirjoa. 
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Kuvio 1. Hakanen ym. 2007, 47 mukaeltu 

Verkostoitumisen teoriat voi jakaa karkeasti käyttäytymisteoreettisiksi, 

strategisiksi ja talousteoreettisiksi. Käyttäytymisteoreettiset teoriat pohjautuvat 

sosiaalisen vaihdantaan, sosiaaliseen pääomaan ja oppivaan organisaatioon. 

Näissä korostuu ihmisen käyttäytyminen ja sosiaalisten verkostojen merkitys.  

Strategiset teoriat perustuvat yrityksen strategiaan ja näissä teorioissa 

verkostoituminen nähdään puhtaasti osana yrityksen strategiaa. Strategista 

verkostoitumista on esimerkiksi erikoistuminen ydinosaamiseen ja muun 

toiminnan ulkoistaminen. 

Talousteoreettiset teoriat taas pohjautuvat lähinnä talouden tunnuslukuihin ja 

siihen, miten saadaan maksimaalinen taloudellinen hyöty verkostoitumisesta. 

Talousteoreettisesta näkökulmasta yrittäjän tulisi arvioida kuinka paljon yritys 
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hyötyy verkostoistaan ja yhteistyöstä, sekä mikä on edullisinta niin omalle 

yritykselle kuin verkostoyritykselle.  

Viralliset ja epäviralliset verkostot 

Virallisilla verkostoilla tarkoitetaan usein yrityksen toimintaympäristössä 

vaikuttavia virallisia tahoja. Näitä ovat esimerkiksi yhtiöiden hallitukset ja valtion 

toimielimet kuten eduskunta valiokuntineen ja kunnalliset toimielimet. Viralliset 

verkostot tarjoavat palveluita ja tukea, jota on mahdotonta saada epävirallisten 

verkostojen kautta. 

Virallisille verkostoille ominaista on niiden pysyvyys ja toiminnan 

säännönmukaisuus. 

Epäviralliset verkostot tuovat jäsenilleen erilaisia etuja kuin viralliset verkostot. 

Epävirallisten verkostojen käsite on laaja, jotkut niistä tuottavat rentoutumista ja 

mielihyvää, toiset taas toimivat tehokkaina viestintäkanavina. Monet niistä 

kuitenkin perustuvat asiantuntemuksen ja osaamisen vaihtamiseen. 

Yritysmaailmassa epäviralliset verkostot solmitaan eri alojen asiantuntijoiden 

kesken, jolloin molemmat osapuolet pystyvät hyötymään toistensa osaamisesta. 

(Silvennoinen 2008, 10-17) 

2.2 Verkostoituminen osana yrittäjyyttä 

Muuttuvan liiketoimintaympäristön vuoksi myös yrittäjyys on muuttunut. Nykyään 

yrittäjä nähdään enemmänkin verkostoitujana. Yrittäjyyden menestyksen 

keskeisenä tekijänä voidaan katsoa olevan kyky kehittää ja ylläpitää 

henkilökohtaista verkostoa (Johannisson 1998). Verkosto on yrittäjälle työkalu, 

jonka avulla hän pystyy hankkimaan itselleen resursseja ja uutta informaatiota. 

(Toivola 2006, 48) 

Yrittäjä tarvitsee verkostoja tuekseen. Tämä näkyy erityisesti pienten ja 

keskisuurten yritysten kilpailussa. Yrittäjän tulee olla valmis verkostoitumaan ja 

luomaan sekä ylläpitämään sosiaalisia suhteita liiketoiminnan kannattavuuden 

lisäämiseksi. Verkostot ovat yritysten välistä yhteistyötä, mutta ne toimivat 
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samalla tavalla kuin sosiaaliset verkostot. Verkostoista syntyy sosiaalista 

pääomaa, jonka avulla verkostot toimivat tehokkaammin. (Toivola 2006, 50) 

Yksinyrittäjyys on yksi yleisimmistä yrittäjyyden muodoista Suomen 

yritykentässä. Yrittäjäprofiili on muuttunut puurtavasta yksinyrittäjästä 

sosiaaliseksi verkostoitujaksi. (Kapiainen-Heiskanen 2011) Verkostoitumisen 

hyödyt ovat mittaamattomat, joten suurin osa yrittäjistä tavoittelee 

mahdollisimman laajaa ja kattavaa verkostoa. Usein yksinyrittäjillä ei ole kattavaa 

tietoa kaikista yritystoimintaan liittyvistä osa-alueista, kuten yrittäjää koskevista 

säännöksistä, kirjanpidosta, markkinoinnista tai strategisesta ajattelusta. Tämä 

lisää yrityksen epäonnistumisen riskiä, mutta verkoston kautta yrittäjä saa 

helposti lisää informaatiota kaikista liiketoiminnan osa-alueista. (Szerb 2003, 87) 

2.2.1 Yhteisöllisyys 

Verkostoitumisen takana on usein ihmisen tarve tulla hyväksytyksi osana jotakin 

tiettyä ryhmää. Verkostot tarjoavat yhteisöllisyyttä ja samaistuminen vetää 

verkostoitujia yhteen. Yrittäjien on siis luonnollista verkostoitua keskenään, sillä 

alasta riippumatta yrittäjät kohtaavat usein samoja ongelmia. (Silvennoinen 2008, 

36) 

Verkostossa toimimisen ytimenä on vastavuoroisuus. Yhteisön eli tietyn 

verkoston jäsenenä haluaa miellyttää muita. Verkoston jäsen tarjoaa palvelujaan 

tai tietoaan toiselle, jolloin toinen jää ikään kuin kiitollisuuden velkaan. Tästä 

syntyy vastavuoroisuus, jossa jokainen verkoston jäsen auttaa toistaan. 

(Silvennoinen 2008, 37) 

Yhteisön pohjana toimii luottamus. Yhteisön jäsenen ei kuulu pettää muita, joten 

yhteisö luottaa jokaisen jäsenensä toimivan yhteisölle parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Silvennoinen 2008, 38) Luodessaan hyvän sosiaalisen suhteen, 

verkostoituneet yritykset toimivat paremmin keskenään. Esimerkiksi sijoittajat 

sijoittavat mieluummin yritykseen, johon heillä on jo entuudestaan olemassa 

jonkinlainen suhde kuin sellaiseen johon heillä ei ole mitään sidoksia. 
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Ylläpitääkseen näitä suhteita, osapuolet tuntevat velvollisuutta auttaa toisiaan. 

(Smith & Lohrke 2004, 2) 

2.2.2 Sosiaalinen pääoma 

Yrittäjillä on kolme tärkeintä resurssia: taloudellinen, inhimillinen ja sosiaalinen 

pääoma. Taloudellinen pääoma käsittää muun muassa rahavarat, sijoitukset ja 

luotot. Inhimillinen pääoma taas rakentuu ihmisen luonnollisista avuista kuten 

luotettavuudesta, karismaattisuudesta, koulutuksesta ja lahjakkuudesta suorittaa 

työnsä. Sosiaalinen pääoma koostuu verkostoista. Yrittäjän verkostot toisiin 

yrittäjiin, ystäviin ja muihin toimijoihin luovat sosiaalista pääomaa. Tämä ei ole 

hankittavissa muuten kuin verkostoitumalla ja ylläpitämällä verkostoja. 

( Burt 1992, 57) 

Sosiaalinen pääoma lisää kilpailukykyä kolmella eri tavalla. Se helpottaa tiedon 

kulkua, ja sen avulla voi saada tietoa uusista mahdollisuuksista ja tavoista, joista 

ei muuten kuulisi. Toiseksi, sosiaalisten suhteiden avulla voi päästä vaikuttamaan 

vaikutusvaltaisten tahojen, esimerkiksi suurten yritysten johtajien, 

päätöksentekoon ”puskaradion” kautta. Kolmanneksi, sosiaalisen pääoman 

avulla saa tunnettavuutta ja suosituksia, jotka auttavat laajentamaan verkostoa 

ja pääsemään käsiksi uusiin mahdollisuuksiin. Yrittäjän ollessa osa sosiaalista 

verkostoa, hän saa sekä tukea että tunnettavuutta. Nämä asiat ovat tärkeitä niin 

yrittäjän hyvinvoinnin kuin liiketoiminnan sujuvuuden kannalta. (Lin 1999, 31)   

2.3 Yrittäjien verkostoitumistapahtumat 

Verkostoitumistapahtumat ovat yrittäjille tai muulle kohderyhmälle suunnattuja 

tapahtumia, joissa informatiivisen osan lisäksi pääpaino on yrittäjien keskinäisellä 

vapaamuotoisella verkostoitumisella. Verkostoitumistapahtumat kannustavat 

yrittäjiä hankkimaan uusia kontakteja ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita 

toisista yrittäjistä. Nämä ovat erittäin tärkeitä tapahtumia yrittäjille sekä hyviä 

kanavia markkinoida itseään. Verkostoitumistapahtumat saavuttavat yleensä 
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suuren suosion, ja ainakin toistaiseksi yrittäjät ovat kokeneet niiden olevan 

hyödyllisiä. 

Suomen Yrittäjät järjestävät vuodessa yrittäjille lukuisia 

verkostoitumistapahtumia. Myös monet muut tahot järjestävät 

verkostoitumistapahtumia mutta näissä usein kohderyhmä on rajattu hieman 

tarkemmin esimerkiksi alan mukaan. (Suomen Yrittäjät 2013a) 

Suomen Yrittäjien suurin verkostoitumistapahtuma on vuosittain järjestettävä 

Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät, joka kerää yrittäjiä ympäri Suomen 

verkostoitumaan. Vastineeksi tälle nuoret yrittäjät ovat suunnitelleet nuorten 

yrittäjien valtakunnallisen tapahtuman, joka on suunnattu nuorille yrittäjille.  

Verkostoitumistapahtumien tuoma lisäarvo 

Verkostoituminen tuo paljon lisäarvoa yrittäjälle. Verkoston kautta yritys pääsee 

käsiksi uusiin tietolähteisiin. Verkostosta saa tarpeellisia näkökulmia uudesta 

tiedosta, jolloin yrittäjän ei tarvitse käyttää turhaan aikaansa kahlaamalla läpi 

monia tietolähteitä etsien olennaisinta tietoa. (Silvennoinen 2008, 48-50) 

Verkostoitumistapahtumat mahdollistavat monipuolisen ja kattavan 

verkostoitumisen.  

Haastattelin Get Togetherissä nuoria yrittäjiä siitä, mitä lisäarvoa he kokevat 

saavansa verkostoitumistapahtumista. Haastateltavinani olivat Lyyti Oy:n yrittäjä 

Petri Hollmén, joka sai myös Varsinais-Suomen Vuoden Nuori yrittäjä –

palkinnon, Anni Savolainen Savolaisen Physio Trainer Ky:n yrittäjä, Mikko 

Nurminen Ideakone Oy:n yrittäjä sekä yrittäjä Kisu Korsi.  

Yrittäjät kokevat verkostoitumistapahtuman tuovan paljon lisäarvoa 

verkostoitumisen prosessille. Verkostoitumistapahtumissa yrittäjät pääsevät 

tapaamaan kasvotusten toisia yrittäjiä. Yleensä tapahtumissa vaihdetaan 

runsaasti käyntikortteja, joiden avulla vuorovaikutus voi jatkua myös tapahtuman 

jälkeen. Parhaassa tapauksessa yrittäjien verkosto laajenee huomattavasti. 
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Yrittäjät kokevat ihmisten aidon kohtaamisen parempana tapana verkostoitua 

kuin pelkästään sähköisen verkostoitumisen. Yrittäjät tapaavat toisiaan 

tapahtumissa ja usein verkostoituminen jatkuu tämän jälkeen sosiaalisessa 

mediassa. Yrittäjät kokevat, että pelkän sosiaalisen median avulla 

verkostoituminen olisi hyvin hankalaa ja pintapuolista eikä siitä välttämättä 

syntyisi toimivia ja luotettavia verkostoja.  
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3 YRITTÄJÄNUORET 

3.1 Suomen Yrittäjät 

Suomen Yrittäjät on yli 116 000 jäsenyrityksen järjestö. Sen tarkoituksena on 

parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä ja rakentaa parempaa 

yrittäjyyden yhteiskuntaa. Yrittäjäjärjestö koostuu eri paikallisyhdistyksistä, 

aluejärjestöistä sekä toimialajärjestöistä. Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että 

menestyvien yrittäjien ja yritysten määrä kasvaa, ja että heidän asemansa 

paranee. (Suomen Yrittäjät 2013a) 

Yrittäjien järjestäytyminen on alkanut jo 1800-luvun lopulla kädentaitoyrittäjien 

mestari- ja kisällitoiminnassa. 1930-luvulla kauppiaat perustivat oman järjestön. 

Suomen Yrittäjät on perustettu vuonna 1996, jolloin eri yrittäjäjärjestöt yhdistivät 

voimansa yhteen isoon järjestöön. (Suomen Yrittäjät 2013b) 

 

Kuva 1. Suomen Yrittäjien Logo (Suomen Yrittäjät 2014) 

Suomen Yrittäjät tarjoavat jäsenilleen monipuolisia palveluita kuten neuvontaa 

yrityksiin liittyvissä asioissa, esimerkiksi yrityksen lainsäädäntöön, verotukseen, 

ympäristöasioihin ja yrittäjän koulutusmahdollisuuksiin sekä muihin yrittäjiä 

koskeviin asioihin. (Suomen Yrittäjät 2013c) Suomen Yrittäjien alla Varsinais-

Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla työskentelee 

myös hankinta-asiamies, jonka päätehtävänä on palvella oman alueen yrittäjiä 

julkisiin hankintoihin ja kilpailutukseen liittyvissä asioissa. Tämä edistää erityisesti 

pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua myös julkisiin hankintoihin. (Hankinta-

asiamies 2013) 
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Suomen Yrittäjien aluejärjestöt järjestävät jäsenilleen koulutuksia, jotka 

hyödyttävät yrittäjää arkisissa askareissaan. Koulutuksia on muun muassa 

taloushallinnon, johtamisen ja markkinoinnin osaamisen syventämiseksi. 

Tiedotus on myös tärkeä osa Suomen Yrittäjien tarjoamia palveluja. Yrittäjä –lehti 

jaetaan kaikille jäsenille ja uutiskirjeet tulevat säännöllisesti jäsenten 

sähköpostiin. Näissä käsitellään yrittäjille tärkeitä ja ajankohtaisia asioita ja 

uutisia, joten yrittäjien ei itse tarvitse nähdä vaivaa etsiä eri medioista heitä 

koskevia asioita. 

Tärkein kaikista eduista ja palveluista on kuitenkin suuri verkosto eri alojen 

asiantuntijoita. Suomen Yrittäjät ovat keränneet eri verkostopalveluiden alle 

kaikki jäsenyritykset, joista yrittäjä ja asiakas löytää helposti tarvitsemansa. 

Lisäksi Suomen Yrittäjien järjestämissä verkostoitumistapahtumissa yrittäjille 

tarjotaan ainutlaatuisia tilaisuuksia verkostoitua muiden alojen yrittäjien kanssa, 

sekä laajentaa omaa verkostoaan. (Suomen Yrittäjät 2013d, 9) 

3.2 Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät 

Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät ovat osa Suomen Yrittäjiä. Heidän toimintaansa 

koordinoi vuosina 2013 ja 2014 nuorten yrittäjien toiminnanvastaava Päivi 

Laakso, jota olen haastatellut nuorten yrittäjien toiminnasta. Nuoret yrittäjät 

tarjoavat laajan verkoston ja yhteisön, johon yrittäjän on helppo samaistua.  

Nuorten yrittäjien toiminnan tehtävänä on myös tarkastaa, että nuorten ääni 

kuuluu kattojärjestössä ja sitä kautta yrittäjyyttä koskevissa päätöksissä. Tärkein 

vaikuttamisväylä on nuorten yrittäjien valiokunta, jossa on eri aluejärjestöjen 

edustajia ajamassa nuorten yrittäjien etuja. (Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät 

2014a)  
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Kuva 2. Suomen Yrittäjien nuorten yrittäjien logo (Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät 2014) 

Jokaisella Suomen Yrittäjien aluejärjestöllä on oma nuorten yrittäjien 

vastuuhenkilö, joka koordinoi yrittäjänuorten toimintaa omalla alueellaan. 

Alueverkoston tarkoituksena on edistää nuorten yrittäjien toimintaa ja 

vaikutusvaltaa läpi Suomen. Yrittäjänuorten oma verkosto on perustettu vuonna 

1997.  (Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät 2014b) 

Keväällä 2014 nuoret yrittäjät lanseerasivat opiskelijajäsenyyden. 

Opiskelijajäseneksi pääsee täysipäivänen opiskelija, joka on kiinnostunut 

yrittäjyydestä ja haluaa laajentaa verkostoaan. Nuorten yrittäjien toiminta on 

kaikille avointa, mutta erityisesti opiskelijoita halutaan kannustaa yrittäjyyteen 

luomalla verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteisö, joka jakaa tietoa yrittäjyyteen 

liittyvissä asioissa. (Suomen Yrittäjien nuoret yrittäjät 2014c) 

 

3.3 Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret 

Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret on alueellinen verkosto, joka toimii Varsinais-

Suomen Yrittäjien alla. Verkosto kokoaa yhteen yrittäjähenkisiä nuoria, jotka ovat 

aktiivisia ja halukkaita vaikuttamaan nuorten yrittäjien toimintaympäristöön. 

Toiminnan tavoitteena onkin, että yrittäjänuorissa toimiminen innostaisi nuoria 

yrittäjiä lähtemään mukaan yrittäjäjärjestön toimintaan. (Varsinais-Suomen 

Yrittäjänuoret 2013a) 

Verkostossa toimiminen on sosiaalista kanssakäymistä ja ajantustenvaihtoa. 

Yrittäjänuorten toiminta on avointa kaikille eikä se edellytä yhdistysrutiineja tai 

jäsenmaksuja.  
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3.4 Toiminta 

Yrittäjänuorten toiminnalla on kolme keskeistä tavoitetta, jotka tulevat esille 
projektiraportissa: 

• Nuoret yrittäjät jäseniksi yrittäjäjärjestöön 

Yrittäjänuorten toiminta on avointa kaikille nuorille yrittäjille ja 
yrittäjyydestä kiinnostuneille. Toimintaan osallistuakseen ei tarvitse kuulua 
yrittäjäjärjestöön, mutta toiminnalla yritetään saada myös nuoret yrittäjät 
liittymään siihen. Nuoret yrittäjät kokevat usein yrittäjäjärjestön toiminnan 
hyvin kaavoihin kangistuneeksi, joten tätä mielikuvaa yritetään murtaa 
järjestämällä nuorille kohdennettuja tapahtumia. 

• Nuorten yrittäjien aktivointi paikallisyhdistysten toimintaan ja 
hallitustyöskentelyyn 

Yrittäjänuorten toiminnalla yritetään saada nuoria yrittäjiä innostumaan 
myös paikallisyhdistysten kokonaisvaltaisesta toiminnasta. Nuoria yrittäjiä 
halutaan aktivoida toimimaan myös paikallisyhdistyksessä, jotta 
yrittäjäjärjestön toiminnassa olisi mukana myös nuorten näkökulma.  

• Yrittäjyyden positiivisen mielikuvan rakentaminen omalla esimerkillä 

Yrittäjyys koetaan usein pelottavaksi asiaksi varsinkin nuorten 
keskuudessa. Tämän vuoksi yrittäjyyden positiivista mielikuvaa yritetään 
rakentaa myös yrittäjyydestä kiinnostuneille. Järjestämällä mukavia 
tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan nuorten yrittäjien tarinoihin ja 
arkeen, myös mielikuva yrittäjyydestä paranee. 

Nuoret yrittäjät järjestää kaikille avointa toimintaa. Tapahtumia on paikallisesti, 

alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tapahtumien päätarkoitus on saada nuoret 

yrittäjät innostumaan toiminnasta ja verkostoitumaan keskenään. Nuoret yrittäjät 

saavat tapahtumassa tukea toisiltaan, mikä auttaa jaksamaan ja jatkamaan 

omassa yrityksessään. Tapahtumissa syntyy nuorten yrittäjien kesken uusia 

yhteistyösuhteita ja tietenkin myös ystävyyssuhteita. Usein nuoret yrittäjät ovat 

kovin yksin työssään, joten tapahtumissa he saavat vertaistukea ja vaihtaa 

ajatuksia samanmielisten ja samojen asioiden kanssa painivien ihmisten kanssa. 

Nuoret yrittäjät toimivat osana Suomen Yrittäjiä, joten heidän toimintaansa kuuluu 

myös nuorten yrittäjien etujen ajaminen.  (Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret 

2013a) 
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Varsinais-Suomen Yrittäjänuorten toiminta 

Varsinais-Suomen Yrittäjänuorten toimintaan kuuluu muun muassa joka 

kuukauden ensimmäisenä perjantaina järjestettävät lounastreffit, joilla nuoret 

yrittäjät kokoontuvat omakustanteiselle lounaalle vaihtamaan kuulumisiaan. 

Lounastreffi-ideaa laajennetaan koko ajan myös Turun seutukuntiin. Tällä 

hetkellä lounastreffejä järjestetään Turussa ja Salossa. Tämä on helppo tapa 

nuorelle yrittäjälle lähteä mukaan yrittäjänuorten toimintaan, sillä tapahtumat 

eivät sido ihmisiä.  

 

Kuva 3. Yrittäjänuorten pikkujouluristeily 2013 (Kuva: Juho Vainio) 

Lähes vuosittain Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret järjestävät myös 

risteilyseminaarin ja pikkujoulutapahtuman. (Varsinais-Suomen Yrittäjänuoret 

2013b) Näissä tilaisuuksissa nuorten yrittäjien on helppo luoda kontakteja toisiin 

nuoriiin yrittäjiiin ja verkostoitua. Tilaisuuksissa on myös yleensä vieraileva 

puhuja, jonka tarkoituksena on tuoda lisäarvoa yrittäjien toimintaan. Vuonna 2013 

olin itse mukana yrittäjänuorten risteilyllä ja paikalla puhujana oli Pasi Rautio 

Tuloksentuplaustoimistosta. Rautio peräänkuulutti yrittäjien verkostojen 
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rakentamista ja laittoi osallistujat rakentamaan oman tulirinkinsä muista risteilyllä 

olevista yrittäjistä. Tämä tarkoitti sitä, että yrittäjät pohtivat, miten he voisivat 

konkreettisesti auttaa toisiaan ja luoda tästä yhteistyöverkoston eli tuliringin.  
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4 CASE: GET TOGETHER 

 

Kuva 4. Get Together -logo (Nuorten yrittäjien valtakunnallinen tapahtuma) 

Vuosittain järjestetään nuorten yrittäjien valtakunnallinen tapahtuma. 

Tapahtuman järjestämisvastuu annetaan joka vuosi halukkaalle aluejärjestölle. 

Vuonna 2013 tapahtuma järjestettiin Turussa nimellä Get Together. 

Valtakunnallista tapahtumaa on järjestetty jo vuosien ajan. Olin itse mukana 

tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa työharjoittelun ja opinnäytetyön 

tutkimuksen tekemisen vuoksi. 

Joka vuosi Nuorten Yrittäjien Valtakunnallisessa Tapahtumassa jaetaan Vuoden 

Nuori Yrittäjä –palkinto. Palkinto jaetaan nuorelle yrittäjälle, joka on ansioitunut 

yrittäjän työssään. Yrityksen on tullut toimia vähintään kolme vuotta ja sen pitää 

työllistää omistajansa lisäksi vähintään yksi henkilö. Yrityksen toivotaan myös 

ilmentäneen kykyä nähdä ja hyödyntää yrityksen mahdollisuuksia uudella tavalla. 

Get Togetherissä palkinnon sai Aplico Oy:n toimitusjohtaja Jutta Österberg, joka 

on menestynyt ansiokkaasti yksityisenä yrittäjänä ketjuvaltaisella alalla pyörittäen 

liikunta- ja hyvinvointikeskusta Lohjalla. 

Get Together keräsi Turkuun noin 270 nuorta yrittäjää tai yrittäjyydestä 

kiinnostunutta nuorta ympäri Suomen. Tapahtuma kesti perjantaista sunnuntaihin 

ja joka päivälle oli runsaasti ohjelmaa.  
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Kuva 5. Lauantain seminaaripäivän tunnelmia. (Kuva: Juho Vainio) 

Get Together alkoi perjantaina Kick-off -illalla Liedon Vanhalinnassa. Illan 

ohjelmassa oli vain muutama puheenvuoro ja sen jälkeen vapaata seurustelua. 

Illan tarkoituksena oli tutustuttaa osallistujat toisiinsa ja saada heidät luomaan 

monta uutta kontaktia jo ensimmäisen illan aikana. 

Lauantaiaamuna osallistujat kokoontuivat Logomoon, jossa oli koko päivän 

kestävä seminaaripaketti sekä yhteistyökumppaneiden ständejä. Seminaarissa 

puhujina kuultiin Hans-Peter Siefen Nordic Business Forumista, Rami Aarikka 

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaasta, Signmark eli Marko Vuoriheimo Signmark 

Productions Oy:stä sekä Elina Hiltunen What’s Next Consultingista. Puhujien 

jälkeen yrittäjillä oli vielä mahdollisuus osallistua eri asiantuntijaklinikoille 

keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa yrittäjyyden keskeisistä ongelmista 

kuten nuoren yrittäjän jaksamisesta ja verkkoratkaisuista. Lisäksi osallistujat 

pääsivät kuuntelemaan Lotta Backlundin vetämää paneelikeskustelua 

uskaltamisesta, kasvusta, omasta yrittäjyydestä ja muista ajankohtaisista 

aiheista. 
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 Lauantai-illalla Logomo muuntautui Tulevaisuuden tekijät –gaalan 

tapahtumapaikaksi, joka huipensi nuorten yrittäjien tapahtuman. Tarjolla oli 

kolmen ruokalajin illallinen ja seurustelua jo tutuksi tulleiden sekä vielä uusien 

kasvojen kanssa. Gaalassa palkittiin vuoden nuori yrittäjä, vuoden 

aluejärjestötoimija, vuoden aluejärjestö, vuoden nuori tutkijayrittäjä sekä vuoden 

yrittäjyysteko –palkinto. Juhlintaa jatkettiin yömyöhään bändin soittaessa ja 

yrittäjien verkostoituessa.  

 

Kuva 6. Tulevaisuuden tekijät -gaala (Kuva: Juho Vainio) 

Sunnuntaiaamuna osallistujat tapasivat vielä brunssin merkeissä Aitiopaikassa. 

Brunssilla nuoret yrittäjät saivat luoda viimeiset kontaktinsa ja vahvistaa jo 

viikonlopun aikana syntyneitä uusia kontakteja. Brunssi toteutettiin yhteistyössä 

Boost Turun ja Turku Design Festivalin kanssa ja paikan päällä oli tarjolla myös 

eri aloja yhdistävä workshop.  

Workshopissa muodostettiin ryhmiä eri alan ihmisistä. Ryhmien tuli miettiä 

tapoja, miten keskustan tyhjiä toimitiloja saataisiin hyötykäyttöön. Ryhmät saivat 

käyttää luovuuttaan ja oppia samalla, miten eri alojen edustajat ajattelevat aivan 
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samasta ongelmasta. Workshopissa osallistujat loivat vielä uusia kontakteja ja 

tarkoituksena oli murtaa jäätä erilaisten ihmisten kesken ja mahdollisesti luoda 

aivan uusia toimintatapoja. 
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5 TUTKIMUS 

5.1 Menetelmät ja tavoitteet 

Tutkimusongelmana on tarvitaanko verkostoitumistapahtumia. Tavoitteena oli 

selvittää erityisesti verkostoitumistapahtumien tuoma lisäarvo verrattuna 

esimerkiksi verkostoitumiseen pelkästään sosiaalisessa mediassa. Yritin 

kartoittaa, arvostavatko yrittäjät verkostoitumistapahtumia ja mitä he kokevat 

saavansa näistä tapahtumista. 

Tutkimuksessa käytettiin kyselylomaketta, jossa oli sekä avoimia että 

monivalintakysymyksiä. Kysely lähetettiin kaikille Get Togetherin osallistujille. 

Kyselyllä kartoitettiin osallistujien tyytyväisyyttä ja heidän mielipiteitään 

verkostoitumistapahtumasta. Tutkimus on toteutettu osittain kvantitatiivisena eli 

määrällisenä tutkimuksena ja osittain kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena. Analysoinnissa käytettiin lähinnä induktiivista päättelyä eli 

vastauksista muodostettiin yleistyksiä. (Hirsjärvi ym. 2009) 

5.2 Tulokset 

Kysymykset 1-3 

Ensimmäisissä kysymyksissä kartoitettiin vastaajien taustoja eli ikää, sukupuolta 

ja toimialaa. Vastaajia oli 70 henkilöä. Vastaajista 73 % oli 26-35–vuotiaita ja 10 

% alle 26-vuotiaita. Suomen Yrittäjien mukaan alle 35–vuotiaat ovat nuoria 

yrittäjiä. Kyselyyn vastanneista 17 % ylitti 35–vuoden iän. Naisia vastaajista oli 

43 % ja miehiä 57 %.  
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Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma 

Kysymys toimialoista oli avoin, johon vastaajat saivat itse kirjoittaa toimialansa. 

Toimialojen kuvailun apuna käytin Tilastokeskuksen toimialaluokitusta 2008. 

 

Kuvio 3. Vastaajien edustamat toimialat 
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Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan yrittäjiä oli 17 % osallistujista. 

Muun palvelutoiminnan alojen edustajia oli 16 %, joten nämä kaksi alaa olivat 

parhaiten edustettuna tapahtumassa. Näihin aloihin lukeutuu myös IT-ala, joka 

oli vahvasti edustettuna.  

Teollisuuden, koulutuksen ja tukku- ja vähittäiskaupan alalta yrittäjiä oli 

osallistujista yli 10 prosenttia. Tapahtumassa oli mukana yrittäjiä lähes joka 

alalta, joten osallistujien kirjo oli laaja. 

Kysymys 4 

Kysymyksessä selvitettiin sitä, mitä kautta osallistujat olivat kuulleet 

tapahtumasta. Valittavana oli 6 eri kanavaa, joissa tapahtumaa on markkinoitu, 

sekä avoin vastausvaihtoehto. Suurin osa osallistujista oli kuullut tapahtumasta 

oman aluejärjestönsä kautta.  

Tapahtumaa markkinoitiin sähköpostilla, yrittäjälehdessä ja Facebookissa. 

Lisäksi aluejärjestöjen edustajat markkinoivat tapahtumaa ja Varsinais-

Suomessa tehtiin myös puhelinmarkkinointia alle 40–vuotiaille yrittäjille. 

 

Kuvio 4. Mistä kuulit tapahtumasta?  
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Avoimet vastaukset: g. Jostain muusta, mistä: 

• Suoraan varsinaissuomalaisilta (Miia, Tomi, Johanna) sekä SYNY valiokunnalta (jäsen 

2012). 

• edellisen vuoden tapahtumassa Hot Spotissa 

• Viime vuonna Helsingissä 

• PPY alueen Ny Valiokunnassa 

• Johanna Vainiolta 

• Hot Spot 

• Saatoin olla järjestämässä 

• Kouluni sähköpostin kautta(Turun AMK) 

• viime vuonna Hot Spotin gaalassa 

Kysymys 5 

Osallistujilta kysyttiin, miksi he päättivät osallistua tapahtumaan. Vastaajista 79 

% osallistui tapahtumaan saadakseen uusia kontakteja, mikä onkin 

verkostoitumistapahtuman pääidea. Vastaaja sai valita useamman kuin yhden 

vaihtoehdon ja toisiksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi vanhojen tuttujen 

tapaaminen. Verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen toivat siis 

suurimman osan vastaajista paikalle. 

 

Kuvio 5. Miksi päätit osallistua Nuorten Yrittäjien Valtakunnalliseen Tapahtumaan? 

Avoimet vastaukset: e. Jokin muu, mikä: 

• Valtakunnallisen tapahtuman konsepti ylipäätään kiinnosti 

• Aluetoimikunnan puheenjohtajuus velvoitti 
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• olen aluejärjestön nuorten toiminnasta vastaava 

• pääsee hetkeksi lomalle 

• Työtehtävät 

• Saadakseni hyvää fiilistä ja uusia ideoita. 

• Toimenkuvaan kuuluu nuorten yrittäjien asiat 

• hauskanpito ja yhdessäolo muiden yrittäjien kanssa 

• aluejärjestön edustajana velvoite osallistua 

Tämän jälkeen keskityttiin itse tapahtuman arviointiin. Tapahtuma oli koko 

viikonlopun mittainen, joten jokainen ohjelmaosuus arvioitiin erikseen asteikolla 

1-5. Lisäksi vastaajat saivat kirjoittaa avoimeen kysymykseen ”päällimmäiset 

fiilikset” lisää kommentteja kyseisestä osiosta. 

Kysymykset 6 ja 7 

Vastaajilta kysyttiin arviota perjantain Kick-off –illasta ja kysymyksessä 7 sai 

kirjoittaa avoimesti päällimmäisistä ”fiiliksistä” perjantain tapahtumista. Ilta sai 

jokaisesta arviointikohdastaan keskiarvoksi yli 3. Käytännön järjestelyt hoituivat 

vastaajien mielestä sujuvimmin. Pääasiassa vastaajat pitivät tapahtumasta. 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Perjantain Kick-off -illan arviointi 

”Uskomaton hieno fiilis, joka jatkui lauantaihin klo 06 asti.”  

”Hienoa osallistua vapaamuotoiseen tapahtumaan, jonka "järjestysvastuu" 

tapahtumassa itsessään oli uskallettu jättää osallistujille. Ehdottoman positiivinen henki.” 

 0 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Käytännön järjestelyt 

(tapahtumapaikka, kuljetukset, 

ilmoittautuminen) 

9 2 3 4 32 20 70 3,54 

Tarjoilut 9 3 6 12 25 15 70 3,23 

Yleinen tunnelma 9 0 4 12 24 21 70 3,5 

Yhteensä 27 5 13 28 81 56 210 3,42 
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 ”Yleisfiilinki hyvä, mutta ehkä väki oli vähän liikaa "levällään" isolla alueella. Hieno miljöö 

ja onnistuneet järjestelyt!” 

Kysymykset 8 ja 9 

Osallistujia pyydettiin arvioimaan lauantain seminaaripäivä, ja kysymyksessä 9 

sai kirjoittaa lauantain päällimmäisistä ”fiiliksistä”. Seminaaripäivä sai hyvin 

vaihtelevaa palautetta. Aikatauluongelmien vuoksi ruokailu, klinikat ja 

paneelikeskustelu menivät osittain päällekkäin, joten kaikki osallistujat eivät 

päässeet osallistumaan molempiin.  

Vastaajat antoivat myös jokaiselle päivän puhujalle arvosanan 1-5. Rami Aarikan 

esitys sai keskiarvokseen 4,16, mutta taas toisaalta Elina Hiltunen sai 

keskiarvokseen 2,68. Klinikkojen keskiarvo oli vain 1,78. Käytännön järjestelyt ja 

yleinen tunnelma saivat molemmat keskiarvokseen yli 3. 

 0 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Käytännön järjestelyt 

(tapahtumapaikka, 

ilmoittautuminen, kuljetukset) 

4 1 10 12 22 19 68 3,53 

Hans Peter Siefen, Nordic Busi-

ness Forum Oy 
11 1 4 13 24 13 66 3,17 

Rami Aarikka, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas Oy 
8 0 1 1 13 46 69 4,16 

Signmark, Signmark 

Productions Oy 
8 0 3 13 21 24 69 3,61 

Elina Hiltunen, What's Next 

Consulting 
10 6 11 18 17 7 69 2,68 

Paneelikeskustelu 19 0 3 11 23 7 63 2,63 

Klinikat 24 2 6 16 9 1 58 1,78 

Yleinen tunnelma 3 0 5 24 33 4 69 3,39 

Yhteensä 87 10 43 108 162 121 531 3,12 

Taulukko 2. Lauantain seminaaripäivän arviointi 
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” Hienoja puhujia ja edelleen hyvä ja kannustava ilmapiiri riittävän rennolla ohjelmalla, 

jotta verkostoituminen oli mahdollista.” 

” Pieni miinus aikataulun pettäminen --> nälkä :) Mutta loistavat tarinat vähensivät nälän 

tunnetta. Jos olisi ollut heikompia esityksiä, olisin lähtenyt aiemmin syömään.” 

” Todella kiva ja hyvä asiasisältö. Hieman aikataulusta lipsuminen harmitti, siis ei sillai 

että ois haitannut että mentiin myöhässä mutta kun ei kerennyt kaikkea kokemaan ja 

näkemään. Hieman pelivaraa ens kerralla.” 

Kysymykset 10 ja 11 

Kysymyksessä 10 osallistujien tuli arvioida Tulevaisuuden Tekijät –gaalaa ja 

kysymyksessä 11 sai kirjoittaa avoimesti päällimmäisistä ”fiiliksistä” gaalasta. 

Gaala sai myös kiitosta osallistujilta. Käytännön järjestelyjen keskiarvo kipusi 

4,01:een. Myös esiintyjät saivat yli 3,5:n keskiarvoja. Järjestöedustajien ja 

yhteistyökumppaneiden puheet eivät olleen osallistujien mielestä kovinkaan 

kiinnostavia. Samoin ruokailun venähtäminen oli joidenkin mielestä miinusta 

gaalassa, mutta ruuan laatu oli kuitenkin osallistujien mielestä erinomainen. 

 0 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Käytännön järjestelyt 

(tapahtumapaikka, kuljetukset, 

narikka) 

2 1 4 9 24 29 69 4,01 

Ohjelma 3 2 12 17 25 10 69 3,29 

Illallinen 2 1 7 11 28 20 69 3,77 

Taikuri Joni Pakanen 2 2 2 13 20 30 69 3,99 

Maailman Pienin Bilebändi 3 1 4 22 28 11 69 3,51 

Yhteensä 12 7 29 72 125 100 345 3,71 

Taulukko 3. Tulevaisuuden tekijät -gaalan arviointi 

” Muuten hyvä, mutta virallinen osuus kesti liian kauan.” 

” Hieno fiilis, hyvä paikka, ruoka oli hyvää seurasta puhumattakaan.” 
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” Ohjelma oli todella hyvin sujutettu ruokailun lomaan ja hienoa kun ei ollut pitkiä puheita. 

Tuntui että ilta meni niin hirveän nopeasti. Jos ohjelman olisi vetänyt yhteen putkeen niin 

olis ehtinyt pitkästyä pönötykseen. Erittäin hieno oivallus. Taikuri oli kanssa mainio.” 

Kysymykset 11 ja 12 

Kysymyksessä 11 osallistujat arvioivat sunnuntain brunssia, ja kysymyksessä 12 

sai kirjoittaa avoimesti päällimmäisistä ”fiiliksistä” sunnuntaista. Brunssilla 

osallistujia ei ollut niin paljon kuin edellisten päivien ohjelmissa. Hieman 

myöhäinen alkamisajankohta verotti kauempana asuvien osallistumista. Lisäksi 

suurin osa ihmisistä nautti verkostoitumisesta ja brunssista eikä osallistunut 

wokshoppiin. Workshop sai osallistujiltaan kuitenkin kohtalaisen arvioinnin ja 

brunssi oli yleisesti siihen osallistuneiden mielestä hyvä. 

 0 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

Tapahtumapaikka 15 1 1 11 19 12 59 2,92 

Tarjoilut 15 0 2 6 8 28 59 3,29 

Workshop 32 1 5 10 2 0 50 0,98 

Yhteensä 62 2 8 27 29 40 168 2,39 

Taulukko 4. Brunssin arviointi 

”Yksi parhaimmista brunsseista, missä olen ollut. Juuri oikeaa musiikkia ja hyvää 

ruokaa.” 

”väsymystä, workshopit meni ohi. sen sijaan loistavia keskusteluja ja uusia 

kontakteja, tosi tarpeellista!!” 

” Mikä workshop? Sunnuntaina ei ehkä se toimivin konsepti. Oikein mukava 

lopetus viikonlopulle. Toisilla oli kiire katsomaan kotiin lätkää, joten eivät 

malttaneet jäädä enää sunnuntaibrunssille.” 
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Kysymys 13 

Kysymyksessä 13 tarkasteltiin tapahtuman kokonaiskuvaa ja vastaajilta kysyttiin, 

mistä he pitivät tapahtumassa eniten ja mikä oli heidän mielestään tarpeetonta. 

Kysymys oli avoin. Vastausten joukosta ehdottomasti parhaaksi ja 

tarpeellisimmaksi tapahtumassa vastaajat kokivat toisten yrittäjien kanssa 

verkostoitumisen. Myös lauantain seminaaripäivän puhujat saivat paljon kiitosta. 

Sunnuntain workshop ja gaalaillan puheet saivat eniten negatiivista palautetta.  

” Parasta antia oli verkostoituminen ja yleinen tunnelma; tarpeetonta oli turha 

pitkäveteisyys ja odottelu gaalaillassa.” 

” Parasta oli ihmiset, innokkaat nuoret yrittäjät, joiden kanssa sai jälleen kerran 

nauraa vedet silmissä! Huonointa oli hieman ontuva kommunikointi seminaarin ja 

etenkin brunssin aikana.” 

” Yhdessä olo ja verkostoituminen. Sai tavata vanhoja tuttuja ja tutustua uusiin. 

Sai puhua ja kuulla kokemuksista olla yrittäjä.” 

” Parasta mahtavat tyypit, innostunut ilmapiiri ja hyvä fiilis. Ja tietenkin hyvä ruoka 

ja juoma. Tarpeetonta pönötys ja joidenkin puhujien jäykkyys.” 

Kysymykset 15-18 

Kysymyksessä 15-17 selvitettiin tapahtuman ajankohtaa, kestoa sekä gaalan 

vapaamuotoisuutta. Näiden kysymysten on tarkoitus toimia apuvälineenä 

seuraavaa tapahtumaa suunniteltaessa. Lisäksi näiden jälkeen kysymys 18 oli 

avoin kysymys, mihin sai perustella vastauksensa, mikäli vastasi ”ei” johonkin 

edellisistä kysymyksistä. 

 

Kuvio 6. Onko mielestäsi tapahtuman ajankohta hyvä? 
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Tapahtuma järjestettiin keväällä, toukokuussa. Vastaajista 86% oli sitä mieltä, 

että ajankohta on hyvä ja 14% vastaajista ei pitänyt ajankohtaa hyvänä, sillä 

esimerkiksi vastaajien mielestä alkukesä on hyvinkin vilkasta aikaa monelle 

bisnekselle. 

 

Kuvio 7. Tapahtuma kestää koko viikonlopun. Onko se mielestäsi sopiva aika tapahtumalle? 

Tapahtuma kesti koko viikonlopun eli kolme päivää. Vastaajista 88 %:n mielestä 

koko viikonloppu on hyvä aika tapahtumalle. 12 %:n mielestä tapahtuma olisi 

voinut olla hieman lyhyempi. 

Gaalan muokkaamisesta vapaamuotoisemmaksi mielipiteet jakautuivat aika 

tasan. Vastaajista 47 % oli sitä mieltä, että gaalaa tulisi muokata 

vapaamuotoisemmaksi, kun taas 53 % oli sitä mieltä, että gaala on nykyisellä 

mallilla hyvä. 

 

Kuvio 8. Tulisiko gaalaa muokata vapaamuotoisemmaksi seuraaviin tapahtumiin? 

” En tiedä miten muille uppoaa mutta minusta esim. pe aamuna alkava ja la 

iltapäivään/iltaan päättyvä tapahtuma olisi riittävä. La iltaan voisi sitten vaan 

jättää mahdollisuden jatkaa iltaa rennompien jatkojen merkeissä. ” 

” Ihmisten liikkuessa gaalassa juttua tuntui tulevan enemmän kuin pöydissä 

istuessa, joten kannatan enemmän vapaamuotoisempaa tapahtumaan.” 

” Toukokuun on ajankohtana huonoimpia mahdollisia, sillä harvassa ovat 

bisnekset joissa alkukesä on hiljaista. Lisäksi vapaa-ajan haasteet ovat varmasti 
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lähes kaikille yhteisiä (mökkien kesäkunto, piha ja puutarha, golf, veneet 

jne).”Tämän jälkeen kyselyssä kartoitettiin tarkemmin nuorten yrittäjien 

verkostoitumista verkostoitumistapahtumissa. 

Kysymys 19 

Kysymyksessä 19 kysyttiin, onko vastaaja Suomen Yrittäjien jäsen. Nuorten 

Yrittäjien toiminta on avointa kaikille, joten tapahtumaan osallistumisen 

edellytyksenä ei ollut jäsenyys. 

 

Kuvio 9. Oletko Suomen Yrittäjien jäsen? 

Vastaajista 91 % on jäsenenä Suomen Yrittäjissä. 9 % vastaajista ei ole Suomen 

Yrittäjien jäsen. Suomen Yrittäjät yrittävät saada koko ajan uusia jäseniä, joten 

toivottavaa on, että nämä osallistujat liittyvät tapahtuman jälkeen jäseniksi. 

Kysymys 20 

Kysymyksessä 20 vastaajilta kysyttiin, kuinka monta kertaa he ovat olleet nuorille 

yrittäjille kohdennetuissa tapahtumissa. Tapahtumia järjestetään kuukausittain. 

 

Kuvio 10. Oletko ennen osallistunut nuorille yrittäjille kohdennettuihin tapahtumiin? 
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Vastaajista 24 % oli ensimmäistä kertaa nuorille yrittäjille kohdennetussa 

tapahtumasta ja 41 % oli osallistunut 2 – 3 kertaa. Vastaajista 10 % oli osallistunut 

jo 4 – 5 kertaa aiemmin ja 24 % 6 kertaa tai enemmän. 

Kysymys 21 

Kysymyksessä 21 kysyttiin, ovatko vastaajat saaneet tapahtumista uusia 

kontakteja. Verkostoitumistapahtumien päätarkoitus on verkostoitua ja luoda 

uusia kontakteja ja järjestäjät pyrkivät edesauttamaan tätä parhain mahdollisin 

tavoin. 

 

Kuvio 11. Oletko saanut tapahtumista uusia kontakteja? 

Vastaajista 46 % koki saaneensa tapahtumasta monia ja hyödyllisiä kontakteja. 

51 % koki saaneensa jonkin verran kontakteja. Osallistujista 1 % koki saaneensa 

ainoastaan hyödyttömiä kontakteja ja 1 % ei ollut saanut kontakteja ollenkaan. 

Kysymys 22 

Kysymyksessä 22 kysyttiin ovatko nuorille yrittäjille kohdennetut tapahtumat 

vastaajien mielestä tarpeellisia. Tapahtumat ovat kohdennettu alle 35 –vuotiaille 

yrittäjille. 

 

Kuvio 12. Ovatko nuorille yrittäjille kohdennetut tapahtumat mielestäsi tarpeellisia? 
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Vastaajista 96 %:n mielestä nuorille yrittäjille kohdennetut tapahtumat ovat 

tarpeellisia. Vastaajista 4 % ei koe tapahtumia tarpeellisiksi. Vastaajat ovat nuoria 

yrittäjiä, joten kohderyhmä kokee tapahtumat tarpeellisiksi. 

Kysymys 23 

Kysymyksessä 23 kysyttiin tarjosiko tapahtuma tarpeeksi 

verkostoitumismahdollisuuksia. Osallistujien vapaan verkostoitumisen lisäksi 

tapahtumassa oli kilpailu siitä, kuka saa kerättyä eniten käyntikortteja.  

 

Kuvio 13. Tarjosiko tapahtuma mielestäsi tarpeeksi verkostoitumismahdollisuuksia? 

Vastaajista 91 % oli sitä mieltä, että tapahtuma tarjosi tarpeeksi 

verkostoitumismahdollisuuksia ja 9 %:n mielestä verkostoitumismahdollisuuksia 

ei ollut tarpeeksi. 

Kysymys 24 

Tämän jälkeen pureuduttiin syvällisemmin verkostoitumiseen yrittäjän 

näkökulmasta ja verkostoitumistapahtumien tuomaan lisäarvoon. Kysymyksessä 

24 kysyttiin monivalintakysymyksellä, mitä verkostoituminen tarkoittaa yrittäjän 

näkökulmasta. Valittavana oli myös avoin vastausvaihtoehto ”jotain muuta, mitä”.  

 

Kuvio 14. Mitä verkostoituminen mielestäsi tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta? 
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Vastaajista 40 % oli sitä mieltä, että verkostoituminen tarkoittaa 

yhteistyökumppaneiden hankkimista. Vastaajista 23 %:n mielestä 

verkostoituminen yrittäjän näkökulmasta tarkoittaa uusien ystävien hankkimista 

ja 7 % katsoi verkostoitumisen tarkoittavan uusien asiakkaiden etsimistä. Loput 

30 % vastasivat sen tarkoittavan jotain muuta ja tarkensivat kysymystä avoimella 

vastauksella. Näissä vastauksissa korostui se, että heidän mielestään 

verkostoituminen tarkoitti kaikkia monivalintakysymyksessä tarjottuja 

vaihtoehtoja. 

” Kaikkea kolmea. Koskaan ei voi tietää minkä kontaktin kautta syntyy mitäkin.” 

” Kaikkia yllämainittuja. Ei pelkkää oman tuotteen/palvelun myymistä, vaan 

kontakteja jotka kantavat vuosikausia - myös positiivisella tavalla jokaisen omaa 

"hyväveli-verkostoa".” 

” Tähän kohtaa pitäisi valita kaikki kolme kohtaa. Mutta tärkeimpänä on uusien 

ystävien hankinta joista tulee asiakkaita ja mahdollisesti yhteistyökumppaneita.” 

Kysymys 25 

Kysymyksessä 25 kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä verkostoituminen antaa 

nuorelle yrittäjälle ja tulisiko ilman verkostoja toimeen. Lähes kaikki vastaajat 

olivat sitä mieltä, että ilman verkostoja ei tule yrittäjänä toimeen. Lisäksi monen 

mielestä yrittäminen olisi hankalaa ja tylsää ilman verkostoja.  

Verkostot tarjoavat sosiaalista kanssakäymistä, sekä yhteistyökumppaneita ja 

potentiaalisia asiakkaita. Yrittäjät kokee, että toiset yrittäjät ovat heidän 

kollegoitaan, joiden kanssa voi jakaa kokemuksia. Ajanvietto samanhenkisten 

ihmisten kanssa oli vastaajien mielestä yksi suurimmista verkostoitumisen 

hyödyistä. Yrittäjä saa verkostoitumisesta mahdollisuuden parantaa ja 

mahdollisesti laajentaa liiketoimintaansa uusien kontaktien myötä. 

” Verkostot ovat tulevaisuuden tärkein toimintamalli, eikä yrittäjä ilman verkostoa 

voi pärjätä. Lisäksi verkostolta saa vertaistukea ja kollegiaalista 

yhteenkuuluvuutta, ja tietenkin hyvää seuraa.” 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Sydänheimo 



39 

” Uusia mahdollisuuksia ja ajatusten jakamista. Ajanviettoa samanhenkisten 

ihmisten kanssa. Ilmankin verkostoja varmaan tulisi toimeen, mutta silloin voisi 

elämä/yrittäminen olla paljon hankalampaa ja tylsää.” 

” Yksinyrittäjälle verkostoituminen on erityisen tärkeää. Koen, että muut nuoret 

yrittäjät ovat kollegojani, joiden kanssa pystyn keskustelemaan yrittäjyydestä, niin 

hyvistä kuin haasteellisista asioistakin.”  

” Verkostoituminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden parantaa omaa 

yritystoimintaansa. Esimerkiksi tässä tapahtumassa saman alan erilaiset yrittäjät 

sopivat yhteistyökuviosta jossa he voivat omille asiakkailleen suositella toistensa 

palveluita. Ja toinen sai suoraa uusia asiakkaita toiselta puolelta Suomea, joka ei 

varmasti olisi ollut muutoin mahdollista. Mielestäni ilman verkostoja ei voi 

menestyä yrittäjänä.” 

” Todella suuren edun ja ns.kaikki voittaa tilanteen. Verkostot ovat mielestäni 

elintärkeitä varsinkin aloittaville nuorille yrityksille.” 

” Ei tulisi toimeen. On hyvä tuntea ihmisiä jotta voi auttaa heitä ja pyytää heiltä 

myös apua omiin yrittäjyyden haasteisiin. Vertaisryhmä on todella tärkeetä, 

lisäksi on hienoa jos saa uusilta ihmisiltä uusia ajatuksia ja oppeja.” 

Kysymys 26 

Kysymyksessä 26 vastaajilta kysyttiin myös avoimella kysymyksellä, mitä 

lisäarvoa verkostoitumistapahtumat tuottavat verrattuna verkostoitumiseen 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tällä kysymyksellä haluttiin kartoittaa sitä, 

miten tärkeäksi yrittäjät kokevat verkostojen luomisen 

verkostoitumistapahtumissa oman työpisteensä ja internetin sijaan. 

Vastaajat pitivät henkilökohtaista tapaamista huomattavasti parempana kuin 

verkossa verkostoitumista. Viestintä kasvokkain on moniulotteisempaa ja 

keskustelut syvällisempiä kuin sosiaalisen median verkostoissa. Ihmiset myös 

edelleen haluavat tavata kontaktinsa kasvotusten, koska se luo luottamusta. 

” Kasvokkain tapaaminen luo luotettavuutta” 
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” Kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista ei voi verrata sosiaalisessa mediassa 

tapahtuvaan kanssakäymiseen.” 

” Kyllä se vain tämän kaiken somettumisenkin aikakautena mielestäni face to face 

on se mikä luo ihmisten välille parhaimman luottamuksen ja siteen.” 

” On tietysti aivan eri asia nähdä ihmisiä oikeasti, verrattuna verkostoitumiseen 

verkossa. Silloin vasta oppii oikeasti tuntemaan ihmisiä.” 

” Kohtaaminen kasvotusten on tärkeää. Nonverbaalinen viestintä kertoo kuitenkin 

vähän enemmän kuin teksti ruudulla tai ääni puhelimessa. Viestintä on 

moniulotteista ja kattavamman kuvan yhteistyökumppanista / asiakkaasta jne. 

saa kohtaamalla kasvotusten.” 

” Henkilökohtainen kontakti on aina paras tapa verkostoitua. Tapahtumaan on 

myös kerääntynyt ihmisiä/yrityksiä joita ei voi löytää sosiaalista mediasta. 

Taphtumiin tulee myös laaja-alaisemmin erillaisia yrityksiä, joita ei voi 

sosiaalisesta mediasta löytää yhdestäpaikasta” 

Kysymykset 27 ja 28 

Kysymyksissä 27 ja 28 vastaajilta kysyttiin vielä Suomen Yrittäjien 

verkostoitumistapahtumista, ovatko ne täyttäneet vastaajien odotukset ja 

avoimella kysymyksellä kehitysehdotuksia. Verkostoitumistapahtumat olivat 

täyttäneet 81 %:n odotukset, mutta eivät 19 %:n odotuksia. 

 

Kuvio 15. Ovatko Suomen Yrittäjien järjestämät verkostoitumistapahtumat täyttäneet 
odotuksesi? 

Kehitysehdotuksia tuli jonkin verran. Suurimmaksi osaksi vastaajat olivat sitä 

mieltä, että Suomen Yrittäjien toiminta on liian kaavoihin kangistunutta. Samoin 

vastaajat pelkäsivät sitä, että yrittäjän kasvaessa ulos nuoren yrittäjän 
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kategoriasta, hän on tottunut vapaamuotoisempaan toimintaan ja näin ollen 

jättäytyy kokonaan Suomen Yrittäjien toiminnasta pois. Vastaajat kaipasivat 

myös enemmän Get Togetherin tyyppisiä verkostoitumistapahtumia. 

” Ukkoutumista pitäisi ehkäistä laajemminkin, ettei käy niin, että Nuorten Yrittäjien 

tapahtumien jälkeen ei enää jatketa "varsinaisiin". Järjestön työntekijöiden tulisi 

tarkemmin kuunnella yrittäjiä, eikä kinastella keskenään.” 

” Enemmän tapahtumia juuri verkostoitumista huomioiden.” 

” Se mikä koetaan hyödylliseksi - sitä ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä 

vuosikymmenestä toiseen! Ja lisää markkinointia ja toiminnan läpinäkyvyyttä!” 

” Nuoret yrittäjät ja "vanhat" yrittäjät erotellaan liikaa kahteen eri leiriin. Ei ne 

vanhatkaan yrittäjät kaipaa pönötystä, eikä toisaalta nuoret yrittäjät varsinkaan. 

Mutta nuorista yrittäjistä tulee vääjäämättä sitä "vanhojen" yrittäjien osastoa 

muutamassa vuodessa, ja kysymys kuuluukin miten nämä Nuorten yrittäjien 

hauskaan ja vapaamuotoiseen toimintaan tottuneet saadaan pidettyä ja 

sitoutettua Yrittäjäpäivillä ja muissa liittokokous-henkisissä tilaisuuksissa. 

Ylipäätään toimintaa pitäisi uskaltaa kehittää nuorekkaammalla otteella - eivät ne 

vanhatkaan yrittäjät siitä kaikkoa.” 

Viimeiseksi vastaajat saivat vielä jättää viimeiset kommentit järjestäjille. Tähän 

vastanneiltä tuli lähinnä vain positiivisia kommentteja ja kiitoksia järjestäjille. 

” Loistavasti järjestetty tapahtuma, osallistumme varmasti myös ensi vuodenkin 

tapahtumaan.” 

” Kiitos Miia & Kumppanit loistavasta tilaisuudesta. Vielä kun saamme kirkastettua 

kaikille niille yrittäjille tämän tapahtuman arvon, jotka eivät olleet paikalle, saadaan 

homma rokkaamaan.” 

” Kiitoksia kaikille jotka ovat olleet toteuttamassa tätä tilaisuutta. Hienosti meni! 
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5.3 Yhteenveto 

Tulosten mukaan verkostoitumistapahtumat ovat hyvin tarpeellisia. Erityisesti 

nuorille kohdennetuille tapahtumille näyttää olevan tarvetta jatkossakin. Nuoret 

kokevat verkostoitumisen hyvin tärkeänä. 

Vastaajat kaipaavat enemmän Get Togetherin kaltaisia valtakunnallisia 

tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan yrittäjiin eri puolelta Suomea. Nuorten 

yrittäjien verkostoa siis kannattaa pitää yllä ja mahdollisesti tehostaa heidän 

toimintaansa. Nuorissa yrittäjissä on tulevaisuus, joten mitä enemmän heitä 

kannustetaan verkostoitumaan sen taitavimmiksi he siinä tulevat. 

Nuorille kohdennettujen tapahtumien vapaamuotoisuutta tulisi vielä lisätä. 

Vastanneiden keskeltä nousi vahvana se mielipide, että heidän mielestään 

”pönöttäminen” ja viralliset puheenvuorot tulisi jättää joko kokonaan pois tai 

vähentää ainakin rajusti. Nuoret yrittäjät arvostavat eniten järjestön luomaa 

tilaisuutta, jossa on mahdollisuus seurustella vapaasti ja luoda uusia kontakteja 

muiden nuorten yrittäjien kanssa. 
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6 POHDINTA 

Verkostoitumistapahtumat ovat kyselyn ja yrittäjien kanssa käymieni 

keskustelujen perusteella todella tärkeitä tapahtumia. Verkostoituminen on 

nykypäivän bisnesmaailmassa melkein pakollinen asia, jonka suurin osa 

yrittäjistä myös ymmärtää.  Ilman verkostoja yrittäjä voi pärjätä, mutta hyvin 

verkostoituneella yrittäjällä on huomattavasti helpompaa. 

Verkostoitumisen ja verkostojen sosiaalinen puoli tulee hyvin esiin juuri tällaisissa 

tapahtumissa. Mielestäni myös verkostoitumistapahtumiin hakeutuvat yrittäjät 

ovat hyvin avoimia ja sosiaalisia luonteeltaan. Monet tulevat täysin yksin 

tuntemattomien joukkoon ja viikonlopun jälkeen heillä on paljon käyntikortteja ja 

hyviä muistoja.  

Verkostoituminen voi poikia yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja parhaassa 

tapauksessa elinikäisiä ystäviä. Vaikka verkostoituminen alkaakin olla sanana 

hieman klisee, ei sitä voi korostaa liikaa. Verkostoituminen auttaa yrittäjiä 

parantamaan mahdollisuuksiaan ja selviämään yrittäjyyden arjesta. Yrittäjällä ei 

ole kollegoita samalla tavalla kuin tavallisella työntekijällä. Erityisesti yksinyrittäjä 

on välillä sananmukaisesti hyvinkin yksin. Muilta yrittäjiltä saa vertaistukea ja 

samaa sosiaalista kanssakäymistä kuin normaalisti työkavereilta. 

Verkostoitumistapahtumissa useimmiten syntyy hyvin paljon uusia kontakteja. 

Yrittäjät arvostavat enemmän kasvotusten tapahtuneita tapaamisia kuin vaikkapa 

tapaamista verkossa. Aito kohtaaminen tuo myös luottamusta yrittäjien välille ja 

keskustelu on avoimempaa. 

Suomen Yrittäjien toiminta on erittäin tärkeää yrittäjien kannalta. Ilman Suomen 

Yrittäjiä ei olisi näin kattavia verkostoitumismahdollisuuksia. Erityisesti Nuorten 

Yrittäjien toiminta on todella tärkeä asia, sillä usein nuoret yrittäjät ovat myös 

aloittavia yrittäjiä ja tarvitsevat paljon vertaistukea.  Monet nuoret yrittäjät eivät 

varmastikaan löytäisi itsekseen niin kattavaa verkostoa, minkä yrittäjäjärjestö 

takaa. Yrittäjän elämä on hyvin paljon sidoksissa työhön, joten on hienoa, että 
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heille järjestetään tapahtumia, joissa on sekä käytännön hyötyä koulutusten 

muodossa, että sosiaalisia kontakteja muiden yrittäjien kanssa. 

Varsinais-Suomen Yrittäjänuorten tapahtumat ovat saaneet paljon positiivista 

palautetta ja Turussa on pieni aktiivinen joukko nuoria yrittäjiä, jotka osallistuvat 

lähes joka tapahtumaan. Tapahtumissa on aina hauskaa ja monille niistä onkin 

syntynyt syviä ystävyyssuhteita.  

Suomessa on vallalla vieläkin ajattelumalli, jossa yrittäjyys nähdään pelottavana 

ja raskaana taakkana, johon harvempi uskaltaa lähteä. Yrittäjänuorten toiminta ja 

varsinkin heidän lanseeraamansa opiskelijajäsenyys on hyvä tapa luoda 

yrittäjyydestä positiivisempaa mielikuvaa. Opiskelijat voivat hyvinkin saada 

yrittäjyyden kipinän, kun he pääsevät kuuntelemaan aitoja yrittäjien tarinoita ja 

tutustumaan yrittäjiin ihmisinä. Lisäksi näissä tapahtumissa opiskelijat saavat jo 

luotua kattavia verkostoja ennen yrittäjäksi ryhtymistä. 

 

 

Kuva 7. Verkostoitumistapahtumat luovat yhteishenkeä. (Kuva: Juho Vainio) 
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Palautekysely GetTogether 17.-19.5.2013 

 

1. Ikä 
a. 18-25 
b. 26-30 
c. 31-35 
d. 35 tai yli 

 
2. Sukupuoli 

a. Nainen 
b. Mies 

 
3. Toimiala 

 
4. Mistä kuulit tapahtumastamme? 

a. Sähköpostin kautta 
b. Kaverilta 
c. Facebookista 
d. Suomen Yrittäjien uutiskirjeestä 
e. Yrittäjälehdestä 
f. Oman aluejärjestön kautta 
g. Jostain muusta, mistä: 

 

5. Miksi päätit osallistua Nuorten Yrittäjien Valtakunnalliseen Tapahtumaan? 
a. Saadakseni uusia kontakteja muista nuorista yrittäjistä 
b. Tapahtuman ohjelma oli mielenkiintoinen 
c. Kiinnostavat puhujat ja aiheet lauantain seminaarissa 
d. Nähdäkseni vanhoja tuttuja 
e. Jokin muu, mikä: 

 
Arvioi asteikolla 1-5 tapahtuman onnistumista eri osa-alueilla  
(1=huonosti onnistunut 5=erittäin hyvin onnistunut 0=en osallistunut)  
 

6. Perjantain Kick-Off ilta Liedon Vanhalinnassa 

a. Käytännön järjestelyt (tapahtumapaikka, kuljetukset, ilmoittautuminen) 
b. Tarjoilut  
c. Yleinen tunnelma 

 
7. Päällimmäiset fiilikset perjantaista 
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8. Lauantain seminaaripäivä 
a. Käytännön järjestelyt (tapahtumapaikka, ilmoittautuminen, kuljetukset) 
b. Hans Peter Siefen, Nordic Business Forum Oy  
c. Rami Aarikka, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy 
d. Signmark, Signmark Productions Oy 
e. Elina Hiltunen, What's Next Consulting 
f. Paneelikeskustelu 
g. Klinikat 
h. Yleinen tunnelma 

 
9. Päällimmäiset fiilikset lauantaista 

 
10. Tulevaisuuden Tekijät -gaala 

a. Käytännön järjestelyt (tapahtumapaikka, kuljetukset, narikka) 
b. Ohjelma 
c. Illallinen 
d. Taikuri Joni Pakanen 
e. Maailman Pienin Bilebändi  

 
11. Päällimmäiset fiilikset gaalasta 

 
12. Brunssi 

a. Tapahtumapaikka 
b. Tarjoilut 
c. Workshop 

 
13. Päällimmäiset fiilikset brunssista 

 

14. Mikä tapahtumassa oli mielestäsi parasta? Entä mikä ehkä tarpeetonta? 

 

15. Onko mielestäsi tapahtuman ajankohta hyvä? 
a. Kyllä 
b. Ei 

 
16. Tapahtuma kestää koko viikonlopun. Onko se mielestäsi sopiva aika 

tapahtumalle? 
a. Kyllä 
b. Ei 

 
17. Tulisiko gaalaa muokata vapaamuotoisemmaksi seuraaviin tapahtumiin? 

a. Kyllä 
b. Ei 

 
18. Mikäli vastasit johonkin ylläolevista kysymyksistä "Ei", perustele vastauksesi 
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Tämä osion kysymykset käsittelevät nuoren yrittäjän verkostoitumista ja sen 

vaikutuksia yrittäjän uraan. Osio on tehty tukemaan opinnäytetyötä kyseisestä 

aiheesta. 

19. Oletko Suomen Yrittäjien jäsen? 

a. Kyllä 
b. En 

 
20. Oletko ennen osallistunut nuorille yrittäjille kohdennettuihin tapahtumiin? 

a. Tämä oli ensimmäinen kerta 

b. 2-3 kertaa 

c. 4-5 kertaa 

d. 6 kertaa tai enemmän 

 

21. Oletko saanut tapahtumista uusia kontakteja? 

a. Kyllä, monia ja hyödyllisiä 

b. Jonkin verran 

c. Ainoastaan hyödyttömiä 

d. En 

 

22. Ovatko nuorille yrittäjille kohdennetut tapahtumat mielestäsi tarpeellisia? 
a. Kyllä 
b. Ei 

 
23. Tarjosiko tapahtuma mielestäsi tarpeeksi verkostoitumismahdollisuuksia 

a. Kyllä 
b. Ei 

 
24. Mitä verkostoituminen mielestäsi tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta? 

a. Uusien ystävien hankkimista 
b. Yhteistyökumppanien hankkimista 
c. Uusien asiakkaiden etsimistä 
d. Jotain muuta, mitä: 

 
25. Mitä verkostoituminen antaa nuorelle yrittäjälle? Tulisiko ilman verkostojakin 

toimeen? 
 

26. Mitä lisäarvoa verkostoitumistapahtumat tuottavat verrattuna esimerkiksi 
verkostoitumiseen sosiaalisessa mediassa? 
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27. Ovatko Suomen Yrittäjien järjestämät verkostoitumistapahtumat täyttäneet 
odotuksesi? 

a. Kyllä 
b. Ei 

 
28. Miten mielestäsi Suomen Yrittäjien toimintaa voisi kehittää? 

 
29. Jäikö vielä jokin kaivamaan mieltä kyselyyn tai kysymyksiin liittyen? Tähän voit 

jättää viimeiset kommentit järjestäjille. 
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