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järjestö. Uudenmaan Yrittäjiin kuuluu koko Uusimaa, pois lukien pääkaupunkiseutu. Uuden-
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yrittäjille ja sidosryhmille.  
 
Opinnäytetyössä toteutettiin kyselytutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää jäsenyrittäjien 
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jäsenet pitävät tärkeinä Uudenmaan Yrittäjissä sekä paikallisyhdistyksissä, eli minkälaisia 
näiden toivoisi olevan. Vastaajat arvioivat ennalta listattuja asioita asteikolla 1-5. Kysely to-
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tuu. Aiheita tutkimuksessa on brändin rakentaminen, tunnettuus, brändin johtaminen ja seu-
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Kyselyn tulosten perusteella kysytyt asiat eivät kuvaa paikallisyhdistyksiä niin hyvin, kuin se 
miten tärkeinä vastaajat näitä pitävät. Täysin vastakkaisia eroja asiakkaan kokemuksessa ja 
asian tärkeydessä ei kyselyn tuloksissa kuitenkaan noussut. Uudenmaan Yrittäjien arviot vas-
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vaikuttaa myös Uudenmaan Yrittäjien brändiin. Avointen vastausten perusteella jäsenet eivät 
aina näitä erotakkaan toisistaan. 
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The client of this thesis was “Uusimaa’s Entrepreneurs”, which is a region organization for 
Finand’s Entrepreneurs. Organisation includes Uusimaa, but not the metropolitan area. Or-
ganisation’s tasks are to operate as a prominent figure, communications body and as a region 
organization for 29 local unions and small enterprises. Mission is also to be a contactforum for 
enterpreneurs and stakeholders.  
 
Main goal of this thesis was to create a survey and research organisations members’ mental 
images about the brand of “Uusimaa’s Entrepreneurs” and their local unions. A goal was also 
to research members’ thoughts about which things are important in the organization and local 
unions. In the survey members evaluated issues in demand with a scale 1-5. The survey was 
completed in autumn 2014 via e-mail. It was made with Webropol and it was sent to all mem-
bers with working e-mail. In autumn 2014 there were little less than 9000 members. 
 
Literature in this thesis was a base for this reaserch. Topics in the theoretical part are build-
ing a brand, brand management, brands conspicousness and tracking. Topics like customer 
management, phases of customer management, customer experience and satisfaction and 
recommendation marketing were also part of the theoretical base. 
 
283 answers were received from the survey. Results of the survey were analysed by sharing 
answers according to local unions. Members’ evaluations about issues importace and answers 
about how well presented things described the brand of “Uusimaa’s Entrepreneurs” or their 
local unions were compared and introduced in a same figure. 
 
Based on the results of the survey, asked issues do not describe local units as well or as how 
important they were for responders. Customers’ experiences and importance of issues were 
not totally opposite. Evaluations about “Uusimaa’s Entrepreneurs” were following the same 
pattern as evaluations about local units. It gives the conclusion that local units’ brand has an 
impact on the brand of “Uusimaa’s Entrepreneurs”. Based on the feedback of the survey, 
members don’t always seem to separate these two from each other. 
 
“Uusimaa’s Entrepreneurs” should keep improving their brand and set a clear image and 
promise for their brand, and point their future action to it. Research of the brand could be 
expanded to non-members and members who have resigned. 
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1 Johdanto

 

Brändi on nykyään näkyvä osa aineetonta pääomaa. Brändiä rakennetaan asiakkaiden ja yri-

tyksen välisissä suhteissa, ja yrityksen toiminnan perusedellytys on nämä suhteet sekä suhtei-

ta ylläpitävä viestintä. Tämän takia sidosryhmien edustajien sekä kuluttajien mielikuvien tuli-

si olla tärkeitä. Brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat yrityksen päätettävissä ja 

sen toiminnan tuloksia. Brändin rakentamisessa yrityksen on kyettävä johtamaan mielikuvaa. 

Johdon tulee ymmärtää, että brändi rakentuu yrityksen johdon tahtotilasta tulevaisuuden 

suhteen ja tästä johdetuista strategisista valinnoista. 

 

Asiakaskokemus on ihmisen yksittäisten tulkintojen summa, näin ollen asiakaskokemus ei ole 

rationaalinen päätös. Se on kokemus, johon vaikuttavat tunteet ja alitajunnassa tehdyt tul-

kinnat. Asiakaskokemus määrittää brändin, mainepääoman ja asiakasuskollisuuden, joten sen 

tulee ohjata kaikkea tekemistä. Yrityksestä lähtevien viestien ja sen, miten yritys itseään 

markkinoi, tulee olla yhtenäistä sen kanssa, millainen yritys on ja mitä se oikeasti tekee. 

 

Uudenmaan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien aluejärjestö, jonka toimialueeseen kuuluu Uusi-

maa, pois lukien pääkaupunkiseutu. Yrittäjäjäseniä tällä alueella on noin 9000. Uudenmaan 

Yrittäjillä on 29 paikallisyhdistystä. Uudenmaan Yrittäjät toimii muun muassa alueorganisaa-

tiona paikallisyhdistyksille sekä pk-yrityksille, kontaktifoorumina sidosryhmille ja yrittäjille 

sekä vaikuttajana ja keskustelijana. Toimin Uudenmaan Yrittäjillä järjestöharjoittelijana osa-

na liiketalouden opiskeluja, jonka aikana pääsin tutustumaan lähemmin aluejärjestön toimin-

taan. Harjoittelun aikana tarjoutui mahdollisuus tutkia Uudenmaan Yrittäjien brändiä opin-

näytetyön muodossa.  

 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää jäsenyrittäjien mielikuvia paikallisyhdistyksistä 

sekä aluejärjestöstä. Lisäksi jäseniltä kysyttiin, mitä asioita he pitävät tärkeinä. Näin Uuden-

maan Yrittäjien kehittämiseen saatiin suunta, jossa huomioidaan asiat jotka ovat jäsenille 

tärkeimpiä ja jotka vaikuttavat myös jäsenen asiakaskokemukseen. Tutkimusongelmina tässä 

tutkimuksessa ovat seuraavat kysymykset: Mitä asioita jäsenyritys pitää tärkeänä paikallisyh-

distyksessä ja Uudenmaan Yrittäjissä? Miltä paikallisyhdistys ja Uudenmaan Yrittäjät vaikutta-

vat jäsenyrittäjästä tällä hetkellä?  

 

Teoreettiseksi viitekehykseksi opinnäytetyöhön valittiin brändin rakentaminen ja johtaminen 

sekä asiakkuuksien hallinta, ja viitekehys sisältää aineistoa asiakaskokemuksesta, asiakastyy-

tyväisyydestä sekä asiakasuskollisuudesta. Nämä kaikki liittyvät tiiviisti tutkimuksen tarkoi-

tukseen ja tavoitteisiin sekä tutkimuksessa jäsenille esiteltyihin kysymyksiin.  
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2 Brändin rakentaminen 

 

Brändi on mielikuva, jonka ihminen luo jostakin tuotteesta tai palvelusta. Brändi tulkitsee 

asiakkaalle minkälainen merkitys tuotteella on. Sen avulla asiakas pystyy myös luomaan mie-

likuvia siitä, millaisia kokemuksia tuotteelta voi odottaa. Brändi sijaitsee pääosin ihmisen 

mielessä, joten se määrittelee sen, miten asiakas tulkitsee tuotetta. (Lindroos, Nyman & 

Lindroos 2005, 20-28.)  On normaalia, että eri ihmisiltä kysyttäessä mielikuva brändistä on 

jokaisella hieman erilainen (von Herzen 2006, 91). Brändistä sanotaan myös, että se ”esimyy” 

tuotteen, mikä pitää paikkaansa, sillä mielikuvat vaikuttavat suuresti lopulliseen ostopäätök-

seen (Lindroos ym. 2005, 20-28). Brändistä puhuttaessa ei puhuta pelkästään fyysisestä tuot-

teesta, vaan sen suhteesta asiakkaaseen. Asiakkaan ja tuotteen välinen suhde henkilöityy joko 

yrityksen tai tuotteen brändiin. (De Chernatony, McDonald & Wallace 2011, 16.) 

  

Yritysten menestykseen ovat aineettomat tekijät aina vaikuttaneet, mutta vasta viime aikoina 

niiden arvioimisen ja mittaamisen välineet ovat kehittyneet. Vaikka aineettoman varallisuu-

den mittaaminen on yhä vaikeaa, voidaan kuitenkin melko yleistäen sanoa, että aineettomiin 

tekijöihin perustuu yli puolet monien yritysten arvosta. Brändi on nykyään näkyvä osa ainee-

tonta pääomaa. Brändin tehtävä on yksilöidä palvelu tai tuote siten, että se erottuu edukseen 

kilpailijoista. Liiketoiminnassa paine erilaistaa palveluita sekä tuotteita on kasvanut, joten 

brändin merkitys on korostunut. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet, mikä on siirtänyt 

yritysten huomion tuotteista brändin ja asiakkaiden väliseen suhteeseen. 1980-luvulla käsityk-

set brändistä muuttuivat, kun yritysten johtoportaat ymmärsivät, että brändi on yksi merkit-

tävimmistä yrityksen menestystekijöistä. Tällöin ymmärrettiin myös, että brändillä on talou-

dellista arvoa ja sitä voi ajatella osana yrityksen pääomaa. (Malmelin & Hakala 2008, 26-27.) 

 

Brändi käsitteenä saatetaan tänä päivänäkin rajata virheellisesti kuluttajille suunnattuihin 

tuotteisiin. Kuitenkin kaikista arvokkaimmat brändit sijaitsevat B2B-markkinoilla. Kun brändiä 

aletaan mittaamaan rahallisesti sen perusteina käytetään usein esimerkiksi kansainvälisyyttä, 

aseman vakautta, brändin asemaa ja kehitystä markkinoilla, markkinan tarjoamaa potentiaa-

lia, brändin tukea sekä suojausta. (Lindroos ym. 2005, 30.) 

 

Vahva brändi antaa toiminnalle vapautta sekä tilaa toimia. Se antaa muutakin kuin siteen asi-

akkaisiin. (Lindroos ym. 2005, 30.) Vahva brändi nimittäin tuo yritykselle erilaisia etuja. Näitä 

ovat esimerkiksi paremmat rahoitusmahdollisuudet, uskolliset asiakkaat, haluttavuus yhteis-

työkumppanina sekä kiinnostavuus työnantajana. Vahvan brändin avulla on myös mahdollista 

hinnoitella tuotteet kalliimmiksi sekä pienentää markkinointi- sekä jakelukustannuksia. Myös 

uusien innovaatioiden lanseeraamisessa, kaupallistamisessa ja markkinoinnissa on brändi suuri 

voimavara yritykselle. (Malmelin & Hakala 2008, 27.)  
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Liiketoimintaan tuo haasteita brändin merkityksen ymmärtäminen. Yrityksen työntekijöiden 

tulee myös ymmärtää, millaiset tavoitteet on asetettu brändille, mitä arvoja se edustaa ja 

mitä lupauksia on tarjottu asiakkaille. Työntekijöiden tulee seurata muutoksia asiakkaiden 

kulutustottumuksissa, kilpailevien yritysten toiminnassa sekä toimintaympäristössä, jotta 

brändi säilyttäisi uudistumiskykynsä ja voimansa. Aineettoman talouden yrityksille, tällainen 

osaaminen on yhä tärkeämpää. Kuitenkaan kyse ei ole dokumentoidusta tiedosta vaan työnte-

kijän henkilökohtaisesta osaamisesta. (Malmelin & Hakala 2008, 33.) Kaikkien tulee tehdä työ-

tä, jotta brändin tunnettuus kasvaisi, se olisi riittävän kiinnostava ja menestyvä (von Herzen 

2006, 91).  

 

Tänä päivänä, brändin rakentaminen ja kehittäminen on tärkeämpää kuin koskaan (Goodson 

2012). Brändin avulla erotutaan kilpailijoista ja siksi sellainen on välttämätön rakentaa (von 

Herzen 2006, 91).  Brändiä rakennetaan asiakkaiden ja yrityksen välisissä suhteissa. Yrityksen 

toiminnan perusedellytys on nämä suhteet sekä suhteita ylläpitävä viestintä. Tämän takia si-

dosryhmien edustajien sekä kuluttajien mielikuvien tulisi olla huomattavan tärkeitä, kun laa-

ditaan organisaation liiketoimintastrategiaa ja toimintaympäristöanalyysia. (Malmelin & Haka-

la 2008, 45.) Yritys voi vaikuttaa toiminnallaan sekä viestinnällään siihen, millaisia brändista 

annetut tiedot ja kokemukset ovat. Mitä lähempänä brändikuva on yrityksen omaa identiteet-

tiä ja tavoitteita, sitä paremmin yritys on onnistunut viestinnässä sekä toiminnassa. (von Her-

zen 2006, 91.)  

 

Brändin muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat yrityksen päätettävissä ja sen toiminnan 

tuloksia. Erityisen suuri merkitys näissä yrityksissä on henkilökunnalla. Mikäli asiakkaan oma-

kohtaiset kokemukset eivät vastaa viestinnästä etukäteen saatua käsitystä, niin yrityksen 

brändikuva muuttuu helposti negatiiviseksi. Jos odotukset palvelusta ovat olleet alhaiset ja 

asiakas yllättyy positiivisella tavalla, brändikuva voi vastaavasti muuttua positiivisemmaksi. 

Negatiivisessa brändikuvassa on myös ongelmana se, että se ja brändin tuntemattomuus voi-

vat jo itsessään estää ennakkoon tuotteiden sekä palveluiden kokeilun. Tämä vahvistuu myös, 

jos kilpailevalla yrityksellä on jo tarjota mieluisempi vaihtoehto. (von Herzen 2006, 95-96.) 

 

Brändin rakentajien tulee uskoa viestintään ja sen voimaan. Heillä tulee myös olla näkemys 

siitä, kuinka viestinnän avulla voidaan edistää yrityksen asemaa, erityisesti taistossa kilpaile-

via yrityksiä vastaan. Brändityötä tehdään usein liian kaavamaisesti vanhasta muistista. Esi-

merkiksi markkinoinnin vuosisuunnitelma laaditaan edellisten vuosien suunnitelmien pohjalle 

tai lanseeraukset tehdään aina samalla tavalla kuin ennenkin. Kaavamaisuus saattaa helpottaa 

työntekoa, mutta manuaalilla ei kuitenkaan rakenneta menestyviä brändejä. Kaavaa menes-

tymiseen ei ole, ainakaan pitkäikäistä. Tiettyä toimintamallia on helppo jäljitellä, mutta kaa-

vamaisesti rakennetuista brändeistä ei tule kovin merkityksellisiä eikä mielenkiintoisia. (Mal-
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melin 2008, 176-177.) Lisäksi Goodson (2012) on todennut, että brändiä ei enää myöskään voi 

vain rakentaa kuten ennen vanhaan, koska maailma toimii nykypäivänä enemmän verkossa.  

 

Brändin rakentamisessa yrityksen on kyettävä johtamaan mielikuvaa. Johdon tulee ymmärtää, 

että brändi rakentuu yrityksen johdon tahtotilasta tulevaisuuden suhteen ja tästä johdetuista 

strategisista valinnoista. Koko organisaatio työskentelee saavuttaakseen yhteisen päämäärän 

ja rakentaa brändiä. Alla olevaan taulukkoon on koottu eri ryhmien tehtävät brändin raken-

tamisessa. (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 50.) 

 

Ryhmä Rooli brändin rakentamisessa Päätehtävä brändin rakentamises-

sa 

Johtoryhmä Yrityksen suunnan sekä tavoi-

temielikuvan määrittäminen 

Brändistrategian laatiminen sekä 

tavoitemielikuvan ja strategian 

viestiminen yrityksen sisällä.  

Markkinointijohto Markkinoinnin tehokkuuden 

varmistaminen ja markkinoin-

nin suunnan märittäminen 

Brändiportfolion johtaminen ja 

markkinointi-investointien kohden-

taminen. 

Markkinointifunktio Tavoitemielikuvan  viestintä 

ja asiakkaiden edustus yrityk-

sessä 

Markkinointiprosessin kautta osto-

kiinnostuksen ja tavoitemielikuvan 

rakennus. 

Myyntifunktio Kaupallisen potentiaalin mak-

soimointi 

Asiakkaille myynti mahdollisimman 

hyvällä katteella. 

Osto, tuotanto, 

ICT, talous, asia-

kaspalvelu jne.  

Strategian toteuttaminen 

funktiokohtaisesti 

Yrityksen tavoitemielikuvien mukai-

nen toiminta. 

Koko henkilöstö Toimiminen brändin suurlä-

hettiläänä 

Yrityksen tavoitemielikuvien mukai-

nen toiminta, myös työajan ulko-

puolella. 

 

Taulukko 1: Brändin rakennuksen roolit ja päätehtävät yrityksen eri funktioissa (Mäkinen ym. 

2010, 50-51). 

 

2.1 Tavoitemielikuva  

 

Melko harvat yritykset pystyvät erottautumaan merkittävästi pelkän strategian avulla kilpaili-

joistaan. Innovaatiot sekä teknologia tulevat kilpailijoiden kopioitavaksi ennemmin tai myö-

hemmin. Usein yrityksen menestys riippuu niiden kyvystä toteuttaa strategia paremmin kuin 

kilpailevat yritykset. Kilpailijoita paremmin toteutetussa strategiassa rakennetaan erottu-
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vuutta käyttämällä tavoitemielikuvaa. Tavoitemielikuvalla tarkoitetaan yrityksen tahtotilaa 

eli sitä, minkälaisen mielikuvan yritys haluaisi sekä nykyisen että potentiaalisen asiakaskun-

nan keskuudessa olevan. Tavoitemielikuvaa ei tule sotkea yrityksen missioon, visioon, strate-

giaan, tavoitteisiin tai toimintasuunnitelmiin, vaikka se onkin läheisessä suhteessa yrityksen 

johtamiseen. Tavoitemielikuva tulee rakentaa yrityksen tavoitteiden, strategian ja arvojen 

mukaan, eikä näiden välillä voi olla ristiriitoja. (Mäkinen ym. 2010, 35-36.) Mielikuvalla on 

hyvin suuri vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. Brändimielikuvat toimivat tienviittoina asiakkail-

le matkalla ostopäätökseen, eikä tämän takia tätä vaihetta tule ohittaa brändin rakennukses-

sa. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 76.) 

 

Yrityksen strategian sekä tavoitemielikuvan välillä olevan linkin tulee olla vahva. Visio, arvot, 

toimintasuunnitelmat ja strategia näyttävät suunnan ja ohjaavat valintoja siitä, minkälaisessa 

liiketoiminnassa ollaan mukana. Brändin rakentamisen pohjaksi tavoitemielikuvaan tulee kir-

jata ne asiat, joista yritys haluaa olla tunnettu valitun kohderyhmän keskuudessa ja joissa se 

myöskin erottautuu kilpailevista yrityksistä. (Mäkinen ym. 2010, 36.) Mielikuvat ja kontekstit 

jotka liittyvät brändiin, voivat sisältää yleisempiä merkityksiä tai liittyä tarkemmin johonkin 

erityiseen alueeseen (Keskinen & Lipiäinen 2013, 77). Tavoitemielikuvan osa-alueet linkittyvät 

suoraan liiketoimintastrategiaan, mutta ne eivät kuitenkaan kata koko organisaatiota. Tästä 

huolimatta tavoitemielikuvan määritteleminen on keskeinen vaihe yrityksen menestymisen 

kannalta liiketoimintastrategian ja toimintasuunnitelmien ohessa. (Mäkinen ym. 2010, 36.) 

 

Tavoitemielikuvan omistaa yrityksen ylin johto. Päätöksiä tavoitemielikuvasta ei voida tehdä 

ilman ylintä johtoa, sillä siihen kirjataan erottautumistekijät, jotka ovat johdettu ja kiteytet-

ty strategiasta. Kun on tehty selkeä määritelmä yrityksen suunnasta ja tavasta toimia, on jo-

kaisen organisaatiossa olevan henkilön tiedettävä, miten tulee toimia ja mitkä ovat odotuk-

set. (Mäkinen ym. 2010, 36.) 

 

Tavoitemielikuvaan tulee valita asioita, jotka ovat relevantteja kohderyhmän kannalta. Näistä 

johdetun tavoitemielikuvan tulee vastata todellisuutta. Kilpailevista yrityksistä ei voi erottua 

tekijöillä, joita yritys ei hallitse todellisuudessa. Yrityksen tulee tuntea asiakkaansa ja heidän 

tarpeensa, oman kyvykkyytensä, kilpailijansa ja kyettävä valitsemaan erottavimmat ja tär-

keimmät tekijät oman toimintansa sekä viestintänsä avainalueiksi. (Mäkinen ym. 2010, 36.) 

 

Tavoitemielikuvan kuvauksen tulee olla tarpeeksi perusteellinen, jotta yrityksessä pystytään 

varmistamaan tavoitemielikuvassa esitettyjen asioiden johtaminen käytännössä ja niiden vä-

littäminen kohderyhmille (Mäkinen ym. 2010, 39). 

 

Tavoitemielikuvaan tulee kirjata seuraavat asiat: 

1. Brändin ytimen kiteytys 
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2. Aineettomat ja aineelliset edut, joita brändi tarjoaa 

3. Persoonallisuus ja tunnisteet, jotka liitetään brändiin 

 

Oleellisin osa brändistä tiivistetään brändi ytimeen. Se, mitä yritys haluaa asiakkaan muista-

van brändistä, on brändin ydin. Brändin ydin toimii myös suodattimena yrityksen kannalta; 

mitkään toimenpiteet yrityksessä eivät saa olla brändin ytimen vastaisia. (Mäkinen ym. 2010, 

39.) 

 

Yrityksen asiakkailleen tuomat aineettomat sekä aineelliset edut kiteytetään tavoitemieliku-

vaan. Nämä kuvaavat niitä etuja, konkreettisia ja immateriaalisia, joita asiakas saa käyttäes-

sään yrityksen palveluja tai tuotteita. Nämä vastaavat kysymyksiin ”mitä saan” tai ”mitä hyö-

dyn käyttäessäni palvelua tai tuotetta”. (Mäkinen ym. 2010, 39.) 

 

Ostopäätökset ovat aina emotionaalisia ja rationaalisia. Ostopäätöstä tai palvelun hankinta-

päätöstä ostaja perustelee rationaalisin eli järkevin syin, mutta mukana on kuitenkin myös 

tunnetta, joka on joko tiedostettua tai tiedostamatonta. Yrityksen tulee tuntea nämä osto-

päätökseen vaikuttavat motiivit ja ymmärtää ostokäyttäytymisen dynamiikka omassa kohde-

ryhmässään. Brändin rakentamisessa tulee oppia tuntemaan kohderyhmän motiivit, käyttäy-

tyminen ja tarpeet. Vasta kun nämä ovat selvillä, voi pohtia erottautumiskeinoja, jotka ovat 

relevantteja. (Mäkinen ym. 2010, 39.)  

 

Lähtökohtana brändin etujen määrittelylle ovat yrityksen palvelun tai tuotteen merkitykselli-

set ja todelliset edut asiakkaalle. Brändin tulee olla kilpailijoista erottuva ja brändin etujen 

on oltava merkityksellisiä asiakkaan kannalta. Toimialaan liittyväksi hygieniatekijäksi kutsu-

taan etua, jonka asiakkaat odottavat saavansa toimijasta riippumatta. Yritys ei pysty luomaa 

kilpailuetua hygieniatekijöiden perusteella. Sävyero on usein hyvin pieni kilpailuedun ja hy-

gieniatekijän välillä. (Mäkinen ym. 2010, 40.) Kun asiakkaalle tärkeät aiheet ja arvot on tun-

nistettu, voidaan niitä hyödyntää viestinnän lisäksi organisaation mittareina mm. asiakaspal-

velussa sekä tuote- ja palvelukehityksessä. Mielikuvatekijät voivat olla pysyviä, mutta osa 

niistä saattaa muuttua nopeasti. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 82.) 

 

Tavoitemielikuva kiteyttää sen, miten yritys, tuote tai palvelu tunnistetaan, miten se esiintyy 

ja mikä on sen persoonallisuus. Nämä vastaavat kysymyksiin ”miten brändi esiintyy” ja ”mil-

lainen brändi on”. Brändiä, sen arvoja ja siihen liittyvää tarinaa kuvaavat persoonallisuusteki-

jät ovat aineettomia. Konkreettisesti brändiin liitettävät asiat ovat brändin tunnisteita. Tun-

nisteita ovat esimerkiksi logo, värit ja tekstityypit. Kaikkiin aisteihin vetoavia tunteita, kuten 

miltä brändin kosketus tuntuu tai miltä se kuulostaa, voidaan halutessa määritellä brändille. 

(Mäkinen ym. 2010, 40.) 
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Tavoitemielikuvan kiteyttämiseen sisältyy monia haasteita, vaikka sen malli vaikuttaakin yk-

sinkertaiselta. Monissa suomalaisissa yrityksissä tavoitemielikuvan määrittäminen jää teke-

mättä sen takia, että markkinointifunktion edustus jää puuttumaan yrityksen johtoryhmästä. 

(Mäkinen ym. 2010, 40.) 

 

Ratkaisevan tärkeää on valita oikeat asiat osaksi tavoitemielikuvaa. Useimmiten yrityksissä 

epäonnistutaan tavoitemielikuvan suunnittelussa siinä, että ei tunnisteta asiakkaalle erottele-

via ja merkityksellisiä elementtejä. (Mäkinen ym. 2010, 40.) 

 

Asioiden tekeminen hiukan paremmin ei riitä tavoitemielikuvan pohjaksi. Harva yrityksistä 

kykenee kiteyttämään edes strategiaansa tai viestintäänsä muotoon, joka on selkeä ja koko 

henkilöstön kommunikoitavassa muodossa. Joskus linkki strategian ja yrityksen välillä jää va-

jaaksi. Organisaation toiminnan ja johdon näkemyksen välille jää kuilu, vaikka johto ajatte-

leekin ohjaavansa yritystä. (Mäkinen ym. 2010, 40.) 

 

2.2 Viestintä brändin rakentamisessa 

 

Brändiä rakennettaessa markkinoinnin sekä viestinnän tulee toimia yhteistyössä. Perinteisesti 

nämä kaksi funktiota on erotettu toisistaan. Viestintä toimii tavoitemielikuvan sisäisessä ja 

ulkoisessa viestinnässä. Palveluista sekä tuotteista viestiminen on markkinointifunktion tehtä-

vä. 2000-luvun aikana on viestintä- ja markkinointitiimejä yhdistetty ainakin johdon tasolla. 

Tämä johtaa brändin rakentamisen parantuneeseen koordinoimiseen. (Mäkinen ym. 2010, 

121.) Viestinnän tulee tuottaa tietoa yrityksen johdolle, joka tukee päätöksentekoa. Tällä 

tavoin viestintä on voimakkaasti mukana liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa. (Mäkäräi-

nen 2014.) 
 

Työntekijät osallistuvat yhä enemmän julkiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Työnte-

kijät ovat olleet jo ennen sosiaalisen median kasvua yksi ulkoisten sidosryhmien tärkeimmistä 

tietolähteistä. Yrityksen asiat ja erityisesti yrityksessä vallitseva ilmapiiri ja henki välittyvät 

laajalle ja nopeasti henkilöstön lähipiirin kautta. Tämän takia on tärkeää, että työntekijöillä 

on selkeät ohjeet, joissa määritellään, mitä he voivat kertoa yrityksestä ja sen tuotteista. 

Kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että työntekijät todella arvostavat yritystä. Tällöin he 

myös todennäköisemmin keskustelevat työnantajasta myönteiseen sävyyn. Tällaisen tasaver-

taisen suhteen perustekijä on avoin viestintä. (Malmelin & Hakala 2008, 168.)  

 

Radikaali brändi innostaa ihmisiä. Nämä yritykset eivät ole pelkästään työpaikkoja, vaan myös 

haluttuja sellaisia. Tällaisilla brändeillä on sytyttäviä visioita sekä suuri tavoitteita, ja ne 

myös ohjaavat koko organisaation toimintaa. (Malmelin & Hakala 2008,168.) Sisäisen viestin-

nän keskeisiä tehtäviä on kiteyttää brändin visiot ja viestiä innostavasti (Malmelin & Hakala 
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2008,169).  Henkilöstölle suunnatun viestinnän tulee sitouttaa henkilöstö yrityksen taakse se-

kä selkeyttää yrityksen arvoja, tavoitteita ja strategiaa. Sisäisen viestinnän avulla henkilöstöä 

koulutetaan toimimaan yrityksen ulkopuolellakin brändin lähettiläinä. (Mäkinen ym. 2010, 

122-123.) Myös brändin identiteetin ja arvojen kuvaamisessa tarvitaan intohimoa. Tyypillisesti 

arvot ovat laimeasti muotoiltuja ja yleisiä, suurin osa yrityksistä haluaa olla kansainvälisiä, 

asiantuntevia, ympäristöystävällisiä, laadukkaita ja osaavia. Yleinen ongelma brändin arvo-

määritelmillä on se, että ne eivät ole erottuvia ja kiinnostavia. (Malmelin & Hakala 

2008,169.)  

 

Yksi viestinnän keskeisimmistä tehtävistä on erottaa brändi kilpailijoista. Yrityksen oma tar-

jonta tulee esitellä mahdollisimman mielenkiintoisena ja houkuttelevana vaihtoehtona. On 

luotava erottuvia ideoita, jotta saadaan erottuva brändi. Parhaat ideat menestyvät mielikuva-

taloudessa ja siksi brändin rakentajan on tärkeää tunnistaa suuret ideat. Mielikuvista on tullut 

yhä tärkeämpiä, joten viestinnän laatua tulee arvioida entistä tarkemmin. Viestinnän vaiku-

tusten epävarmaa arviointia kuvaa hyvin toteamus, jonka mukaan mainonnasta toimii puolet, 

mutta ei tiedetä kumpi puoli. (Malmelin & Hakala 2008, 177-178.)  

 

Parhaimpien brändien sanoma on selkeä ja yksinkertainen. Brändi voi olla esimerkiksi palvele-

va, turvallinen, helppokäyttöinen tai hauska, mutta ei kuitenkaan koskaan kaikkia näitä. 

Brändin yksinkertaistaminen tarkoittaa valintojen tekemistä, sillä tehokkaalla viestillä ei voi 

olla montaa huippua. Näitä valintoja tehdessä ja toteuttaessa vaaditaan näkemyksellisyyttä 

sekä rohkeutta. (Malmelin & Hakala 2008, 177-178.) 

 

Tekniikan kehittyminen korostaa brändin tärkeyden ymmärtämistä enemmän. Laaja kommu-

nikaatio internetin välityksellä mahdollistaa kuluttajan löytämään enemmän tietoa brändistä, 

enemmän kuin vain sen, mitä markkinoijat kertovat. (Jevons 2005.) Yhdenkään brändin ei ole 

kannattavaa jättää huomioimatta maailman digitalisoitumista. On yhtä tärkeää kuitenkin 

huomata, että brändin rakentamisen sekä johtamisen periaatteita ei uusi teknologia muuta. 

Tekninen kehitys on heijastunut osittain käänteisesti viestinnän sisällön laatuun, sillä digitali-

soituminen mahdollistaa viestinnän toimenpiteiden nopeuttamisen, vaikka ideaa ei olisi aja-

teltu vielä valmiiksi. (Malmelin & Hakala 2008,183.) 

 

2.3 Brändin tunnettuus  

 

Tunnettuuden luominen on brändin rakentamisen alkuerä (Laakso 2004, 147). Ennen kuin 

brändiä aletaan positioimaan johonkin kuluttajalle merkittävään asiaan, sille halutaan luoda 

tietynlainen perustunnettuus (Laakso 2004, 124). Brändin positioinnilla tarkoitetaan toimenpi-

teitä, joiden avulla palveluun tai tuotteeseen liitetään erilaisia ominaisuuksia, erottuvuutta, 

haluttavuutta ja näin myös kilpailuetua (Juholin 2010, 128). Tunnettuus on peruslähtökohta 
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jota ei voida unohtaa, jotta tuotteesta tulee myöhemmin brändi, johon kuluttajat lisäävät  

mielessään lisäarvoa kilpaileviin brändeihin nähden (Laakso 2004, 137). 

 

Tarpeen syntyessä asiakkaalle asiakas aloittaa tiedon keräämisen. Ensisijaisesti tiedon kerää-

minen aloitetaan niiden yritysten palveluista ja tuotteista, joiden asiakas tietää tarjoavan 

ratkaisua tarpeeseen. Ensimmäinen brändiin liittyvä haaste markkinoijan kannalta on tunnet-

tuus. Yrityksen brändi tulee tehdä niin tunnetuksi, että etsiessään ratkaisua ongelmaan po-

tentiaaliset asiakkaat kääntyvät yrityksen puoleen. Asiakas tekee valinnan harkintaryhmän 

perusteella, jonka hän muodostaa mielessään, johon kuuluvien tuotteiden ja palvelujen jou-

kosta asiakas tekee valinnan. Asiakas saattaa vertailla tuotteita keskenään ja etsiä lisätietoa 

tarjonnasta. Valintaprosessin pituus riippuu ostopäätöksen tärkeydestä, eli mitä tärkeämpi ja 

suurempi ostos, sitä pidempi on myöskin valintaprosessi. Asiakas valitsee tuotteen niiden jou-

kosta, joiden kriteerit täyttävät asiakkaan vaatimukset. Myös tiedostamattomat motiivit sekä 

tarpeet vaikuttavat valintaan. Tuotteet, joihin asiakas ei koe vahvaa tunnesidettä tai huomat-

tavaa taloudellista panosta, valitaan nopean kokeilupäätöksen mukaan. Mikäli hankittu tuote 

ei ole asiakkaan mieleen, kokeillaan seuraavalla kerralla toista tuotetta tai palvelua. Hyväksi 

havaittu tuote saatetaan ostaa uudelleen ja mikäli tuote osoittautuu jatkossakin asiakkaan 

kriteerit täyttäväksi, saattaa asiakkaan ja tuotteen välille syntyä uskollisuus eli pidempi ja 

syvempi suhde. (Mäkinen ym. 2010, 47-49.) 

 

Palvelulle tai tuotteelle asiakas on parhaimmillaan lojaali. Lojaalius saattaa siirtyä myös van-

hemmilta lapsille. Lojaaliuden ja tavan synnyttämä toiminta vaikuttaa ulospäin samalta, kos-

ka asiakas ostaa samaa palvelua tai tuotetta toistuvasti. Näiden kahden asian välillä on kui-

tenkin ero. Helppous, vaihtamisen vaikeus ja tottumus liittyvät tapaan. Lojaalisuuteen liittyy 

sitoutumisen tunne. Lojaalisuus on ominaisuus, joka on brändi kannalta tavoiteltava, vaikka 

tapa on usein vahvempi ajuri kuin lojaalisuus. Brändin tulee tähdätä kasvattamaan lojaali-

suutta. Lojaliteetti eli brändiuskollisuus toimii myös erinomaisena mittarina. Tätä voidaan 

mitata kysymällä ihmisiltä heidän ostaessaan tietyn kategorian tuotteita, millaisten brändien 

joukosta he tekevät valintansa. Ihmiset, jotka vastaavat ostavansa vain brändiä X, ovat erit-

täin lojaaleja tälle brändille. Yleensä lojaalien asiakkaiden määrä on tuote- tai palvelukate-

goriasta riippuen melko pieni. Todellisuudessa harvemmat ovat brändille uskollisia, kuin tut-

kimusten perusteella voisi olettaa. Tärkeintä on brändiuskollisuuden kehittyminen pidemmäl-

lä aikavälillä sekä brändin sijoittuminen suhteessa kilpailijoihin. (Mäkinen ym. 2010, 47-49.) 

 

Rationaaliset ja emotionaaliset tekijät vaikuttavat ostopäätöksiin. Usein väitetään, että yri-

tysten välisissä kaupoissa ainoastaan faktat vaikuttaisivat. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaan-

sa, sillä yritys ei koskaan osta vaan ihminen. Tunne-elementti on mukana kaikissa valinta- ja 

ostoprosesseissa. Se voi näkyä kahden tasaveroisen tarjoajan välisessä valinnassa tai valinta-
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kriteerejä asettaessa. Päätöksenteon ulkopuolelle ei voi sulkea kokonaan inhimillisiä tekijöi-

tä. (Mäkinen ym. 2010, 47-49.) 

 

2.3.1 Tunnettuuden tasot  

 

Brändin tunnettuudessa aloitetaan siitä, että kuluttaja ylipäätään muistaa nähneensä brändin 

nimen tai kuulleensa siitä. Seuraavalla tasolla päästään siihen, että kuluttaja muistaa brändin 

nimen ja osaa yhdistää sen oikeaan tuoteryhmään. Se brändi hallitsee toimialan tunnettuutta, 

jonka kuluttaja sanoo kysyttäessä spontaanisti ensimmäisenä ja jonka hän osaa liittää luon-

nollisesti oikeaan tuoteryhmään. (Laakso 2004, 125.) 

 

 

Kuva 1: Tunnettuuspyramidi (Laakso 2004, 125). 

 

Kuvassa 1 esitellään brändin tunnettuuden tasot (kuva 1). Autettu tunnettuus on tunnettuus-

pyramidin ensimmäinen taso. Brändin nimen ns. Autettua tunnettuutta tutkitaan siten, että 

kuluttajalle annetaan joukko erilaisia brändinimiä jostakin tietystä tuoteryhmästä ja pyyde-

tään kuluttajaa kertomaan ne, jotka muistaa nähneensä tai kuulleensa. Autetulla tunnettuu-

della kerrotaan siitä, että tunnistetaanko brändin nimeä ylipäätään. Se ei kuitenkaan kerro 

vielä sitä, yhdistääkö kuluttaja brändiä oikeaan tuoteryhmään tai millä tavalla se on erilainen 

suhteessa muihin tuoteryhmän tuotteisiin. (Laakso 2004, 125-126.) 

 

Kun kuluttaja pystyy nimeämään brändin spontaanisti, ollaan jo edellistä tasoa korkeammalla. 

Spontaania tunnettuutta voidaan tutkia siten, että vastaaja nimeää brändinimiä, jotka kuulu-

vat johonkin tiettyyn tuoteryhmään, mutta ilman että vastaajalle ei anneta valmiita vaihto-

ehtoja. Spontaani tunnettuus edellyttää brändin liittämistä oikeaan tuoteryhmään. Tehtävä 
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on autettuun tunnettuuteen verrattuna haastavampi, koska vastaajalle ei anneta mitään eril-

lisiä vaihtoehtoja. Spontaanin tunnettuuden testissä kulsuttajat muistavat selkeästi harvem-

pia merkkejä. (Laakso 2004, 126.) 

 

Tuoteryhmänsä tunnetuin brändi on se, joka mainitaan autetun tunnettuuden testissä ensim-

mäisenä. Niillä brändeillä, jotka ovat tuoteryhmänsä tunnetuimpia, on erityinen asema kulut-

tajan mielessä, sillä se brändi myös hallitsee kyseistä tuoteryhmää ja silloin kuluttaja päättää 

hankkia tämän brändin tuotteen. Kaikkein paras tulos on saavutettu, kun ensiksi mainittu 

brändi on ainoa merkki, jonka vastaaja muistaa. Tällöin brändi on suvereenisti oman toimi-

alansa hallitsija. Top of mind -tunnettuudella tarkoitetaan tuoteryhmän tunnetuinta brändiä, 

ja sen merkitys korostuu varsinkin silloin, kun tuoteryhmässä on erittäin paljon kilpailua tai 

tuotot ovat monimutkaisia. (Laakso  2004, 127). Tuote, joka tulee asiakkaan mieleen ensim-

mäisenä, on varmasti asiakkaan harkintalistalla ohjaamassa ostopäätöstä (Keskinen & Lipiäi-

nen 2013, 79). Tuoteryhmänsä tunnetuin brändi on myös tunnettuuspyramidin huipulla. Kulut-

tajalla ei ole mielenkiintoa tutustua kymmeniin eri merkkeihin samassa tuoteryhmässä, vaan 

markkinoinnin avulla kuluttajan mieleen hahmottuu lista tunnetuimmista brändeistä. Top of 

mind -listaan pääseminen ei edellytä esimerkiksi teknologista paremmuutta vaan markkinoin-

nin merkitys korostuu tässä. (Laakso 2004, 127.) Brändiä mitattaessa tällä mittarilla menes-

tyminen on tärkeää varsinkin monissa päätösprosesseissa, joissa on matalampi intensiteetti 

(Keskinen & Lipiäinen 2013, 79). 

 

Markkinointiviestinnässä on onnistuttu astumaan ensimmäiselle portaalle, kun brändi tunne-

taan. Tuoteuutuuden ensimmäinen haaste on tunnettuuden rakentaminen. Jos brändi ei ikinä 

saavuta tunnettuutta ihmisten mielissä, se ei myöskään etene kuluttajan ostopäätökseksi. 

(Laakso 2004, 128.) Markkinoinnin vaikutukset koko markkinan tasolla nähdään, kun spontaani 

muistaminen sekä Top of mind –tason tarjoavat näihin indikaattorin. Mikäli kehitystä näkyy 

myynnissä, mutta ei spontaanissa muistamisessa tai top of mind –tasolla, silloin markkinoinnil-

la on tavoitettu asiakkaat, jotka ovat jo aiemmin sitoutuneet, mutta uusissa asiakkaissa ei ole 

onnistuttu synnyttämään kiinnostusta. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 80.) 

 

2.3.2 Tunnettuuden rakentamisen keinot  

 

Ymmärrettävästi kuluttajan mieleen jäävät ne mainonnan viestit, jotka ovat erilaisia. Jotta 

brändin tunnettuus voi rakentua, tulee erottua joukosta. Erilaisuus ei ole kuitenkaan itsetar-

koitus tai idea eikä myöskään tavoite, jolla määrätään brändin rakentamisen suunta. Se on 

keino erottautua muusta toimialan mainonnasta ja näin keino luoda tunnettuutta. (Laakso 

2004, 137-139.) 
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Tunnettuuden rakentamisen tärkeimpiä ja ratkaisevia elementtejä voivat olla tunnusmelodia 

ja hyvä iskulause eli slogan. Symbolin käyttö on myös yksi tunnettuuden rakentamisen keinois-

ta. Tässä tapauksessa symbolin käytöllä ei tarkoiteta logoa, ellei sillä ole huomattavan ilmeis-

tä yhteyttä brändiin. Symboli voi painua ihmisten mieleen sanallisia ilmauksia helpommin 

toimien tällöin visuaalisena elementtinä. Symbolin käyttämisen etu on se, että silloin ei tar-

vitse välttämättä tehdä perinteistä mediamainontaa, vaan symbolin avulla voidaan tehdä 

brändiä tunnetuksi tapahtumamarkkinoinnin tai sponsoroinnin keinoin. (Laakso 2004, 139-

140.) 

 

Perinteisesti myönteinen julkisuus on ollut yksi yrityksen kilpailutekijöistä. Julkisuuden taita-

valla hallinnalla on luotu mielikuviin lisäarvoa. Tunnettuudella on suuri vaikutus brändin ar-

voon. Tämän takia moni yrityksistä tavoittelee myönteistä julkisuutta tuotteilleen sekä itsel-

leen. Julkisuuteen suhtautuu osa yrityksistä kuitenkin välinpitämättömästi tai pelokkaasti. 

Erityisesti yrityksen johdon sekä hallituksen tulee kuitenkin olla kiinnostunut yrityksen julki-

suudesta, sillä se vaikuttaa yrityksen toimintaan eikä ole pelkästään yrityksen viestinnästä 

vastaavien ammattilaisten vastuulla. (Malmelin & Hakala 2008, 97-98.) 

 

Tunnettuuskampanja, joka on rakennettu yhdessä viestintätoimiston ja yrityksen viestintä-

osaston kanssa, voi toimia joskus paremmin kuin mainoskampanja. Viestinnän etuna on se, 

että uutinen tulee medioiden toimituksellisessa aineistossa, eli kuluttaja ei suodata tätä yhtä 

tehokkaasti kuin pelkkää kaupallista viestintää. On tärkeää kuitenkin rajata mediat tarkoin, 

jotta tavoitetaan oikea kohderyhmä. Valinta tulee tehdä selkeästi myös siksi, että uutisen voi 

kertoa vain kerran. (Laakso 2004, 140-141.)  

 

Päätavoitteena useimmissa sponsorointi- ja tapahtumamarkkinointiin liittyvissä hankkeissa on 

ylläpitää tai lisätä brändin tunnettuutta. Parhaimmillaan tunnettuuden kannalta erilaiset ta-

pahtumat nimetään parhaimmillaan sponsorin mukaan, jolloin brändi hyötyy näkyvyydestä 

parhaiten. Sponsoroinnin kasvanut alalaji on yhteistyö tv-ohjelmien kanssa, ja tämä on yleis-

tynyt nopeasti muutaman vuoden aikana. Ainoastaan uutiset, lapsille suunnatut ohjelmat ja 

ajankohtaisohjelmat ovat kiellettyjä sponsoroinnin kannalta. Urheiluohjelmat sekä kaikkein 

suosituimmat tv-sarjat ovat erittäin suosittuja sponsorointi kohteita. Mikäli brändin ensisijai-

nen tavoite on kasvattaa tunnettuutta, on ohjelmasponsorointi varteenotettava vaihtoehto 

sekä erinomainen investointi. (Laakso 2004, 142-143.) 

 

2.4 Brändin johtaminen  

 

Viestintä on tulevaisuudessa yksi yritysten tärkeimmistä voimavaroista. Brändipääoman perus-

tana ovat viestinnän perusteella luodut mielikuvat, tarinat ja elämykset. Kuitenkin viestinnän 

vaikutusta yrityksen toimintaan on vaikea mitata tai arvioida. Viestinnän vaikutuksista liike-
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toiminnan kehittymiseen on vaikea kuvata johtuen viestinnän abstraktista luonteesta. Ainee-

tonta pääomaa tulee tarkastella yrityksen viestinnän johtamisen sekä kehittämisen näkökul-

masta, sillä aineeton pääoma on usein viestinnällinen ilmiö. (Malmelin & Hakala 2008, 37-38.)  

 

Perinteisesti brändi ymmärretään konkreettisena yrityksenä, merkkinä tai tuotteena. Nykyään 

brändiä pidetään kuitenkin esisijaisesti immateriaalisena ilmiönä eli merkityksinä ja mieliku-

vina. (Malmelin & Hakala 2008, 41.) Brändin johtaminen sisältää brändin aineellisten ja ai-

neettomien ominaisuuden hallintaa. Tuotebrändeissä nämä aineelliset ominaisuudet ovat tuo-

te itsessään, pakkaus ja hinta. Palvelubrändeissä tämä sisältää asiakkaan kokemuksen. Ai-

neettomat ominaisuudet ovat asiakkaan tunnesiteet tuotteeseen. (Management Study Guide 

2013.) Brändi ohjaa koko organisaation toimintaa, joten sen merkityskin on radikaalisti laa-

jempi. Organisatorisen brändin ajatus perustetaan kahteen eri kehityskulkuun. Ensimmäinen 

kehityskulku on se, että koko organisaatio on mukana brändin rakentamisessa. Toisena on se, 

että koko organisaation toimintaa ja viestintää ohjaa brändi. Brändin rakentaminen yhdistää 

parhaassa tapauksessa koko organisaation, koska kaikki yrityksen toiminnot vaikuttavat yrityk-

sen tuottamiin palveluihin ja tuotteisiin. Brändi on samalla myös visionäärinen johtamisen 

väline. (Malmelin & Hakala 2008, 41.) Brändi on tärkeä liikkeenjohdon työväline. Myös Uusita-

lo (ks. Remes 2011) kertoo pahimman virheen brändin johtamisessa olevan se, että kaikkia 

osia johdetaan erillään. Brändin ja markkinoinnin yhteistyötä tulisi miettiä jo siinä vaiheessa, 

kun uusia tuotteita tai palveluita lähdetään kehittämään. Uusitalo on havainnut, että markki-

noinnin ja brändin yhdistäminen ei ole kiinni yrityksen koosta, vaan johdon ajattelutavasta 

sekä yrityskulttuurista. (Remes 2011.) Brändin johtaminen on innovaatioiden, laadun ja kulut-

tajan kohtaamisen johtamista (Vanjoki 2011). 

 

Yrityksille ja yhteisöille mielikuvat ja merkitykset ovat keskeisiä menestystekijöitä. Yhä kes-

keisempää ovat mielikuvalliset tekijät kuten asenteet, tunteet, kokemukset, tiedot ja usko-

mukset. Ihmiset elävät merkitysten ja merkkien maailmassa. Brändi ymmärretään myös 

useimmiten mielikuvina, joita ihmisellä on yrityksestä tai tuotteesta. Jokaisella ihmisellä on 

oma suhteensa joihinkin brändeihin ja oma käsityksensä niistä ja brändien merkityksistä itsel-

leen. (Malmelin & Hakala 2008, 45.) 

 

Brändiä rakennetaan asiakkaiden ja yrityksen välisissä suhteissa. Yrityksen toiminnan perus-

edellytys on nämä suhteet sekä suhteita ylläpitävä viestintä. Tämän takia sidosryhmien edus-

tajien sekä kuluttajien mielikuvien tulisi olla erittäin tärkeitä, kun laaditaan organisaation 

liiketoimintastrategioita ja toimintaympäristöanalyysejä. Liiketoiminnassa on korostunut vies-

tinnän ja julkisuuden sekä kuluttajien että sidosryhmien merkitys. Tämän kehittyminen on 

myös taustalla brändiajattelun laajentumisessa. (Malmelin & Hakala 2008, 45.) 
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Radikaalin brändijohtamisen mallin avulla ymmärretään viestinnän merkitys brändijohtami-

sessa sekä se, kuinka se toimii voimavarana koko organisaatiolle. Mallin avulla voidaan integ-

roida organisaation viestintä tiiviimmäksi osaksi yrityksen strategioita sekä liiketoimintaa. 

Tämä malli tarjoaa myös uudenlaisen ajattelutavan, jonka avulla yhdistää organisaation eri-

laiset toiminnot. (Malmelin & Hakala 2008, 47.)  

 

Markkinointiviestinnän toimenpiteiden ohjaamiseen on yleisesti keskitytty enemmän brändin 

johtamisessa. Kuitenkin tulevaisuudessa yritysten johtoportaalta odotetaan kokonaisvaltai-

sempaa näkemystä brändin johtamisesta ja brändistä. (Malmelin & Hakala 2008, 53.) 

 

Brändistä vastaavan johtajan on kyettävä johtamaan muutoksia, jotka ovat suuria ja merkit-

täviä, koska radikaali brändi tarvitsee radikaaleja tekoja. Muutoksia tarvitaan, kun uutta 

brändiajattelua levitetään omaan organisaatioon ja yhteistyökumppaneille. Brändijohtamisen 

tehtävä on näiden muutosten toteuttaminen. Käytännön vastuu muutoksista on sillä johtajal-

la, kenelle vastuu brändistä on määritelty. Brändistä vastaava johtaja voi olla esimerkiksi 

toimitusjohtaja, viestintäjohtaja, brändijohtaja tai markkinointijohtaja. Kaksi keskeistä työ-

sarkaa on johtajalla, joka vastaa brändistä. Hänen on ensinnäkin kehitettävä brändiajattelua 

yrityksen sisällä sekä integroitava erilaiset toiminnot yhteen brändin rakentamisen kehittämi-

seksi. Toiseksi hänen tulee johtaa organisaation ulkopuolista viestintää ja ulkopuolisten 

kumppanien verkostoa sekä varmistaa, että myös verkostossa toimitaan yhteistyössä brändin 

puolesta. Nämä tehtävät vaativat uudenlaista, radikaalimpaa johtajuutta. (Malmelin & Hakala 

2008, 165.) 

 

Viestinnällinen ajattelu ja osaaminen tulee juurruttaa osaksi koko organisaatiota ja tämä on 

yksi viestintäjohdon tärkeimmistä tehtävistä. Kohderyhmiä on kolme keskeisintä, joille vies-

tinnällistä ajattelua tulisi korostaa. Ensimmäisenä ovat viestinnän ja markkinoinnin asiantun-

tijat, joiden yhteistyö on edellytys sille, että yrityksestä syntyvät käsitykset ovat yhdenmu-

kaisia. Toisena on yrityksen henkilöstö, jonka kautta välitetään asioita ulkoisille sidosryhmille 

ja kolmantena ylin johtoporras, koska sen kaikki merkittävät päätökset vaikuttavat myös 

brändiin. Mahdollisimman yhdenmukaisten mielikuvien luomiselle erilaisten sidosryhmien kes-

kuudessa pyritään luomaan hyvät edellytykset viestinnän integraatiolla. Tämän takia organi-

saation kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät viestinnän parissa, on tehtävä tiiviisti yh-

teistyötä. Vain näin voi yritys varmistaa, että sen viestintä on selkää sekä johdonmukaista. 

(Malmelin & Hakala 2008, 166.) 

 

2.5 Brändin seuranta  

 

Brändiseuranta vastaa siihen, miten brändi koetaan eri segmenteissä ja millaisena se koetaan 

tarkasteluhetkellä. Aiemmin puhuttiin yleisestä mielipiteestä tai suuresta yleisöstä, jolloin 
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seuranta oli summittaista ja kokonaisvaltaisempaa. Sittemmin kohderyhmiä on alettu tutkia 

tarkemmin ja jaettu kokonaismarkkinoita eri osa-alueisiin eli segmentoitu sekä ryhmitelty 

pienempiin, toisistaan erottuviin osiin. Erilaisia tuotteita markkinoidaan eri segmenteille tai 

markkinoidaan samaa tuotetta, mutta käytetään erilaisia markkinointikeinoja. (Juholin 2010, 

132-133.)  

 

Säännöllisen brändin seurannan avulla on mahdollista nähdä, miten hyvin tai huonosti yrityk-

sellä menee verrattuna aikaisempaan toimintaan (What is brand tracking? 2014). Brändin seu-

ranta sisältää erilaisia menetelmiä, joiden avulla voi seurata, mikä on esimerkiksi brändin 

asema verrattuna kilpailijoihin, kampanjoiden aikaansaamat reaktiot kuten halu ostaa tai ko-

keilla ja tunteet sekä kiinnostavuus. Yritykselle tärkeää tietoa ovat brändin spontaani sekä 

autettu tunnettuus, mielleyhtymät ja mielikuvat. Brändiseuranta voi olla verkossa ympärivuo-

rokautista, jotta saadaan tietoa pienistäkin muutoksista. Tiedon tulkinta vaatii myös asian-

tuntijan, jolla on laaja-alaista osaamista ja näkemystä tutkimustiedon hyödyntämiseksi liike-

toiminnan tavoitteiden mukaan. (Juholin 2010, 133.)  

 

Erilaisten viestintämuotojen tarkastelu on tärkeää, sillä ihmiset eivät yleensä pysty erotta-

maan sitä, mistä he ovat vaikutteensa ja tietonsa saaneet. Kaikki erilaiset viestit sulautuvat 

yhteen. Vaikka digitaalinen markkinointi kasvaa ja leviää, on silti olennaista seurata radio-, 

lehti-, ja televisiomainonnan vaikutuksia sekä miten organisaation palveluja tai tuotteita käsi-

tellään journalistisessa julkisuudessa. (Juholin 2010, 133.) 

 

Vaikka seuranta internetissä on korostunut, on edelleen tarpeen seurata tuotteita ja palvelui-

ta myös perinteisessä mediassa. Kohteina voivat olla esimerkiksi palveluiden tai tuotteiden 

kuuluvuus ja näkyvyys erilaisissa elämäntyylijulkaisuissa, televisio- ja radiokanavilla ja näiden 

verkkojulkaisuissa sekä ammatti-, sanoma- ja aikakauslehdissä. (Juholin 2010, 137.) 

 

Sosiaalisen media ja siitä saatu tieto on mullistanut mahdollisuudet, joita seurannasta saa-

daan. Seurannan työkalut eivät ole enää pelkästään tiedon keräämistä, vaan enemmän men-

nään kohti tiedon analyysia. (Nyberg 2014.) Median ja sosiaalisen median seuranta sekä näistä 

kerätyn datan analysointi on olennaista nykyaikaisen organisaation toiminnassa. Seuranta ja 

analysointi tarjoavat usein vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ennakoida sidosryhmien 

toimintaa, havaita hiljaisia signaaleja sekä kohdentaa liiketoimintaa. (Mäkäräinen 2014.)  

 
Mediajulkisuuden hyödyntäminen on markkinointiviestinnässä viestijöiden ominta aluetta. 

Mediajulkisuuden hyödyntämisellä tarkoitetaan niin sanottua ilmaista julkisuutta, jota hanki-

taan tapahtumille, ensi-illoille, näyttelyille, tuotteille, palveluille jne. Ilmainen julkisuus on 

kuitenkin osittain harhakäsitys, sillä vaikka asianomaiselle medialle ei maksetakaan suoraa 



 22 

korvausta mediatilasta. Toimittajiin ja toimituksiin tehtävä yhteydenpito vaatii asiantuntijoi-

ta sekä ammattilaisia, joiden työ maksaa. (Juholin 2010, 137.) 

 

Erilaiset tapahtumat ja laaja sponsorointi tarjoavat mahdollisuuksia saada brändille lisää nä-

kyvyyttä. Cross media -konseptin avulla voidaan yhdistää markkinointi ja journalismi toisiinsa, 

jolloin mahdollistetaan moninkertainen näkyvyys. Tämä vaatii näkyvyyden seurannan lisäksi 

muun muassa yleisöjen, jotka altistuvat viesteille, määrällistä sekä laadullista seurantaa. 

Avainkysymyksenä on se, tavoittavatko organisaation viestit halutun kohderyhmän ja henkilöt. 

Vaikka brändillä olisikin paljon näkyvyyttä, voi yleisö olla ”väärä”, ja näin tulokset voivat 

jäädä hyvinkin pieniksi. (Juholin 2010, 137.) 

 

Käytännössä mediaseuranta on ohjelmatallenteiden ja leikkeitten keräämistä ja kokoamista 

sekä analyysiä. Analysointia tavallisimmillaan on ohjelmasekuntien ja palstamillien laskemi-

nen. Markkinoinnin sekä yhteisöviestinnän integraatio vaatii seurantatyökaluja, joita on jalos-

tettu yhä pidemmälle. Näiden jalostettujen seurantatyökalujen avulla onnistumisia voidaan 

seurata jopa lähes reaaliajassa. (Juholin 2010, 137.) 

 

Omaksi merkittäväksi mittarikseen on digitalisoituneen ympäristön ja sosiaalisen median vai-

kutuksesta noussut brändistä tykkääminen tai pitäminen (Keskinen & Lipiäinen 2013, 83). In-

ternet on tehnyt sen seuraamisen, mitä ja miten brändistä keskustellaan sosiaalisessa medias-

sa, haasteelliseksi. Brändiseurannan kehittyneempi versio on sosiaalisen median kuuntelu. Se 

ei tarjoa ainoastaan numeerista tietoa vaan sillä pyritään pääsemään paremmin ja syvemmäl-

le kuluttajien ajatusmaailmaan sekä tunteisiin ja näin tarjoamaan lisätietoa markkinointi- ja 

brändistrategian kehittämiseen. (Juholin 2010, 135.) 

 

Sosiaalisen median kuuntelussa brändin omistaja seuraa, mitä brändistä puhutaan, millaisilla 

foorumeilla keskustelua käydään ja ketkä siihen osallistuvat. Brändin omistaja ei välttämättä 

ole näkyvästi keskusteluissa mukana ollenkaan.  Pidemmälle vietynä sosiaalisen median kuun-

telu ei ole pelkästään analyyseja aineistoista ja keskusteluista, vaan siinä myös jalostetaan 

sekä erotellaan erilaisia näkemyksiä. (Juholin 2010, 135.) Asiakkaan emotionaalinen suhtau-

tuminen brändiin, tykkääminen, näkyy arvioina, suositteluina ja spontaaneina kirjoituksina 

keskustelupalstoille tai blogeihin (Keskinen & Lipiäinen 2013, 84). 

 

Verkkokeskustelujen numeerinen seuranta on myös hyödyllistä brändin omistajalle, sillä kaikki 

voivat kommunikoida verkossa. Foorumeiden keskustelupalstoilla jaetaan kokemuksia ja tie-

toa brändistä ja sen tuotteista, puhutaan kilpailijoista, suositellaan hyvää tai haukutaan huo-

noa palvelua. Organisaatioiden tulee ottaa kantaa, mitä näistä foorumeista tai sivustoista 

seurataan ja minkälaista tietoa niistä halutaan saada, koska esimerkiksi blogosfääri on jatku-

vasti muuttuva ja ääretön. (Juholin 2010, 134.) 
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Yleensä seuranta sosiaalisessa mediassa kohdistetaan blogeihin, verkkoyhteisöihin, keskuste-

lupalstoihin ja muihin palveluihin, joissa sisällön tuottajina ovat verkon käyttäjät. Brändin 

omistaja saa näiden seurannasta laadullista sekä määrällistä dataa sekä vertailtua brändiä 

kilpailijoihin. Kohdistetusti tai jatkuvasti voidaan seurata seuraavia tekijöitä:  

 

• Sivuilla käytetty aika 

• Klikkauksien määrä 

• Tilauksien määrä 

• Blogimerkinnät tai -kommentit 

• Sivustoliikenne 

• Aktiivisuus keskustelufoorumeilla 

 

Nämä tiedot ovat tärkeitä brändi- ja markkinointivastaavien lisäksi myös ylimmälle johdolle 

sekä viestinnästä vastaaville henkilöille. Mikäli keskustelufoorumeilla leviää väärää tai vir-

heellistä tietoa, tulee tehdä päätös, annetaanko tietojen levitä vai oikaistaanko ne. Brändiä 

koskevat samat asiat kuin mainetta, eli brändin omistajalle on tärkeää tietää brändikokemus-

ten ja –mielikuvien erilaisuus ja samankaltaisuus perinteisessä mediassa sekä verkossa. (Juho-

lin 2010, 135-136.) 

 

3 Asiakkuuksienhallinta  

 

Asiakkuudella tarkoitetaan prosessia, joka muodostuu asiakkaan ja yritysten välisistä kohtaa-

misista ja joka alkaa asiakkaan ensimmäisestä ostoksesta (Mäntyneva 2011, 126). Asiakkuuden 

hallinta kattaa asiakkaan koko elinkaaren (Kaskela 2005). Asiakkuudenhallinta korostaa asiak-

kaiden määrätietoista johtamista. Yrityksen tulee markkinoinnin perusmuuttujien eli hinnan, 

tuotteen, jakelun sekä markkinointiviestinnän lisäksi kohdistaa toimintaansa ja ajatteluaan 

suuntaan, joka on yhä enemmän asiakaslähtöisempää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja pyritään täyttämään ne entistä paremmin. Yleensä asia-

kas ei ole kuitenkaan valmis maksamaan tästä aikaisempaa maksua enempää. Yrityksen tulee 

siis löytää ratkaisu siihen, miten henkilökohtaisempi asiakaspalvelu ja tuotteiden mukautta-

minen asiakkaiden tarpeita vastaaviksi pystytään toteuttamaan ilman, että siitä syntyy asiak-

kaalle lisäkustannuksia. (Mäntyneva 2001, 10-11.) 

 

Yrityksen, joka korostaa asiakkaiden tarpeiden täyttämistä, tulisi luopua sellaisesta markki-

nointiviestinnästä, joka tapahtuu vain yhteen suuntaan, ja sen sijaan pyrkiä dialogiin, jossa 

myös asiakkaalla on mahdollisuus tuoda esille omia toiveitaan sekä tarpeitaan. Asiakkuuden-

hallinta ei ole yksittäinen projekti, jossa siirryttäisiin markkinoinnin nykytilasta uuteen tavoi-

tetilaan. Asiakkuudenhallintaa voi kuvata jatkuvana oppimisprosessina, jossa vastaamalla asi-
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akkuuksien tarpeisiin paremmin päästään parempaan asiakaskannattavuuteen ja siitä asiak-

kuuksien suurempaan kokonaisarvoon. (Mäntyneva 2001, 11.) 

 

Asiakkuudenhallinnan tärkeys on korostunut, sillä on havaittu sen vaikutus yrityksen kilpailu-

kykyyn. Asiakkuudenhallinnasta saatetaan myös käyttää termiä asiakkuusajattelu eli se, miten 

asiakas saadaan tuottamaan itselleen lisäarvoa. Tämä edellyttää, että tunnettaan asiakkaan 

toimintatavat tarkasti. Se voi tarkoittaa myös yrityksen prosessien muokkaamista siten, että 

se palvelee juuri parhaimpia asiakkaita. Asiakkuusajattelun osa-alueita ovat asiakkuuksien ja 

asiakaskohtaamisen hallinta sekä asiakaskannan hallinta. (Kaskela 2005.) 

 

3.1 Asiakkuusstrategia 

 

Asiakkuusstrategialla tarkoitetaan strategiaa, joka kohdistetaan tiettyyn asiakasryhmään. 

Strategian avulla kerrotaan, kuinka ohjataan asiakasryhmä lähemmäksi yrityksen visiota asi-

akkuudesta. Asiakkuusstrategioita voi olla useampia. Homogeeniseen asiakaskantaan pohjau-

tuu yhden strategian malli, eli kaikki asiakkaat nähdään tasavertaisina ja yhtä arvokkaina. 

Useammalla asiakkuusstrategialla on tarpeen edetä silloin, kun asiakkaiden välillä asiakkuu-

den arvoissa on eroja. (Pohjanmäki 2005b.)  

 

Asiakkuusstrategioiden avulla määritellään  yrityksen ja asiakkaan rooli asiakkuudessa. Strate-

gian lähtökohtana on ymmärtää, miten asiakas tuottaa omassa prosessissaan arvoa, sekä yri-

tyksen oma tahtotila siitä, miten yritys kehittää asiakkaan arvontuotantoa ja käyttää siinä 

omaa osaamistaan. Kun yrityksessä määritellään strategioita tulee olla selvillä visio, jota yri-

tys aikoo toteuttaa. Tämän avulla voidaan selvittää, kuinka syvällisiä asiakkuuksia yritys ta-

voittelee. (Storbacka & Lehtinen 2002, 121.) 

 

Asiakkuusstrategioita määriteltäessä tulee yrityksessä selvittää myös, millaiset ovat eri asiak-

kuusvaiheet, minkälaisella rakenteella prosessit toteutetaan eri vaiheissa ja minkälainen tar-

ve on asiakkuuden vaihdannassa. (Storbacka & Lehtinen 2002, 121.) 

 

3.2 Asiakkuuden vaiheet  

 

Asiakkuus muodostuu, kun asiakas tekee ensimmäisen ostopäätöksensä. On hyvä muistaa, että 

asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja asiakas tekee päätöksensä aina vapaaehtoisesti. Asi-

akkaan tarpeisiin kohdistettu toimenpide sekä ajoitus ovat tärkeitä tekijöitä asiakkuuden syn-

tymisessä. Asiakkaan on helppo tehdä ostopäätös, kun ajoitus ja toimenpide ovat kohdallaan. 

Asiakkuuden muodostaminen on haastavaa, mikäli ei tunneta asiakkaan toimintaa sekä osto-

prosessia riittävästi. (Selin & Selin 2013, 146.) 
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On tehtävä päättäväisesti töitä, jotta mukaan saadaan asiakkaalle tunnekokemus, ja on herä-

tettävä asiakkaan halu ostaa ja kokeilla. Erilaiset markkinointitoimenpiteet toimivat tässä, 

esimerkiksi suoramarkkinointi, sidosryhmät, tutustumistarjoukset, yhteydenpito sekä asiakas-

käynnit. Asiakassuhteen muodostumisen alkuvaiheen toimenpiteet kannattaa suunnitella hy-

vin, sillä tässä vaiheessa suhdetta ei vielä syvennetä, vaan molemmat osapuolet tunnustelevat 

yhteistyön mahdollisuuksia. Asiakassuhdetta on sitä helpompi kehittää, mitä saumattomam-

min asiat sujuvat. (Selin & Selin 2013, 146.) 

 

Asiakkuuden elinkaaren eri vaiheilla on vaikutus asiakkuuden asteeseen sekä syvyyteen. Luon-

nollisesti uusi asiakas on vuosia kestänyttä asiakkuutta herkempi. Henkisesti tärkeimpiä ovat 

kuitenkin vanhat asiakkuudet. (Mäntyneva 2002, 15.)  

 

3.2.1 Asiakkuuden kehittyminen 

 

Asiakkuuden kehittymistä kutsutaan myös asiakkuuden syntyvaiheeksi. Tällä tarkoitetaan het-

keä, jolloin siirrytään asiakkaan kanssa tekojen tasolle tunteen ja tiedon tasolta. Tätä hetkeä 

on usein hankala määrittää, koska joissain liiketoiminnoissa edellä mainitut asiat eivät tarkoi-

ta vielä asiakkuuden syntymistä. Asiakas kaipaa asiakkuuden alussa tukea päätökselleen. 

Usein yrityksissä tämän merkitys jää vähäiseksi ja se voi johtaa kriittiseen ajanjaksoon, jolloin 

asiakkaan ja yrityksen suhde lähtee väärille teille. (Pohjanmäki 2005a.) 

 

Asiakkuuden kehittämisen vakaa pohja syntyy, kun on onnistuneesti muodostettu asiakkuus. 

Asiakkuuden arvonnousu on tässä vaiheessa suurin ja lisäarvoa syntyy molemmille osapuolille. 

Kriittisiksi menestystekijöiksi asiakkuudenkehittymisvaiheessa muodostuvat ensinnäkin tapa 

palvella asiakasta sekä asiakassuhteen hoito ja yrityksen toimintaprosessit. Lujat asiakassuh-

teet kestävät pisimpään. Asiakas on sitä halukkaampi jatkamaan yhteistyötä, mitä enemmän 

hän kokee saavansa asiakkuudesta. (Selin & Selin 2013, 146-147.)  

 

Lujan asiakassuhteen perustana on luottamus sekä avoin vuorovaikutus. Asiakasyhteydet tulee 

suunnitella hyvin ja myös ottaa huomioon eri asiakkaiden erityispiirteitä. Yrityksen oman toi-

minnan, prosessien ja toimintojen, kehittämistä kannattaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. 

Asiakkaalla on suurempi kynnys vaihtaa toimittajaa, mikäli yritys on onnistunut sovittamaan 

omia prosessejaan asiakkaan prosesseihin. (Selin & Selin 2013, 147.) 

 

Yrityksen on mahdollista tehdä asiakkuuksien kehittämiseen ryhmäkohtaisia suunnitelmia sekä 

toimintamalleja, joilla syvennetään asiakkuuksia. Tämän yhteydessä pyritään kasvattamaan 

yrityksen osuutta asiakkaan kokonaisostoksista. Asiakaskunta, joka on jo sitoutunut, on täynnä 

kannattavuusprojektia. Tällä tarkoitetaan sitä, että keskittymällä paremmin asiakkuuksiin, 

tehostamalla asiakassuhdemarkkinointia ja asiakkuuksien tehokkailla kehittämistoimilla voi-
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daan nykyisestäkin asiakaskannasta tunnistaa merkittävä potentiaali. Yrityksen kannattavuus 

on joissain tapauksissa parantunut, kun asiakaspoistumaa on vähennetty muutamalla prosent-

tiyksiköllä. Asiakkuudenhallinnalla mahdollistetaan asiakkuuksien säilyttäminen sekä kannat-

tava toteutus asiakassuhdemarkkinoinnissa. Asiakkuuksien johtaminen edellyttää, että yrityk-

sessä ymmärretään asiakkuuksien kannattavuus taloudellisesti sekä potentiaali, joka niihin 

liittyy. (Mäntyneva 2001, 21.) 

 

Kaupallisen talouden keskeisin tuotos on asiakkuus. Mikäli asiakkuutta ei pystytä luomaan, ei 

saada asiakkuuttakaan. Asiakkuus on se, joka liittää asiakkaan ja palvelun tai tuotteen tarjo-

ajan toisiinsa. Kun yritys ottaa potentiaaliset asiakkaat mukaan asiakkuuksien kehittämiseen, 

prosessi nopeutuu. Tämä ei kuitenkaan ole yrityksissä itsestäänselvyys, sillä usein toiminta on 

suojamuurin takana ja sinne on harvoin asiaa potentiaalisilla asiakkailla tai asiakkailla ylipää-

tään. Asiakkuuksien kehittäminen voi tapahtua nopeammin, kun hyödynnetään asiakkaan sekä 

yrityksen näkökulmia. (Markula 2014.) 

 

3.2.2 Asiakkuuksien säilyttäminen  

 

Asiakkuuksien säilyttämisvaiheessa asiakkaan kanssa eletään vakiintunutta elämää, mutta tä-

män ei tule kuitenkaan muodostua rutiiniksi. Asiakkuussuhteesta huolehtiminen on yrityksen 

tehtävä. Jotta molempien asiakkuusmotiivit säilyisivät, tulee yrityksen huolehtia että asiakas-

suhteessa on energiaa ja innostusta. (Pohjanmäki 2005a.) 

 

Asiakkuuksien säilyttämisen aikana tapahtuu suurin arvonnousu asiakkuuksissa. Asiakkuuden 

syntymisen jälkeen voidaan aloittaa järjestelmälliseen asiakkuuksien arvonnousuun tähtäävä 

työ. Lähtökohtana tälle työlle on asiakkuuden kesto. (Storbacka & Lehtinen 2002, 97.)  

 

Asiakkaiden syvällisempi ymmärtäminen eli asiakkaiden ja heidän todellisten tarpeidensa tun-

teminen perustuu asiakkuuksien säilyttämiseen liittyviin toimiin. Tämän jälkeen pyritään sel-

vittämään mallintamisen avulla ne asiakkaat, jotka ovat suurimmalla todennäköisyydellä vaih-

tamassa palvelua tai tuotetta tarjoavaa yritystä ja lopettamassa asiakkuutensa. Kun tämä to-

dennäköisyys yhdistetään kyseisten asiakkaiden potentiaalin sekä taloudellisen kannattavuu-

den analysointiin, voidaan paremmin tehdä päätöksiä, jotka tähtäävät asiakkuuksien säilyttä-

miseen. Voidaan esimerkiksi päätellä, kuinka paljon tulee panostaa, jotta asiakkuus pysyisi. 

(Mäntyneva 2001, 22.) 

 

Asiakkuuksien säilyttämistä suunniteltaessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kriteereihin, 

jotka kertovat, millaisia ovat ne asiakkaat, jotka halutaan pitää asiakkaina. Tarkastelemalla 

koko asiakaskunnan ostohistoriaa voidaan tunnistaa asiakkuudet, jotka täyttävät parhaat kri-
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teerit. Ongelmaksi jää selvittää, millä keinoilla parhaat asiakkaat saadaan jatkossakin pysy-

mään asiakkaina. (Mäntyneva 2001, 22.)  

 

3.2.3 Asiakkuuksien päättyminen  

 

Asiakassuhteen päättyminen on kriittinen hetki asiakaskunnan arvon kannalta (Pohjanmäki 

2005a). Asiakkuuksilla on myös oma elinkaarensa, kuten myös ihmisillä ja tuotekokonaisuuksil-

la. Elinkaaren pituus riippuu toimialasta ja asiakassuhteen syvyydestä. Asiakkuus voi muuttua 

myös ajan kuluessa, kun tarpeet ja toiminta muuttuvat sekä kehittyvät. Toisinaan asiakkuus 

ei kuitenkaan välttämättä pääty kokonaan, vaan yhteistyö muuttuu väljemmäksi ja harvem-

maksi. (Selin & Selin 2013, 147.)  

 

Kun asiakassuhteen luonne on muuttumassa ja alkaa näyttää siltä, että asiakassuhde on mah-

dollisesti päättymässä, tulee miettiä muun muassa kuka asiakkuuden lopettaa, kannattaako 

asiakkaasta pitää kiinni sekä sitä, mikä on menetettyjen asiakkuuksien arvo yritykselle. (Selin 

& Selin 2013, 148.) 

 

Yleensä ajatellaan, että asiakkuuden päättyminen on nopeampaa ja helpompaa kuin uuden 

asiakkuuden aloittaminen. Usein näin ei kuitenkaan ole. Tulee myös huomioida, että asiak-

kuuden päättymisessä on kaksi eri polkua. Asiakkuus voi päättyä asiakkaan tahdosta, koska 

asiakas saattaa haluta ryhtyä rakentamaan asiakkuutta toisen yrityksen kanssa. Myös yritys voi 

haluta päättää asiakassuhteen. (Storbacka & Lehtinen 2002, 108.) 

 

Asiakas-exit eli asiakasyhteistyön päättäminen on herkkä alue, joten se tulee tehdä tyylik-

käästi. Päätös asiakkaista luopumisesta on viime kädessä yrityksen johdolla, koska sillä on 

suuri merkitys koko yrityksen toiminnalle. Asiakkuuden päättämisen toetutustapa tulee suun-

nitella etukäteen asiakasryhmä- tai asiakaskohtaisesti huomioiden mahdolliset riskit. Mikäli 

asiakas-exit on hoidettu huonosti, saattaa se kostautua yritykselle myöhäisemmässä vaihees-

sa, sillä se saattaa karkottaa myös muita asiakkaita. Myös yrityksen imago voi saada ison kol-

hun, jonka korjaamisessa kestää vuosia, tai päättyneen asiakassuhteen uudelleen avaaminen 

ei myöhemmin enää onnistu. On tärkeää tiedostaa, että asiakas, jonka kanssa yhteistyö pää-

tetään, ei välttämättä juuri sen hetkisessä yrityksen tilanteessa tai toiminnassa ole soveltuvin 

asiakas. Tilanteet muuttuvat ja aiemmin soveltumaton voi muuttua erittäin hyväksi yhteistyö-

kumppaniksi tulevaisuudessa. (Selin & Selin 2013, 148.) 

 

3.3 Asiakkuudet sosiaalisessa mediassa  

 

Asiakkuuksien sosiaalisella johtamisella tarkoitetaan asiakasjohtamista, jossa seurataan sosi-

aalista mediaa. Sosiaalisesta mediasta kerätään tietoa järjestelmällisesti ja sitä hyödynnetään 
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yrityksen asiakkuusohjelmissa. Tiedon käyttö tapahtuu yksinkertaisimmillaan siten, että sitä 

hyödynnetään samoissa kanavissa, joista tieto on kerätty. Asiakkuuksien sosiaalista johtamista 

tekevät yritykset ovat lisänneet tunnistautumisen sosiaalisen median kautta osaksi omia säh-

köisiä palveluitaan. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaaksi kirjautuminen Facebook-tunnuksilla. 

Kilpailuosallistumisiin ja tuotearvosteluiden laatimiseen käytetään yleensä Facebookin kautta 

tunnistautumista. (Social CRM- Sosiaalinen tieto muuttaa asiakkuuksien johtamisen 2012.) 

 

Asiakkuuksien johtamista voidaan tukea sosiaalisella medialla mutta sitä voidaan hyödyntää 

myös asiakkuusprosessin monessa vaiheessa. Sosiaalisessa mediassa voidaan tavoittaa suuria 

määriä ihmisiä ja tällä tavalla saada kävijöitä yrityksen internetsivuille tai blogille. Yrityksen 

asioista tiedottamiseen voi myös hyödyntää esimerkiksi yrityksen Facebook-sivua tai mikro-

blogipalvelu Twitteriä. Viestin lukeneet välittävät viestin eteenpäin omille verkostoilleen ja 

sana leviää kuulopuheiden avulla. Sosiaalisen media avulla voidaan myös alentaa potentiaali-

sen asiakkaan ostokynnystä. Asiakas näkee, miten yritys keskustelee muiden asiakkaiden tai 

asiakkaan itsensä kanssa verkossa ja tämän perusteella asiakkaan luottamus voi lisääntyä tai 

vähentyä yritystä kohtaan. Ruudun taakse välittyy myös, mikäli yrityksen käymä keskustelu 

asiakkaan kanssa on aitoa ja luo arvoa asiakkaalle. Lisäksi yritys voi tuoda esille omaa tieto-

taitoaan ja osaamista. Asiakkaan ostokynnys alenee, kun luottamus ja sosiaalinen pääoma 

lisääntyvät. Yrityksen avoimuus sosiaalisessa mediassa edellyttää kuitenkin työntekijöiden 

perehdyttämistä siihen, kenen pitää ja kuka saa olla yhteydessä asiakkaaseen ja käydäänkö 

keskusteluja yksityishenkilönä vai organisaation nimissä. (Äkkinen 2005.) 

 

Asiakassuhdetta voidaan sen syntymisen jälkeen tukea eri tavoin sosiaalisen median avulla. 

Asiakassuhde syvenee, kun kommunikointi verkossa on aitoa ja avointa. Ostajan ja myyjän on 

helppo tutustua toisiinsa myös ihmisinä sosiaalisessa mediassa. Yrityksen Facebook-sivua voi-

daan käyttää muunkinlaisen keskustelun alustana kuin pelkästään yrityksen palveluista ja 

tuotteista. Lisäksi tukipalvelut, jotka toimivat sosiaalisessa mediassa ovat yritykselle etu, sillä 

ne ovat skaalautuvia resurssien suhteen. Mikäli asiakkailta tulleisiin kysymyksiin vastaa vain 

asiakaspalvelija, tulee siitä helposti pullonkaula, kun kysymys- ja asiakasmäärä kasvaa. Skaa-

lautuvasta mallista puhutaan, kun otetaan asiakkaat mukaan keskusteluun ja vastaamaan 

myös toinen toisilleen. Mikäli asiakkaan näkyvillä ovat jo kysytyt kysymykset sekä näiden vas-

taukset, riittää ongelmaan usein ratkaisuksi jo näiden lukeminen. Tällöin asiakkaalle välittyy 

yrityksestä kuva asiantuntijaorganisaationa, ja lisäksi asiakas saa hyvän asiakaspalvelukoke-

muksen. (Äkkinen 2005.) 

 

3.4 Asiakkuuksien johtaminen 

 

Selin ja Selin (2013, 150) kuvailevat, että asiakkuus on kuin virta ja asiakkuuden luonne muut-

tuu jatkuvasti. Asiakas kuuluu yrityksen asiakasvirrassa aina yhteen tiettyyn vaiheeseen, esi-
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merkkinä uusi asiakas. Riippuen siitä, miten yritys ohjaa asiakasvirtojaan, voi asiakas siirtyä 

eteenpäin esimerkiksi kanta-asiakkaaksi tai taaksepäin passiiviseksi asiakkaaksi. Mikäli asiak-

kaan antaa ”ajelehtia”, tulee näistä asiakkaista helposti myös entisiä. Yrityksen tulee panos-

taa tarpeen mukaan virran eri vaiheisiin. On tärkeää myös seurata tavoiteltujen tulosten li-

säksi yrityksen oman osaamistason kehittymistä. Tämä tarkoittaa sitä, miten hyvin yrityksessä 

osataan hoitaa ja kehittää eri vaiheissa olevia asiakassuhteita. (Selin & Selin 2013, 150.) Ken-

ties vaikein johtamisen muodoista on asiakkuuksien johtaminen. Asiakkailla on omia visioita 

ja tavoitteita, joten heitä ei voi ohjata miten tahansa. (Storbacka, Blomqvist, Dahl & Haeger 

2003, 55-56.) 

 

Asiakkaan kanssa tulee tarkastella, millaisena hän näkee yhteisen tulevaisuuden, eli millainen 

on asiakkuusvisio. Asiakkuusvisio on keskeisin työkalu, kun rakennetaan yritystä, jonka suun-

tautuminen on asiakkaissa. Tämä antaa asiakkaalle näkemyksen tulevaisuuden yhteistyöstä. 

Asiakkuusvision tulee kuvata sitä arvoa, jonka asiakkuus antaa asiakkaalle. Vision luomisessa 

tarvitaan tietoa ympäristöstä sekä asiakkaasta itsestään. Asiakkuusstrategiat ja asiakkuuden 

hoitomalleja voidaan rakentaa asiakkuusvision pohjalta. (Lehtinen 2004, 175-176.) 

 

On tärkeä kehittää, seurata ja ohjata asiakkuuksia määrätietoisesti. Asiat hoituvat melkein 

kuin itsestään, kun puitteet asiakassuhteiden hoitamiseen ovat kunnossa, eli on laadittu ta-

voitteet, suunnitelmat ja kriteerit asiakassuhteiden hoitamiselle sekä määritelty mittarit toi-

minnan kehittämiseen ja arviointiin. Yrityksessä tulee kuitenkin muistaa, että virta ei pysähdy 

koskaan ja siten toiminta ja sen kehittäminen ovat jatkuvaa. (Selin & Selin 2013, 150.) 

 

Asiakkuuden arvon kehittämiseksi tarvitaan eri työkaluja asiakkuuden eri vaiheissa. Taulukos-

sa 2 on esitelty lyhyesti, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota asiakkuuksien johtamisen eri 

vaiheissa. (Storbacka & Lehtinen 2002, 114.) 

 

 Asiakkuuden syntyminen Asiakkuuden jalostuminen Asiakkuuden loppumi-

nen 

Asiakas-

kantataso 

Sopivien asiakaskanto-

jen löytäminen sekä 

tehokkaiden tapojen 

etsiminen, joilla lähes-

tyä niitä, esim. viite-

ryhmämarkkinointi. 

Ryhmitellään asiakaskanta. 

Simuloidaan potentiaaliset 

asiakkaat. Muodostetaan 

asiakkuustiimi, joka vastaa 

asiakkuusstrategioiden ke-

hittämisestä.  

Siirretään asiakkuuksia eri 

ryhmiin. 

Vuoropuheluun sekä 

asiakaspalautteen ke-

räämiseen erilaisia 

hoitotapoja eri asiak-

kuusstrategioissa.  

 

Asiakaskannan kierto-

nopeus. 

Asiakkuus-

taso 

Kehitetään keihäänkärki 

tuotteet. 

Hinnoittelun ja asia-

kasosuuden kasvattamisen 

Tulkitaan aikaisia va-

roituksia.  
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Vuoropuhelu, jolla täh-

dätään toimintaan. 

(”call-to-action”, ”di-

rect response”) 

avulla asiakkuustulojen 

kasvattaminen. Kehittä-

mällä asiakkuuden raken-

netta, pienennetään asiak-

kuuskustannuksia.  

Kasvatetaan asiakkuuden 

lujuutta  asiakastyytyväi-

syydestä huolehtimalla se-

kä sidoksia luomalla.  

 

Lopettavien asiakkai-

den profiilien seuran-

ta. 

Asiakas-

kohtaamis-

taso 

Huolehditaan ensikerta-

laisen kanssa ensimmäi-

sessä kohtaamisessa 

tiedon vaihdannasta 

sekä tunteiden hallin-

nasta. Tavoitteena on 

saada asiakas tunte-

maan, että hänellä on 

kontrolli.  

Parannetaan kohtaamisten 

tehokkuutta viestittämällä 

asiakkuuden käsikirjoituk-

sesta sekä kehittämällä 

kohtaamismaisemaa.  

 

Kohtaamistyytyväisyyden 

kehittäminen sekä mittaa-

minen. 

Kerätään tietoa syistä, 

loppuneiden asiak-

kuuksien palautekoh-

taaminen. Varmiste-

taan ”Beautiful Exit”.  

Asiakkuuden uudel-

leenkäynnistämisen 

korjaustoimenpiteet. 

 

Taulukko 2: Asiakkuuksien johtamisen tehtävät eri tasoilla ja eri vaiheissa (Storbacka & Lehti-

nen 2002, 115). 

 

Taulukosta näkyy, miten asiakkuuden johtamisessa tarvittavat työkalut ja niiden käyttö vaih-

televat eri tasoilla. Asiakaskantatasolla työskentelyn päätavoitteena on tunnistaa asiakaskan-

toja, jotka ovat sopivia ja täyttävät kaksi kriteeriä. Ensimmäiseksi arvontuotantoprosessin 

tulee olla sellainen, että yrityksellä on mahdollisuus tukea sitä. Toinen kriteeri on se, että 

asiakkaiden luonteet ovat sellaisia, että rakennettavat asiakkuudet muodostuvat arvokkaiksi 

ajan myötä. (Storbacka & Lehtinen 2002, 114) 

 

3.4.1 Johtaminen asiakkuuden syntymisvaiheessa  

 

Asiakaskantatasolla tulee miettiä keinoja, joilla voidaan lähestyä uusia asiakasryhmiä tehok-

kaasti. Tavat lähestyä asiakkaita vaihtelevat suuresti eri asiakkuusstrategioissa. Mikäli tavoit-

teena on rakentaa ”neppari”–strategia, alkavat asiakkuudet yleensä siten, että asiakas ostaa  

jonkin keihäänkärkituotteen. Jos tavoitteena on ”vetoketju”-strategian rakennus, tulee laa-

jan tietojen sekä tunteiden vaihdannan olla lähtökohtana asiakkuuden syntymisvaiheessa. 

(Storbacka & Lehtinen 2002, 114.) Asiakkuuden syntymisvaiheessa tulee panostaa yhteiseen 

kieleen sekä visioon asiakkuudesta (Lehtinen 2004, 171). 
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Käytettävää, asiakkuusstrategioihin pohjautuvaa viestintää tulee myös asiakkuustasolla poh-

tia. Päätavoitteena viestinnällä on rakentaa uskottavuutta asiakkaalle siten, että asiakasta 

voidaan tukea hänen arvontuotannossaan. (Storbacka & Lehtinen 2002, 114.) 

 

Asiakkuuden syntymiseen liittyvät tehtävät asiakkuustasolla liittyvät pääasiassa keihäänkärki-

en suunnitteluun. Eri asiakkuusstrategioissa keihäänkärjet voivat olla erilaisia. Kyse voi yksin-

kertaisen tuotteen paketoinnista tai merkittävien tietopakettien rakentamisesta sekä asiak-

kaan luo vievien kanavien löytämisestä. (Storbacka & Lehtinen 2002, 114.) 

 

Asiakkuustasoinen viestintä on luonteeltaan selkeästi erilaista kuin viestintä asiakaskantata-

solla. Viestinnässä asiakkuustasolla pyritään välittömään toimintaan. Tavoitteena  on ohjata 

asiakasta viestinnän avulla välittömään palautteeseen, jolloin voidaan seurata tehokkuutta 

viestinnässä sekä siinä käytettävissä kanavissa. (Storbacka&Lehtinen 2002, 115.) 

 

Monikanavaisen asiakkuuden merkitys korostuu asiakkuustasolla. Viestit ja varsinainen toimin-

ta voidaan eri kanavia hyödyntäen toimittaa asiakkaalle. Usein monessa kanavassa hoidetaan 

samaa asiakkuutta. Tällöin puhutaan monikanavajakelusta sekä monikanavaviestinnästä. 

(Storbacka & Lehtinen 2002, 115.) 

 

Ensimmäisen kohtaamisen aikana on asiakaskohtaamistasolla oleellista luoda sellainen tunne 

asiakkaalle, että syntyneessä tilanteessa asiakkaalla on kontrolli. Tämä tarkoittaa, että ”ensi-

kertalaisten tukiohjelmaa”  tarvitaan usein. Tällä tavoin huolehditaan siitä, että asiakkaalle 

muodostuu omasta roolistaan selkeä näkemys. (Storbacka & Lehtinen 2002, 114-115.) 

 

3.4.2 Johtaminen asiakkuuden jalostumisvaiheessa  

 

Keskeisin tavoite asiakkuuden jalostumisvaiheessa asiakaskantatasoisessa työskentelyssä on 

tunnistaa olemassa oleviin asiakkuuksiin liittyvät arvopotentiaalit sekä ryhmitellä ne. Asiak-

kuusstrategioiden rakentaminen kuuluu myös asiakaskantavaiheeseen, sillä asiakkuudet ovat 

erilaisia. Työskentelyn organisointiin, joka tähtää asiakkuuksien arvon nousemiseen, liittyy 

myös laajasti kysymyksiä asiakaskantatasoisessa työskentelyssä. Tällöin usein on perusteltua 

käyttää eri osastoilta muodostettua tiimiä. (Storbacka & Lehtinen 2002, 116.) Tässä vaiheessa 

on tärkeää määritellä molempien osapuolien roolit sekä tehtävät. (Lehtinen 2004, 71). 

 

Asiakkuuksien jalostuminen asiakkuustasolla vaatii järjestelmällistä asiakkuuskohtaista työtä. 

Vuosisuunnittelun yhteydessä jokaiselle asiakkuudelle tulisi laatia ”jalostussuunnitelma”. 

Suunnitelman avulla pyritään kasvattamaan asiakkuuden arvoa. Tällöin voidaan joko pienen-

tää asiakkuuskustannuksia asiakkuuden rakenteeseen vaikuttamalla tai kasvattamalla asiak-

kuustuloja hinnoittelun avulla tai asiakasosuutta kasvattamalla. Uudelleen määrittelemällä 
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asiakkuuteen liittyvät prosessit voidaan saada merkittäviäkin säästöjä. (Storbacka & Lehtinen 

2002, 116.) 

 

Rakentamalla enemmän sidoksia yrityksen ja asiakkaan välille, voidaan vaikuttaa asiakkuuden 

kestoon, kun tavoitteena on lisätä yrityksen osuutta asiakkaan ajatuksista. Asiakasta tulee 

myös muistaa hyödyntää referenssinä asiakkuuksien hankinnassa sekä yrityksen kehittäjänä. 

(Storbacka & Lehtinen 2002, 116.) 

 

Asiakkuuden jalostumiseen tähtäävällä toiminnalla asiakaskohtaamistasolla keskitytään lisää-

mään tehokkuutta kohtaamiseen. Kohtaamisista tulee tehokkaampia, kun asiakkuuden käsikir-

joitus on selkeä ja kohtaamismaisema tukee toimintaa. Asiakastyytyväisyys on kohtaamista-

solla ulottuvuus, jota on tärkeä kehittää.  (Storbacka & Lehtinen 2002, 116.) 

 

3.4.3 Johtaminen asiakkuuden loppumisvaiheessa  

 

Asiakaskantatasolla asiakkuuden loppumiseen liittyvä työ on pääosin palautejärjestelmän ra-

kentamista. Asiakkuuksista vastaavat tiimit keräävät asiakkuusryhmien tilasta jatkuvaa palau-

tetta asiakkuusstrategioiden palautusmekanismien avulla. Jokaisessa asiakkuusryhmässä on 

oma kiertonopeutensa ja tärkeä ohjauksen työväline on kiertonopeuden tarkka seuraaminen. 

(Storbacka & Lehtinen 2002, 116-117.) Asiakkuuden loppumisvaiheessa panostetaan sekä opi-

taan asiakkuuden päättymisestä (Lehtinen 2004, 71). 

 

Aikaiset varoitukset liittyvät usein asiakkuuden päättymiseen. Niiden tarkasta seuraamisesta 

tulee huolehtia asiakkuustasolla jokaisen asiakkuuden osalta. Näin voidaan tehdä toimenpitei-

tä, joiden avulla ratkaistaan asiakkuuteen liittyvät ongelmat. Loppuvien asiakkuuksien profii-

leja tulee seurata tarkasti. Näin varmistetaan, ettei yritys menetetä arvokkaimpia asiakkai-

taan. (Storbacka & Lehtinen 2002, 116-117.) 

 

Palautekohtaaminen on tärkeä osa asiakkuuden loppumista asiakaskohtaamistasolla. Sen ta-

voitteena on kerätä syyt asiakkuuden päättymisestä sekä varmistaa ”beautiful exit”. (Stor-

backa & Lehtinen 2002, 116-117.) 

 

3.5 Asiakaskokemus 

 

Asiakaskokemus on suora käännös englannin kielen termistä ”customer experience”. Asiakas-

kokemus eroaa asiakastyytyväisyydestä ja –palvelusta siten, että kokemus–sanalla viitataan 

mielikuviin tai tunteisiin, jotka syntyvät kohtaamisen tuloksena asiakkaan ja yrityksen välillä. 

(Flykt 2013.) Asiakaskokemus on ihmisen yksittäisten tulkintojen summa, eikä asiakaskokemus 

näin ollen ole rationaalinen päätös. Se on kokemus, johon vaikuttavat tunteet ja alitajunnassa 
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tehdyt tulkinnat. Tämän takia asiakaskokemukseen ei ole mahdollista vaikuttaa kokonaan. 

Kuitenkin yrityksillä on mahdollisuus valita, millaisia kokemuksia he haluavat ihmisten saavan. 

(Löytänä & Kortesuo 2011, 11.) Asiakaskokemus määrittää brändin, mainepääoman ja asia-

kasuskollisuuden, joten sen tulee ohjata kaikkea tekemistä. Yrityksestä lähtevien viestien ja 

sen, miten yritys itseään markkinoi, tulee olla yhtenäistä sen kanssa, millainen se on ja mitä 

se oikeasti tekee. (Mäkäräinen 2014.) 

 

Sosiaalisessa mediassa yhä useampi ihminen purkaa turhautumisensa saatuaan huonoa palve-

lua. Kuitenkin samanlaiset tarinat hyvästä palvelusta leviävät yhtä nopeasti. Yritykselle on 

välttämätöntä ottaa käyttöön sellainen palvelustrategia, jolla varmistetaan liikevaihdon kasvu 

sekä ainutlaatuinen asiakaskokemus. Vaikutukset voivat olla todella arvokkaat, kun asiakasko-

kemus saadaan kohdalleen. Ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luominen saadaan, kun men-

nään lähemmäksi asiakkaita. Näin saadaan ymmärrystä asiakkaiden ostoprosesseista ja elä-

mäntilanteista, joissa tarvitaan taloudellista suunnittelua. Opittuja asioita voidaan hyödyntää 

palveluneuvonnan parantamisessa, prosessien muuttamisessa ja luodessa käyttäjäystävälli-

sempiä palveluja. (Uski 2014.)  

 

Useimmissa yrityksissä ajatellaan, että asiakaskokemuksen vastuu on asiakaspalveluosastolla, 

koska asiakkaan ja asiakaspalvelun väliseen vuorovaikutukseen liittyy suuri osa asiakkaan ja 

yrityksen välisistä kohtaamisista. Kaikista edistyksellisimmät yritykset ovat kuitenkin ymmär-

täneet, että asiakaskokemus syntyy asiakkaalle koko yrityksen toiminnan tuloksena, ja tämän 

takia menestyksekkäimmät yritykset ovat laatineet viestintäratkaisunsa sekä prosessinsa asi-

akkaiden eikä organisaation näkökulmasta. (Flykt 2013.) Verkottuneessa maailmassa asiakkai-

den kokemukset palvelun laadusta leviävät nopeasti. Asiakaskokemusta pitää myös johtaa 

kuten yrityksen muitakin toimintoja ja prosesseja. Nykypäivänä kaikki tieto kulkee nopeasti ja 

reaaliajassa. Tämän takia johtamisenkin pitää tapahtua reaaliajassa ja yrityksen tulee reagoi-

da tapahtumiin nopeasti. Tämä edellyttää viestintäratkaisuja, jotka ovat tukevat yritysten ja 

asiakkaiden uusia tapoja toimia. Hyvä tavoitettavuus ei enää pelkästään riitä, vaan on myös 

pystyttävä varmistamaan se, että oikeat tiedot tavoittavat oikeat henkilöt kaikissa tilanteissa. 

(Flykt 2013.)  

 

Asiakaskokemuksesta kaksi kolmasosaa on tutkimusten mukaan tunnetta ja kohtaamiset tekni-

sellä tasolla yksi kolmasosa. Pelkällä verkkokaupan uudistamisella, muilla teknisillä ratkaisulla 

tai markkinoinnin muuttamisella ei voida ylittää asiakkaan odotuksia. Jos yritys haluaa raken-

taa strategista kilpailuetua asiakaskokemuksen avulla, tulee sen ymmärtää kokonaisuus. (Kor-

kiakoski 2014.) 

 

3.5.1 Asiakaskokemuksen johtaminen  
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Johtaminen ja asiakaskokemus muodostavat suuren kokonaisuuden (Löytänä & Korkiakoski 

2014, 70). Yrityksen kaikki toiminnot ovat yhteydessä asiakkaaseen, joko välillisesti tai välit-

tömästi. Tämän takia tulee huomioida kaikki yrityksen osa-alueet asiakaskokemuksen johta-

misessa. (Tirkkonen 2014.) 

 

Yrityksen tuottama arvo asiakkailleen on suoraan verrannollinen yrityksen tuottoon. Asiakas-

kokemuksen johtamisella tavoitellaan asiakkaille tuotetun arvon ja yrityksen tuoton lisäämis-

tä, luomalla asiakkaille merkityksellisiä kokemuksia. Asiakaskokemuksen johtaminen mm. 

vahvistaa asiakkaiden sitoutumista sekä lisää asiakastyytyväisyyttä. Se pidentää myös asiak-

kuuden elinkaarta, vahvistaa asiakkaiden suositteluhalukkuutta, sitouttaa henkilöstöä sekä 

kohottaa brändin arvoa ja vähentää asiakaspoistumaa. (Löytänä & Kortesuo, 2011, 13.) 

 

Usein asiakaskokemus ja sen johtaminen mielletään helposti vain asiakaspalvelun kehittämi-

seksi. Syynä tähän on usein se, että asiakaskokemus ja asiakaskokemuksen johtaminen ovat 

melko uusia käsitteitä. Asiakaskokemuksen johtaminen on kuitenkin kokonaisvaltainen ajatte-

lutapa, jossa tulee huomioida kaikki organisaation osa-alueet. Kaikki toiminnot ovat yhteydes-

sä asiakkaaseen, joko välillisesti tai suoraan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 14.) Morgan (2015) 

kirjoittaa kuitenkin, että kehittääkseen asiakaskokemusta tulee aloittaa henkilökunnan koke-

muksesta. Monet yritykset nykypäivänä toimivat ”vesiputous” –periaatteella eli ylhäältä alas. 

Johtotason arvot ja prioriteetit valuvat nopeasti alemmas, jolloin ne tulevat voimaan myös 

muilla osastoilla. Jos asiakaspalvelulla ei ole tarpeeksi tarvikkeita menestyäkseen, syynä on 

se, että johtotaso ei pidä sitä riittävän tärkeänä. Mikäli asiakaspalvelulla on kaikki, mitä tar-

vitaan palvelemaan asiakasta, ja työntekijät ovat innokkaita palvelemaan asiakasta, on tämä 

silloin myös johtajien prioriteettina. (Morgan 2015.) Asiakaskokemuksen johtaminen vaatii 

tuekseen myös systemaattisen toimintamallin. Toimintamalli varmistaa, että muutokset jal-

kautuvat läpi organisaation eli ylimmästä johdosta aina asiakaspalveluun asti. (Löytänä & Kor-

kiakoski 2014, 81.) 

 

Lähtökohtana asiakaskokemuksen johtamisessa on se, että jokaisessa yrityksen ja asiakkaan 

välisessä kohtaamisessa luodaan asiakkaalle merkittäviä kokemuksia ja näin asiakkaalle tuo-

tettu arvo maksimoidaan. Kaikki, mitä yritys tekee ja on, vaikuttaa asiakaskokemuksen luomi-

seen, sillä asiakaskokemus koostuu erilaisissa yhteyspisteissä yrityksen kanssa. Asiakaskoke-

mus on siis huomattavasti laajempi kuin pelkkä asiakassuhde. (Löytänä & Kortesuo 2011, 21.) 

 

Pelkällä brändillä on enää vaikea erottautua, koska monet yritykset tuottavat asiakkailleen 

samanlaista lisäarvoa ja myös niiden brändit ovat melko samanlaisia. Tämän takia brändi ei 

voi kuitenkaan enää olla yrityksen toiminnan motivaatio ja lähtökohta, vaan yrityksen lähtö-

kohtana tulee olla asiakas. (Löytänä & Kortesuo 2011, 32-33.) 
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Asiakaskokemuksen johtamisessa brändiajattelulla on kuitenkin tärkeä osa. Brändi avulla yri-

tys viestii kohderyhmilleen ja asiakkailleen. Asiakaskokemuksen luomisessa on kuitenkin tär-

keää luoda myös mielikuvia, joita brändin avulla luodaan. Asiakaskokemusten johtaminen 

poikkeaa perinteisestä brändiajattelusta siten, että sen johtamisessa pyritään lunastamaan 

brändin lupaukset. Brändin kehittämiseen ja viestin kertomiseen käytetty energia valuu usein 

hukkaan monilta yrityksiltä, koska tämä seikka unohtuu. Pelkällä brändillä harvemmin voi 

enää erottautua, mutta luomalla kokemuksia brändi saa uutta sisältöä ja näin myös erottau-

tumisen mahdollisuudet kasvavat. (Löytänä & Kortesuo 2011, 33-34.) 

 

3.5.2 Asiakaskokemuksen tasot  

 

Asiakaskokemus on aina subjektiivista sekä henkilökohtaista. Asiakaskokemusta on kuitenkin 

mahdollista kehittää ja suunnitella, kun tiedetään, missä saatetaan kohdata kukin asiakas ja 

mitä näissä tilanteissa saattaa mahdollisesti tapahtua. (Tirkkonen 2014.) 

 

Asiakaskokemukset voidaan jakaa kolmeen tasoon sen mukaan, miten niitä on johdettu (Kuva 

2). Ensimmäinen taso on satunnainen kokemus. Tällä tasolla kokemus vaihtelee paikan, ajan 

ja henkilön mukaan. Satunnainen kokemus vaihtelee sen mukaan ääripäästä toiseen, missä ja 

milloin kohtaaminen tapahtuu ja ketkä siihen ovat osallisena. (Löytänä & Kortesuo 2011, 51-

52.) 

 

 

Kuva 2: Asiakaskokemuksen tasot (Löytänä & Kortesuo 2011, 51) 

 

Seuraavat tasot ovat odotettavissa oleva kokemus ja johdettu kokemus. Odotettavissa oleva 

kokemus sisältää tietyt elementit, se on suunniteltu eikä riipu ajasta tai paikasta. Johdettu 

kokemus on asiakkaalle arvoa tuottava sekä erottuva ja se on paikasta tai ajasta riippumaton. 

(Löytänä & Kortesuo 2011, 52-53.) 

 

Satunnainen	  
kokemus	  

Ennalta	  odote0ava	  
kokemus	  
• Ennaltasuunniteltu	  
• Ajasta	  tai	  paikasta	  
riippumaton	  

Johde0u	  kokemus	  
• Ennalta	  suunniteltu	  
• Ajasta	  tai	  paikasta	  
riippumaton	  
• Ero0uva	  
• Tuo0aa	  arvoa	  
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3.5.3 Arvon tuottaminen asiakassuhteilla 

 

Jokaisessa kohtaamisessa yritys tuo arvoa asiakkaalleen. Kohtaamisesta toiseen voi arvon 

määrä vaihdella, mutta parhaassa tapauksessa arvo kasvaa sen mukaan, mitä useampia koh-

taamisia yrityksellä ja asiakkaalla on. Yrityksellä on näissä kohtaamisissa tilaisuus kartuttaa 

tietoa asiakkaan tarpeista ja hyödyntää tietoa seuraavissa kohtaamisissa. Asiakassuhteen sy-

ventyessä ja kestäessä pidemmän aikaa syntyy myös arvoa kohtaamisen lisäksi. Asiakassuh-

teen arvo lisääntyy myös asiakkaalle sekä nostaa yksittäisten tapaamisten arvoa, kun yrityk-

sen ja asiakkaan välille syntyy luottamus. Luottamus syntyy kuitenkin vasta pidemmällä aika-

välillä useiden kohtaamisten tuloksena. (Löytänä & Kortesuo 2011, 56.) 

 

Markkinoinnin näkökulmasta asiakkaan kokema arvo on erittäin laaja sekä monimuotoinen kä-

site. Kaikista yksinkertaisimmin arvo voidaan määritellä siten, että arvo on yhtä kuin tuotteen 

tai palvelun hinta. Myös tuotteen laadun ja hinnan suhteena voidaan tarkastella arvoa. Arvo-

määritelmä, joka korostaa prosessia, nostaa esiin asiakkaan kokemien hyötyjen ja uhrausten 

välisen suhteen. Kaikista laajin näkökulma huomioi myös subjektiivisen ulottuvuuden arvossa 

eli erilaiset asiointikokemukset kuten aika-, paikka-, ja tilannekokemus ja niiden arvon asiak-

kaalle. Kuusela (2005) toteaakin, että määrittelemällä tuotteen arvoksi saman kuin hinta on 

liian yksinkertaista. 

 

 

Kuva 3: Asiakkaan kokeman arvon elementit (Kuusela 2005). 

 

Arvo, jonka asiakas kokee, voidaan määritellä asiakkaan kokemien uhrausten ja hyötyjen suh-

teena (Kuva 3). Hyöty on yhdistelmä positiivisista asioista, jotka jollain tavoin liittyvät tuot-

teeseen, palveluun, kokemukseen tai paikkaan. Uhraukset ovat taas negatiivisten ominaisuuk-

sien yhdistelmä. (Kuusela 2005.) 

 

Yritykselle asiakkuuden arvo voidaan määrittää mittaamalla asiakaskannattavuutta. Asiakkaat 

jotka eivät kannata, yleensä sisältävät paljon toimintoja ja ovat luonteeltaan monimutkaisia. 

Tällaiset asiakkuudet eivät tuota arvoa kummallekaan osapuolelle. Asiakkuuden arvon nosta-

minen lähteekin ensimmäisenä siitä, että rakennetaan asiakkuusstrategia. (Storbacka & Leh-

tinen 2002, 135-136.) 

 

3.5.4 Asiakaskokemuksen mittaaminen  
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Keinojen valikoima on valtava, kun tutkitaan ja mitataan asiakaskokemuksia. Keinot voidaan 

jakaa kahteen ryhmään, aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiivisissa keinoissa tietoa saadaan asiak-

kaalta esimerkiksi aktiivisesti tutkimalla tai kysymällä, kun taas passiivisissa keinoissa asiakas 

antaa palautetta omasta aloitteestaan. (Löytänä & Kortesuo 2011, 188.) 

 

Asiakaskokemuksen merkitys on kasvanut, ja se on haastanut yritykset arvioimaan, miten 

asiakaskokemusta sekä sen kehittymistä voisi mitata kaikkein parhaiten. Perinteiset mittaami-

sen rakenteet eivät ole enää riittäviä, joten yrityksillä on uusi haaste edessään. Asiakaskoke-

muksen mittaaminen on laaja-alainen kokonaisuus, koska asiakaskokemus itsessään on jo ko-

konaisvaltainen käsite. Olennaista on ymmärtää, että asiakaskokemusta tulee mitata usealla 

eri tasolla. Yksi tavoista on rakentaa mittaaminen kolmella eri tasolla: 

 

• Asiakassuhdetaso 

• Ostopolun eri vaiheet 

• Avainkohtaamiset 

 

Asiakassuhdetaso tarkoittaa mittaamista, joka tehdään asiakkuuden elinkaaren aikana. Sen 

tehtävänä on auttaa ymmärtämään asiakkaan kokonaisvaltaista kokemusta. Asiakassuhdetaso 

on tyypillistä B2B-yrityksille, sillä ne haluavat erityisesti selvittää asiakassuhteen kokonaisku-

van. Pohjana asiakaskokemuksen mittaamiseen käytetään usein asiakastyytyväisyysmittausta 

ja mittaaminen aloitetaankin usein tältä tasolta. Tärkeää on kuitenkin miettiä, millä tasolla 

saadaan suurin lisäarvo asiakaskokemuksen ymmärtämiseen. Asiakassuhdetason mittaamisessa 

ei yritetä kysyä tai mitata asioita jotka liittyvät kohtaamisiin tai ostopolkuun, vaan mittauk-

sessa tulee keskittyä vain aiheisiin, jotka liittyvät asiakassuhteeseen. (Löytänä & Korkiakoski 

2014.) 

 

Yritykselle tietoa ostopolulla onnistumisesta esimerkiksi myymälässä tai verkkokaupassa tar-

joaa asiakkaan ostopolun mittaaminen. Ostopolun mittaamisella selvitetään esimerkiksi, mi-

ten asiakkaan ostoprosessi on onnistunut yrityksen verkkokaupassa kokonaisuutena. Tällä mit-

tauksella voidaan ostopolulta tunnistaa kohtaamisia, joissa yritys on onnistunut erittäin hyvin 

tai ne, joissa tarvitsee vielä kehittämistä. (Löytänä & Korkiakoski 2014.) 

 

Avainkohtaamisten mittaaminen on kolmas mittaamisen taso. Avainkohtaamisia mitattaessa 

on yrityksen varmistettava, että se mittaa tarkasti asiakkaiden odotusten ylittämisen kannalta 

kriittisiä kohtaamisia. Kaikkien kohtaamisten yhtä tarkkaa mittaamista eivät välttämättä re-

surssit mahdollista, joten yrityksen tulee tunnistaa ja valita asiakkaan kannalta olennaisim-

mat kokemukset. Näistä mittaamisen tasoista tulisi jokaisen yrityksen suunnitella kokonai-

suus, joka tarjoaa relevanttia tietoa ja ymmärrystä asiakkaille luotavista kokemuksista. (Löy-

tänä & Korkiakoski 2014.) 
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3.6 Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus 

 

Kun halutaan selvittää, miten yritys menestyy tai tulee menestymään tulevaisuudessa, voi-

daan asiakastyytyväisyyttä pitää yhtenä merkityksellisimmistä mittareista. Asiakastyytyväisyy-

teen on suorassa yhteydessä seuraavat asiat: asiakaspalvelu, palveluodotukset ja palvelun 

laatu. Asiakastyytyväisyyden toteutumisessa määrittävä tekijä on asiakkaiden odotukset. Sitä 

vaikeampaa on täyttää asiakkaan toiveet, mitä korkeammat ne ovat. (Asiakastyytyväisyys – 

Mitä tarkoittaa asiakastyytyväisyys? 2015.) 

 

Yrityksen toiminnan tarkkailun kannalta asiakastyytyväisyyden mittausten tulokset nähdään 

yleisesti hyödyllisinä. Yritykset kilpailevat asiakkaista, ja nimenomaan asiakastyytyväisyydellä 

voidaan tehdä ero kilpailijoihin, ja siitä onkin tullut merkittävä osa yrityksen strategiaa. 

(Asiakastyytyväisyys – Mitä tarkoittaa asiakastyytyväisyys? 2015.) 

 

Asiakastyytyväisyyden mittaamista pidetään tärkeänä, koska siitä saadaan hyvä mittari asiak-

kaiden uskollisuudesta ja ostoaikeista. Yritykset tavoittelevat uskollisia asiakkaita, sillä asiak-

kaat levittävät positiivista markkinointia omissa sosiaalisissa piireissään ja näin saadaan teho-

kas ja edullinen markkinointikeino. (Asiakastyytyväisyys – Mitä tarkoittaa asiakastyytyväisyys? 

2015.) Nupponen (ks. Heiskanen 2013) kuitenkin kritisoi asiakastyytyväisyyden tutkimista sii-

tä, että asiakkaan kohtaamisesta on voinut kulua jo hyvin pitkä aika, pahimmassa tapauksessa 

vuosi tai kaksi, kun tehdään asiakastyytyväisyystutkimusta. Tällöin ei päästä enää vaikutta-

maan tunteeseen, joka on mahdollisten tulevien ostopäätösten taustalla, sillä asiakkaan ko-

kemus on jo laimentunut. Nupponen pohtii (ks. Heiskanen 2013) mikä on tulosten merkitys 

yritykselle tai asiakkaalle, kun tieto on ehtinyt jo vanhentua eikä siihen ole reagoitu. Mittaa-

malla asiakkaan kokemuksia oikeaan aikaan saadaan tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ja se 

mahdollistaa myös reagoinnin välittömästi. Eteenpäin katsomista on Nupposen (ks. Heiskanen 

2013) mielestä, kun täydennetään tyytyväisyyttä suositeltavuudella. Lisäksi vuosittaisten tu-

losten sijaan tulisi kaiken tiedon olla organisaation jokaisella tasolla hyödynnettävissä (Heis-

kanen 2013). 

 

Johtamistavan tulee olla henkilökeskeistä, kun halutaan maksimoida asiakastyytyväisyys. Kai-

kista palveluprosessin aikana ja sen jälkeen tapahtuvista asiakaskokemuksista syntyy asiakas-

tyytyväisyys. (Ylikoski 2010.) Hykenin (ks. Ylikoski 2010) mukaan henkilöstön tulee sisäistää 

palvelun laatu sekä positiivisen yllättämisen tärkeys, jotta voidaan varmistaa jokaisen asia-

kaskohtaamisen laatu. Tämä taas edellyttää onnistuakseen henkilöstön arvostusta, kuuntelua 

ja asianmukaista motivointia. Asiakastyytyväisyyden edellytys on Hykenin (ks. Ylikoski 2010) 

mukaan henkilöstön tyytyväisyys. 
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Asiakkuuden menestyksekäs hoitomalli alkaa ensimmäisestä kontaktista asiakkaaseen ja jat-

kuu koko asiakkuuden ajan pyrkien jatkuvuuteen. Elinkaarituottavuudella voidaan laskea asi-

akkuuden arvo. Parhaiden asiakkuuksien ylläpito kustannukset pysyvät kohtuullisina vaikka ne 

kestävät vuosikymmeniä. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 160.) 

 

Asiakasuskollisuudella tarkoitetaan jatkuvaa ja syvää sitoutumista tavaran tai palvelun osta-

miseen (Kuusela 2005). Asiakas haluaa pysyä asiakkaana tilanteessa, minkä vuoksi hän mah-

dollisesti joutuisi tekemään päätöksen asiakkuuden jatkumisesta uudelleen (Keskinen & Li-

piäinen 160). Sitoutuminen on niin syvää, että palvelua tai tuotetta ostetaan tilannekohtaisis-

ta tekijöistä tai markkinoinnista huolimatta, vaikka näillä olisi mahdollisuus vaihteluun. Asia-

kasuskollisuus vaikuttaa aikomuksiin, ohjaa käyttäytymistä sekä säätelee suhtautumista kil-

pailevien tuotteiden tai palveluiden markkinointiviestintään. (Kuusela 2005.) 

 

Vahvimmaksi jäsenpysyvyyden  emotionaalisen uskollisuuden tekijäksi osoittautuu brändi. Ko-

konaisuudessaan brändi perustuu ennen kaikkea laatuun ja luotettavuuteen, asiakaskokemuk-

seen, palveluun, yhteiskuntavastuuseen, etiikkaan ja arvoihin. Mikäli brändi tuntuu asiakkaal-

le oikealta sekä sopivalta asiakkaan elämään, todennäköisyys sille, että asiakas harkitsee kil-

pailijoita, laskee. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 163.) 

 

Asiakastyytyväisyys ja asiakasuskollisuus ovat rinnakkaisia käsitteitä. Näiden kahden käsitteen 

välisestä suhteesta on erilaisia näkemyksiä. Oliverin (ks. Kuusela 2005) mukaan nämä käsit-

teet tarkoittavat samaa, mutta ovat eri ilmaisuja. Toisen tulkinnan mukaan tyytyväisyys on 

uskollisuuden ydinkäsite, johon uskollisuus perustuu ja jota ilman uskollisuutta ei ole olemas-

sa. Asiakastyytyväisyys on kolmannen näkemyksen mukaan yksi ainesosa asiakasuskollisuudes-

sa. Neljännen näkemyksen mukaan tyytyväisyys ja tavanomainen uskollisuus ovat sitoutuneen 

uskollisuuden osia. Viidennen näkemyksen mukaan asiakasuskollisuus ja asiakastyytyväisyys 

ovat eri käsitteitä ja tyytyväisyys on osa prosessia, joka johtaa uskollisuudessa uudelle tasol-

le. (Kuusela 2005.) Rogers ja Peppers (2011, 64) ovat jakaneen asiakasuskollisuuden asenteel-

liseen uskollisuuteen ja käyttäytymisuskollisuuteen. Asenteellisella uskollisuudella tarkoite-

taan, että uskollisuus sijaitsee asiakkaan mielentilassa. Asiakas on uskollinen yritykselle tai 

brändille, kun asiakkaan asenne yritystä kohtaan on positiivinen. Asiakas pitää yrityksen tuot-

teista, palvelusta tai brändeistä ja ostaa mieluummin tältä yritykseltä kuin kilpailevalta. 

Käyttäytymisuskollisuudella taas tarkoitetaan, että uskollisuus on asiakkaan käyttäytymisessä, 

huolimatta käytöksen takana olevista asenteista tai mieltymyksistä. Tällainen uskollisuus tu-

lee esille ostokäyttäytymisessä, eli asiakas toistuvasti ostaa tuotetta tai palvelua ilman että 

takana on tunnekokemusta. Asiakas ei välttämättä edes pidä tuotteen brändistä, tunteiden 

sijaan syynä on muut tekijät, jotka saavat toistamaan ostamisen. (Rogers & Peppers 2011, 64) 
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Asiakastyytyväisyys on aika-, paikka-, ja tilannesidonnaista, oston jälkeinen tuntemus siitä, 

miten tuotteen tai palvelun tarkoitus on täyttynyt. Asiakkaille tuotetaan siis tyytyväisyysko-

kemuksia. Uskollisuus on enemmänkin arvio ja preferenssi tuotetta tai palvelua kohtaan, joka 

kumpuaa henkilön sisältä. Uskollisen asiakassuhteen ylläpitoon ei riitä kuitenkaan pelkkä asia-

kastyytyväisyys. Yrityksen tulee myös tuottaa asiakkaalle arvoa. (Kuusela 2005.)  

 

3.7 Suosittelumarkkinointi 

 

Asiakasuskollisuus helpottaa lisämyyntiä olemassa oleville asiakkaille. Lähes kaikkiin kulutta-

jille tehtäviin asiakastyytyväisyyskyselyihin on noussut suositteluindeksi tai nettosuositteluin-

deksi (Eng. Net promoter score). Suositteluindeksi käyttö on levinnyt hyvin laajalle, ja sitä 

voidaan lähes poikkeuksetta käyttää kaikilla toimialoilla. Suositteluindeksiä voidaan hyödyn-

tää laatimalla kolme ryhmää: suosittelijat, passiivit sekä arvostelijat. Näiden seurantaan voi-

daan käyttää samoja mittareita kuin muidenkin asiakasryhmien ja asiakkuuden elinkaaren ti-

lojen seurantaan. Vaihtoehtona on myös lisätä nämä ryhmät eri asiakassegmenteille, jolloin 

saadaan tarkempaa tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä eri segmenteillä. (Mikkola 2005.) 

 

Kuluttajat uskovat toistensa mielipiteisiin paljon enemmän kuin yritysten markkinointiteks-

teihin. Tähän perustuu suosittelun voima. Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös aktiivisesti 

kyselemällä tukea omille ostopäätöksille. Ystävien mielipiteet voivat vaikuttaa voimakkaasti-

kin tuotteen tai palvelun valintaan. (Mikkola 2005.) 

 

Ylikoski (2010) määrittelee suosittelumarkkinoinnin seuraavasti ”asiakassuositusten aktiivista 

ja systemaattista edistämistä ja hyödyntämistä yrityksen uusasiakashankinnassa ja asiakkuuk-

sien johtamisessa”. Internetin aikakaudella on suosittelumarkkinointi saanut uutta vaikutta-

vuutta ja uusia muotoja. (Ylikoski 2010.) Sosiaalisessa mediassa viestin välittäminen eteen-

päin toimii myös suositteluna ja vastaanottaja arvioi viestin luotettavuuden lähettäjän mu-

kaan (Äkkinen 2005). 

 

Kuluttaja arvostaa suosituksia ja kokee suositukset luotettaviksi tietolähteiksi. Markkinoilla 

selviytyvät keskimääräistä paremmin ne yritykset, joiden asiakkaat suosittelevat tuotetta tai 

palvelua ja tätä kautta tuovat uusia asiakkaita. (Ylikoski 2010.) 

 

Suosittelulle edellytyksenä toimii asiakastyytyväisyys. Suosittelun edesauttamisessa onkin 

oleellista asiakaskokemuksen hallinta sekä yrityksen omat, sisäiset prosessit. Suosittelualttiu-

den on myös havaittu ennustavan asiakaspysyvyyttä, joten sitä hyödynnetään nykyään myös 

asiakaspysyvyyden mittarina. (Ylikoski 2010.)  
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Loppujen lopuksi suosittelun aikaansaaminen on asiakastyytyväisyyttä ja sen johtamista (Yli-

koski 2010). Asiakkailta ei voi ostaa vilpitöntä ja aitoa innostusta. Brändistä oikeasti pitävät 

asiakkaat ovat valmiita käyttämään aikaa brändin suositteluun. (Keskinen & Lipiäinen 2013, 

90.) Suosittelukäyttäytymistä voidaan edistää asiakkaiden palkitsemisella, mutta tyytyväinen 

asiakas on strategian kannalta ainoa kestävä tapa saada suositteluja. Asiakkaiden tulisi olla 

yrityksen tuotteisiin tai palveluihin niin tyytyväisiä, että heidän mielestään on tarpeellista 

suositella tuotteita tai palveluita. (Ylikoski 2010.) Asiakkaiden huomioiminen ja asiakkaisiin 

sitoutuminen vahvistaa asiakkaan tunnekokemusta brändiä kohtaan (Keskinen & Lipiäinen 

2013, 91). Jotta päästään spontaanin suosittelun tasolle, tulee asiakastyytyväisyyttä nostaa 

niin, että asiakas kokee tarpeen kertoa tuttavilleen positiivisista kokemuksista yrityksen asi-

akkaana. Vaikka kannustimia voidaan myös hyödyntää suosittelujen aikaansaamiseksi, tulee 

pohjalla olla kuitenkin aito, asiakaskokemuksesta syntynyt tarve suosittelulle. (Ylikoski 2010.) 

 

Melko harvoilla yrityksillä on spontaanisti syntynyt asiakasliike, joka on riittävän suuri. Mones-

ti kuitenkin tulee hyödyntää kannustintoimenpiteitä, jotta saadaan aikaan riittävän suuri suo-

sittelumassa. Suosittelu, joka tapahtuu spontaanisti on uskottavampaa, sillä asiakas tekee sitä 

omasta halustaan ja vastikkeetta. Palkitussa suosittelussa asiakas saa suosittelujen välittämi-

sestä etua itselleen. Tyypillisimmät palkkiot ovat muun muassa rahalliset edut eli bonukset 

tai alennukset, merkit, jotka liittyvät asiakasstatukseen sekä virtuaalivaluutat. Periaatteessa 

ulkoisesti motivoidun suosituksen arvo on alempi kuin spontaanisti syntyneen. Palkkiojärjes-

telmän rakentamisella siten, ettei suositteluja voida välittää konemaisesti, voidaan välttää 

suosituksen arvon lasku. Väärin kohdennettu tai liian suuri palkkio saa liikkeelle aitojen suo-

sittelijoiden lisäksi muitakin. Usein suositteluohjelmissa toimitaan siten, että vasta kun suo-

sittelun perusteella on uusi asiakkuus syntynyt, saa asiakas palkintonsa. Tällä parannetaan 

suositusten laatua sekä osuvuutta, sillä tällöin asiakkaan on kannattavampaa välittää suositte-

luja niille ihmisille, joilla ostopäätös on mahdollisesti ajankohtainen. (Ylikoski 2010.) Mikäli 

tietyn yhteisön jäsenet, esimerkiksi äidit nettiyhteisössä, jakavat suositteluja toisilleen on 

suosittelun arvo suurempi mikäli jäsenet jakavat samanlaiset arvot (Äkkinen 2005). 

 

Penenberg (ks. Ylikoski 2010) ennustaa, että sosiaalisessa mediassa esiintyvät ”ilmaiset” suo-

situkset ovat kohtaamassa loppuaan. Tulevaisuudessa kuluttaja tulee vaatimaan oman verkos-

tonsa käytöstä korvausta. Penenbergin mukaan (ks. Ylikoski 2010) tässä on kyse markkinointi-

viestinnän luonnollisesta siirtymästä, joka korvaa bannerimainonnan tulevaisuudessa.  

 

4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Uudenmaan Yrittäjät. Uudenmaan Yrittäjiin kuuluu 29 

paikallisyhdistystä ja jäseniä Uudenmaan Yrittäjissä on noin 9000. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää jäsenyrityksiltä mielikuvia paikallisyhdistyksestä sekä Uudenmaan Yrittäjistä sekä 
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mitä asioita he pitävät tärkeinä paikallisyhdistyksen ja Uudenmaan Yrittäjien toiminnassa. 

Tutkimuksen perusjoukkona toimi siis Uudenmaan Yrittäjien jäsenet.  

 

Opinnäytetyössä on toteutettu kvantitatiivinen survey-tutkimus, jossa toteutetaan suunnitel-

mallinen kyselytutkimus. Survey -tutkimus perustuu siihen, että tutkimusaineistoa kerätään 

hyödyntämällä valmiiksi jäsenneltyjä lomakkeita. (Holopainen & Pulkkinen 2002, 19.) Kvanti-

tatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin, kuinka paljon tai miten usein (Vilkka 2007). Kvantita-

tiiviset muuttujat mittaavat sellaisia asioita kuten suuruutta, järjestystä tai määrää. Yhteinen 

ominaisuus kvantitatiivisilla muuttujilla on se, että mittaukset tulos on aina jokin numeroar-

vo. (Nummenmaa 2004, 33.) Avoimet vastaukset kyselyssä toimivat kvalitatiivisina muuttuji-

na, eli nämä laadulliset muuttujat eivät kerro mitään määrästä, vaan mitattavan kohteen 

ominaisuuksia tai laatua (Nummenmaa 2004, 33). Tutkimusprosessi ja tulokset ovat objektiivi-

sia, eli tutkija ei ole vaikuttanut tutkimuksen lopputulokseen. Mittarina tutkimuksessa on käy-

tetty  sähköistä kyselylomaketta (Vilkka 2007). 

 

Taustakysymyksiksi valittiin jäsenyyden kesto vuosina ja paikallisyhdistys. Tutkimuskysymyk-

siksi valittiin, kuinka tärkeänä vastaaja pitää valmiiksi listattuja asioita paikallisyhdistyksessä 

sekä Uudenmaan Yrittäjissä. Toisena tutkimuskysymyksenä kysyttiin, miten listatut asiat ku-

vaavat vastaajan omaa paikallisyhdistystä sekä Uudenmaan Yrittäjiä. Kyselyssä listatut asiat, 

joita vastaaja arvioi asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen), ideoitiin yhdessä toimeksianta-

jan kanssa. Kysytyt asiat olivat: 

 

• aktiivinen 

• asiantunteva 

• avoin 

• edunvalvoja ja puolestapuhuja 

• jäsenedut 

• kannanottaja 

• kattavat koulutukset 

• luotettava 

• näkyvä 

• uskottava 

• uudistumiskykyinen 

• vaikuttaja 

• vaikutusvaltainen 

• verkostoija 

• yhteistyökumppani 
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Kysymysten tavoitteena oli olla mahdollisimman samankaltaisia, jotta nykytilaa ja tavoitelta-

vaa tilaa voitaisiin vertailla keskenään ja selvittää, kuinka hyvin aluejärjestö ja paikallisyhdis-

tykset vastaavat jäsenten toiveita. Taustalla tässä olivat ne asiat, jotka toimeksiantaja itse 

koki olevan tärkeitä ja joiden halusi kuvaavan Uudenmaan Yrittäjiä erinomaisesti. Lisäksi vas-

taaja sai antaa vapaata palautetta sekä paikallisyhdistykselle että Uudenmaan Yrittäjille.  

 

Kysely lähetettiin syyskuussa 2014 niille Uudenmaan Yrittäjien jäsenille, joille oli jäsenrekis-

terissä toimiva sähköposti. Kysely lähetettiin sähköisesti 8209 jäsenelle, kun jäsenmäärä oli  

tuolloin 8810 jäsentä. Osoitelähteenä toimi Uudenmaan Yrittäjien jäsenrekisteri. Kysely lähe-

tettiin jäsenille Uudenmaan Yrittäjien toimesta uutiskirjeenä, toimitusjohtaja Petri Graeffen 

nimissä. Tämän ajateltiin lisäävän vastaajien määrää. Kysely päätettiin lähettää pelkästään 

nykyisille jäsenille, koska ennustettiin, että vastausprosentti on tässä suurempi kuin, jos kyse-

lyyn olisi haettu vastauksia entisiltä jäseniltä tai ei-jäseniltä.  

 

Kysely oli auki ensin noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen kyselystä lähetettiin vielä muistutus-

viesti. Yhteensä kyselyyn saatiin 283 vastausta. Tämä tulos oli toimeksiantajan mielestä riit-

tävä, joten tutkimusta jatkettiin tulosten analysoinnilla.  

 

5 Tulokset 

 

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 283 kappaletta. Ensimmäisenä käsitellään taustamuuttu-

ja, jossa kysyttiin jäsenyyden kestoa vuosina. Seuraavaksi kysymykset käydään läpi tausta-

muuttujan eli paikallisyhdistyksen mukaan. Tuloksissa käsitellään paikallisyhdistykset, joiden 

jäsenistä vastaajia oli yli 10.  Samassa kuviossa on kuvattu kysymykset ”Kuinka tärkeänä pi-

dätte seuraavia asioita paikallisyhdistyksessä?” ja ”Miten seuraavat asiat kuvaavat paikal-

lisyhdistystänne?”. Paikallisyhdistysten alla nämä kaksi kysymystä on listattu kysymyksessä 

esitettyjen asioiden mukaan. Nämä asiat on vastaaja arvioinut asteikolla 1-5 (1=heikko, 

5=erinomainen). Kuvioiden jälkeen on avattu lyhyesti paikallisyhdistykselle tulleet avoimet 

vastaukset. Paikallisyhdistysten jälkeen tuloksissa käsitellään Uudenmaan Yrittäjien tulokset 

sekä avoimet vastaukset. 

 

5.1 Jäsenyyden kesto vuosina 
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Kuvio 1: Jäsenyytenne kesto vuosina 

 

Suurin osa vastaajista, 114 vastaajaa, on ollut Uudenmaan Yrittäjien jäsenenä 1-5 vuotta. 6-

10 vuotta jäsenenä olleita vastasi kyselyyn 74 kappaletta (kuvio 1). Uudenmaan Yrittäjien jä-

senenä yli 20 vuotta olleita vastasi kyselyyn 32 jäsentä. 28 vastaajaa on ollut jäsenenä 16-20 

vuotta ja 24 vastaajan jäsenyys on 11-15 vuoden mittainen. Vähiten vastauksia saatiin jäsenil-

tä joiden jäsenyys on alle vuoden pituinen, näitä oli yhdeksän vastaajaa. 

 

5.2 Hyvinkään Yrittäjät 

 

Hyvinkään Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn yhteensä 23 kappaletta. Vastaajat arvioivat ky-

syttyjä asioita asteikolla 15 (1=heikko, 5=erinomainen). 
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Kuvio 2: Hyvinkään Yrittäjät: aktiivinen 

 

Hyvinkään Yrittäjien jäsenistä 11 vastaajaa 23:sta pitää aktiivisuutta paikallisyhdistyksessä 

tärkeänä ja seuraavaksi suurin määrä vastaajista, yhdeksän kappaletta, pitää aktiivisuutta 

erittäin tärkeänä (kuvio 2). Kaksi vastaajista pitää aktiivisuutta melko tärkeänä. Yksi vastaa-

jista ei pitänyt aktiivisuutta paikallisyhdistyksessä lainkaan tärkeänä. Yksikään vastaajista ei 

pitänyt aktiivisuutta hieman tärkeänä. Kymmenen vastaajan mielestä aktiivinen kuvaa Hyvin-

kään Yrittäjien paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kahdeksan vastaajaa kokee Hyvinään Yrittä-

jien aktiivisuuden olevan hyvä. Kahden vastaajan mielestä Hyvinkään Yrittäjien aktiivisuus on 

erinomaista ja toiset kaksi vastaajaa kokee aktiivisuuden olevan heikkoa. Yhden vastaajan 

mielestä aktiivisuus on melko heikkoa.  

 

 

Kuvio 3: Hyvinkään Yrittäjät: asiantunteva 

 

13 vastaajaa pitää paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta erittäin tärkeänä (kuvio 3). Kuusi 

vastaajaa kokee asiantuntevuuden tärkeäksi ja kahden vastaajan mielestä asiantuntevuus pai-

kallisyhdistyksessä on melko tärkeää. Asiantuntevuuden kokee hieman tärkeäksi kaksi vastaa-

jista. Kymmenen vastaajan mielestä Hyvinkään Yrittäjien asiantuntevuus on hyvä, kun taas 

kuusi vastaajaa kokee asiantuntevuuden olevan kiitettävää. Kolmen vastaajan mielestä asian-

tunteva kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Toiset kolme vastaajaa kokee asiantuntevuu-

den melko heikoksi. Heikosti Hyvinkään Yrittäjiä kuvaavaksi tämän arvioi yksi vastaaja. 
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Kuvio 4: Hyvinkään Yrittäjät: avoin 

 

Yli puolet vastaajista, 12, pitää avoimuutta paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeänä (kuvio 4). 

Viisi vastaajaa pitää avoimuutta tärkeänä ja kolmen vastaajan mielestä avoimuus on melko 

tärkeää. Kaksi vastaajaa pitää avoimuutta hieman tärkeänä ja yksi vastaajista ei koe avoi-

muutta lainkaan tärkeäksi. Yhdeksän vastaajan mielestä avoimuus kuvaa Hyvinkään Yrittäjiä 

hyvin, mutta toiset yhdeksän ovat sitä mieltä, että avoimuus paikallisyhdistyksessä on melko 

heikkoa. Kolme vastaajista kokee avoimuuden kiitettäväksi ja yhden vastaajan mielestä tämä 

on erinomaista. Yhden vastaajan mielestä avoimuus on heikkoa.  

 

 
Kuvio 5: Hyvinkään Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 
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Paikallisyhdistyksen toimintaa edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä yli 

puolet vastaajista, 13 kappaletta (kuvio 5). Neljä vastaajista pitää tätä tärkeänä ja toiset nel-

jä vastaajaa melko tärkeänä. Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen toimiminen edun-

valvojana ja puolestapuhujana on hieman tärkeää ja yksi vastaajista ei kokenut sitä lainkaan 

tärkeäksi. Edunvalvoja ja puolestapuhuja kuvaa kymmenen vastaajan mielestä Hyvinkään 

Yrittäjiä hyvin. Seitsemän vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. 

Kolme vastaajista pitää edunvalvontaa ja puolesta puhumista kiitettävänä ja kahden mielestä 

tämä on erinomaista. Yhden vastaajan mielestä tämä on Hyvinkään Yrittäjissä heikkoa. 

 
 

 
Kuvio 6: Hyvinkään Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää melko tärkeänä paikallisyhdistyksessä kymmenen vastaajaa (kuvio 6). Yhdek-

sän vastaajista kokee jäsenedut tärkeinä. Kahden vastaajan mielestä jäsenedut paikallisyhdis-

tyksessä eivät ole lainkaan tärkeitä. Yksi vastaajista kokee jäsenetujen olevan erittäin tärkei-

tä ja yhden vastaajan mielestä ne ovat vain hieman tärkeitä. Jäsenedut kuvaavat Hyvinkään 

Yrittäjiä yhdeksän vastaajan mielestä melko heikosti. Kahdeksan vastaajista kokee jäsenetu-

jen kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Kolme vastaajista kokee jäsenetujen kuvaavan Hyvin-

kään Yrittäjiä kiitettävästi ja kahden vastaajan mielestä erinomaisesti. Yksi vastaajista kokee 

jäsenetujen kuvaavan paikallisyhdistystä heikosti.  
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Kuvio 7: Hyvinkään Yrittäjät: kannanottaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista kannanottajana pitää tärkeänä Hyvinkään Yrittäjien jäsenyrit-

täjistä kahdeksan kappaletta (kuvio 7). Kuuden vastaajan mielestä on erittäin tärkeää, että 

paikallisyhdistys toimii kannanottajana. Viisi vastaajista pitää kannanottamista melko tärkeä-

nä ja kolmen vastaajan mielestä tämä on hieman tärkeää. Yhden vastaajan mielestä paikal-

lisyhdistyksen toimiminen kannanottajana ei ole lainkaan tärkeää. Kannanottaja kuvaa Hyvin-

kään Yrittäjiä 11 vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajista kokee kannanottajan kuvaavan 

paikallisyhdistystä melko heikosti. Viiden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä 

kiitettävästi ja yhden vastaajan mielestä erinomaisesti. Kukaan vastaajista ei koe Hyvinkään 

Yrittäjiä kannanottajana heikoksi.  

 

 
Kuvio 8: Hyvinkään Yrittäjät: kattavat koulutukset 
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Kattavia koulutuksia pitää melko tärkeänä paikallisyhdistyksessä enemmistö vastaajista, seit-

semän kappaletta (kuvio 8). Kuusi vastaajista pitää kattavia koulutuksia tärkeänä ja toiset 

kuusi erittäin tärkeänä. Neljä vastaajista kokee kattavat koulutukset hieman tärkeiksi. Kym-

menen vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat Hyvinkään Yrittäjiä hyvin ja seitse-

män vastaajaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti. Kolmen vastaajan 

mielestä kattavat koulutukset kuvaavat Hyvinkään Yrittäjiä erinomaisesti ja kahden vastaajan 

mielestä kiitettävästi. Yksi vastaajista kokee kattavien koulutusten kuvaavan paikallisyhdis-

tystä heikosti. 

 

 
Kuvio 9: Hyvinkään Yrittäjät: luotettava 

 
Paikallisyhdistyksen luotettavuutta pitää erittäin tärkeänä selkeä enemmistö vastaajista, 15 

kappaletta (kuvio 9). Neljä vastaajaa pitää luotettavuutta melko tärkeänä ja kolmen vastaa-

jan mielestä tämä on tärkeää. Yksi vastaajista kokee luotettavuuden paikallisyhdistyksessä 

hieman tärkeäksi. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. Hyvinkään 

Yrittäjiä luotettava kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä hyvin. Seitsemän vastaajaa kokee luo-

tettavuuden kiitettäväksi ja neljän vastaajan mielestä luotettava kuvaa paikallisyhdistystä 

melko heikosti. Kahden vastaajan mielestä luotettava kuvaa Hyvinkään yrittäjiä erinomaisesti 

ja yhden vastaajan mielestä heikosti.  
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Kuvio 10: Hyvinkään Yrittäjät: näkyvä 

 

Seitsemän vastaajista pitää paikallisyhdistyksen näkyvyyttä erittäin tärkeänä, toiset seitse-

män vastaajaa kokevat näkyvyyden tärkeäksi (kuvio 10). Kuusi vastaajaa kokee näkyvyyden 

melko tärkeäksi ja kolmen mielestä näkyvyys on hieman tärkeää. 11 vastaajan mielestä näky-

vä kuvaa Hyvinkään Yrittäjiä hyvin. Viisi kokee näkyvän kuvaavan Hyvinkään Yrittäjiä kiitettä-

västi, mutta kolmen mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Kahden vastaajan 

mielestä Hyvinkään Yrittäjien näkyvyys on erinomaista ja toiset kaksi ovat sitä mieltä, että 

näkyvyys on heikkoa.  

 

 
Kuvio 11: Hyvinkään Yrittäjät: uskottava 
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Paikallisyhdistyksen uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 11). Seuraavaksi 

suurin määrä vastaajista, seitsemän vastaajaa, pitää paikallisyhdistyksen uskottavuutta tär-

keänä. Kahden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen uskottavuus on melko tärkeää ja yksi 

kokee uskottavuuden hieman tärkeäksi. Yhden vastaajan mielestä uskottavuus ei ole lainkaan 

tärkeää. Hyvinkään Yrittäjiä uskottava kuvaa kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Viiden vas-

taajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä kiitettävästi ja toiset viisi ovat sitä mieltä, 

että uskottava kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä Hyvinkään 

Yrittäjien uskottavuus on erinomainen ja heikoksi uskottavuuden arvioi yksi vastaaja. 

 

 
Kuvio 12: Hyvinkään Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 
Yhdeksän vastaajista kokee paikallisyhdistyksen uudistumiskyvyn erittäin tärkeänä asiana (ku-

vio 12). Kuuden vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja toiset kuusi kokee uudistumiskyvyn 

melko tärkeänä. Kahden vastaajan mielestä tämä on hieman tärkeää, mutta yksikään vastaa-

jista ei koe uudistumiskykyä lainkaan tärkeänä. Hyvinkään Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa 

kymmenen vastaajan mielestä melko heikosti. Kuusi vastaajista kokee tämän kuvaavan paikal-

lisyhdistystä hyvin ja toiset kuusi vastaajaa kiitettävästi. Yhden vastaajan mielestä Hyvinkään 

Yrittäjiä kuvaa uudistumiskykyinen erinomaisesti. Yksikään vastaaja ei pidä Hyvinkään Yrittä-

jien uudistumiskykyä heikkona.  
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Kuvio 13: Hyvinkään Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista vaikuttajana pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (ku-

vio 13). Toiset kahdeksan pitävät tätä tärkeänä. Viiden vastaajan mielestä paikallisyhdistyk-

sen toimiminen vaikuttajana on melko tärkeää ja yhden vastaajan mielestä hieman tärkeää. 

Tätä asiaa paikallisyhdistyksessä ei pitänyt lainkaan tärkeänä yksi vastaajista. Yli puolet vas-

taajista, 14 vastaajaa, kokee vaikuttajan kuvaavan Hyvinkään Yrittäjiä hyvin. Neljän vastaa-

jan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti ja kolme vastaajaa kokee kuvauk-

sen kiitettäväksi. Yhden vastaajan mielestä Hyvinkään Yrittäjät on vaikuttajana erinomainen 

ja heikosti kuvaavaksi tämän on arvioinut yksi vastaaja. 

 

 
Kuvio 14:  Hyvinkään Yrittäjät: vaikutusvaltainen 
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Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 14). Erittäin tär-

keänä vaikutusvaltaisuutta pitää vastaajista seitsemän kappaletta. Kolmen vastaajan mielestä 

tämä on paikallisyhdistyksessä melko tärkeää. Yksi vastaajista arvioi vaikutusvaltaisuuden 

vain hieman tärkeäksi. Vaikutusvaltaisuutta ei pidä paikallisyhdistyksessä lainkaan tärkeänä 

yksi vastaaja. 11 vastaajan mielestä vaikutusvaltainen kuvaa Hyvinkään Yrittäjiä hyvin. Melko 

heikosti kuvaavaksi tämän arvioi vastaajista seitsemän. Erinomaiseksi vaikutusvaltaisuuden 

arvioi kaksi vastaajaa ja toiset kaksi kokee vaikutusvaltaisuuden kuvaavan paikallisyhdistystä 

heikosti. Yhden vastaajan mielestä vaikutusvaltainen kuvaa Hyvinkään Yrittäjiä kiitettävästi. 

 

 
Kuvio 15: Hyvinkään Yrittäjät: verkostoija 

 
Verkostoijan ominaisuutta tärkeänä paikallisyhdistyksessä pitää yhdeksän vastaajaa (kuvio 

15). Kuusi vastaajista pitää paikallisyhdistystä verkostoijana melko tärkeänä. Viisi vastaajaa 

kokee tämän erittäin tärkeäksi. Hieman tärkeäksi pakallisyhdistystä verkostoijana pitää kaksi 

vastaajaa. Yksi vastaajista ei koe tätä lainkaan tärkeäksi. Hyvinkään Yrittäjiä verkostoija ku-

vaa seitsemän vastaajan mielestä hyvin. Toiset seitsemän kokee tämän kuvaavan paikallisyh-

distystä melko heikosti. Viisi vastaajaa arvioi Hyvinkään Yrittäjät verkostoijana kiitettäväksi 

ja kahden mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajaa arvioi ver-

kostoijan kuvaavan Hyvinkään Yrittäjiä heikosti.  

 

1	   2	  

6	  

9	  

5	  

2	  

7	   7	  

5	  

2	  
0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  
9	  
10	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Hyvinkään	  Yri>äjät	   	  n=23	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
verkostoija	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
verkostoija	  



 54 

 
Kuvio 16: Hyvinkään Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistyksen yhteistyökumppanina toimimista pitää tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 16). 

Viiden vastaajan mielestä tämä on erittäin tärkeää paikallisyhdistyksessä. Neljä vastaajista 

arvioi yhteistyökumppanuuden melko tärkeäksi ja kolmen vastaajan mielestä tämä on hieman 

tärkeää. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ollut lainkaan tärkeää. Hyvinkään Yrittäjiä 

yhteistyökumppani kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä melko heikosti. Seitsemän kokee tä-

män kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Kolmen vastaajan mielestä Hyvinkään Yrittäjien yh-

teistyökumppanuus on kiitettävää, toiset kolme arvioi tämän erinomaiseksi. Yhden vastaajan 

mielestä yhteistyökumppani kuvaa Hyvinkään Yrittäjiä heikosti. 

 

Avoimissa vastauksissa Hyvinkään Yrittäjiä kiitettiin hyvästä toiminnasta, mutta kritiikkiä an-

nettiin siitä, että paikallisyhdistyksen hallituksessa ei ole riittävästi vaihtuvuutta. Enemmän 

toivottiin poliittisesti riippumatonta yhteistyötä, yrittäjien asioiden ajamista sekä pienyrittä-

jien että uusien jäsenten huomioon ottamista.  

 
5.3 Järvenpään Yrittäjät 

 

Järvenpään Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 34 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä 

asioita asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 
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Kuvio 17: Järvenpään Yrittäjät: aktiivinen 

 

Järvenpään yrittäjien jäsenistä 20 vastaajaa pitää paikallisyhdistyksen aktiivisuutta erittäin 

tärkeänä (kuvio 17). Tärkeänä aktiivisuutta pitää 11 vastaajaa. Kolmen vastaajan mielestä 

aktiivisuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei kokenut aktiivisuutta hieman tärkeäksi 

tai lainkaan tärkeäksi. Järvenpään Yrittäjien toimintaa arvioi 33 vastaajaa. 19 vastaajan mie-

lestä aktiivinen kuvaa Järvenpään Yrittäjiä kiitettävästi. Yhdeksän vastaaja arvioi tämän ku-

vaavan paikalisyhdistystä erinomaisesti. Aktiivinen kuvaa Järvenpään Yrittäjiä hyvin neljän 

vastaajan mielestä. Yksi vastaajista kokee aktiivisen kuvaavan paikallisyhdistystä melko hei-

kosti. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa Järvenpään Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 18:  Järvenpään Yrittäjät: asiantunteva 
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Asiantuntevuutta pitää erittäin tärkeänä 21 vastaajaa (kuvio 18). Tärkeänä tätä pitää vastaa-

jista 11 kappaletta. Kahden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen asiantuntevuus on melko 

tärkeää. Yksikään vastaajista ei pitänyt asiantuntevuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tär-

keänä. Asiantunteva kuvaa 14 vastaajan mielestä Järvenpään Yrittäjiä hyvin. 12 vastaajaa 

arvioi tämän kuvaava paikallisyhdistystä kiitettävästi. Asiantunteva kuvaa Järvenpään Yrittä-

jiä erinomaisesti seitsemän vastaajan mielestä. Yksi vastaajista kokee tämän kuvaavan paikal-

lisyhdistystä melko heikosti. Yksikään vastaajista ei arvioinut tätä heikosti kuvaavaksi.  

 

 

Kuvio 19:  Järvenpään Yrittäjät: avoin 

 

Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää vastaajista 20 erittäin tärkeänä (kuvio 19). Tärkeänä 

tätä pitää 11 vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä avoimuus on melko tärkeää ja yksi vastaa-

jista kokee sen hieman tärkeäksi. Yhdenkään vastaajan mielestä avoimuus ei ole lainkaan tär-

keää. 13 vastaajan mielestä avoin kuvaa Järvenpään Yrittäjiä kiitettävästi. Yhdeksän vastaa-

jaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erinomaisesti ja yhdeksän vastaajan mielestä 

hyvin. Kolmen vastaajaan mielestä Järvenpään Yrittäjien avoimuus on melko heikkoa. Yhden-

kään vastaajan mielestä tämä ei kuvannut paikallisyhdistystä heikosti. 
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Kuvio 20: Järvenpään Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Edunvalvontaa ja puolesta puhumista pitää erittäin tärkeänä 19 vastaajaa (kuvio 20). 13 vas-

taajaa pitää tätä tärkeänä. Melko tärkeänä edunvalvontaa ja puolesta puhumista paikallisyh-

distyksessä pitää kaksi vastaajaa. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää 

tai hieman tärkeää. 12 vastaajan mielestä Järvenpään Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puoles-

tapuhuja kiitettävästi. Tämä kuvaa paikallisyhdistystä hyvin 11 vastaajaan mielestä. Seitse-

män vastaajista pitää kuvausta erinomaisena ja neljä vastaajista arvioi tämän melko heikosti 

kuvaavaksi. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa Järvenpään Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 21: Järvenpään Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä tärkeänä 14 vastaajaa (kuvio 21). Toiseksi eniten koet-

tiin että jäsenedut ovat melko tärkeitä, tämän vaihtoehdon valitsi 13 vastaajaa. Viisi vastaa-
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jista pitää jäsenetuja erittäin tärkeinä ja kaksi vastaajista kokee jäsenedut hieman tärkeinä. 

Yksikään vastaajista ei pidä jäsenetuja lainkaan tärkeinä. Järvenpään Yrittäjiä jäsenedut ku-

vaavat hyvin 15 vastaajan mielestä. Yhdeksän vastaajista arvioi tämän kuvaavaan paikallisyh-

distystä hyvin ja seitsemän vastaajan mielestä erinomaisesti. Kolme vastaajista kokee jäsen-

etujen kuvaavan Järvenpään Yrittäjiä melko heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei 

kuvaa Järvenpään Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 22: Järvenpään Yrittäjät: kannanottaja 

 

Paikallisyhdistyksessä kannanottamista pitää tärkeänä 15 vastaajaa (kuvio 22). 11 vastaajan 

mielestä tämä on erittäin tärkeää ja viisi vastaajista kokee paikallisyhdistyksen kannanottaja-

na melko tärkeäksi. Kahden vastaajan mielestä tämä on hieman tärkeää. Yksikään vastaajista 

ei pidä kannanottamista lainkaan tärkeänä. Järvenpään Yrittäjiä kannanottaja kuvaa 14 vas-

taajan mielestä hyvin. 13 vastaajaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja 

neljän vastaajan mielestä erinomaisesti. Kolme vastaajista arvioi kannanottajan kuvaavan 

Järvenpään Yrittäjiä melko heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa Järvenpään 

Yrittäjiä heikosti. 
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Kuvio 23:  Järvenpään Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 23). Melko tär-

keänä kattavia koulutuksia pitää 11 vastaajaa. Yhdeksän vastaajan mielestä kattavat koulu-

tukset ovat erittäin tärkeitä paikallisyhdistyksessä. Yksi vastaajista kokee tämän vain hieman 

tärkeäksi. Ei lainkaan tärkeäksi asiaksi arvioi yksi vastaajista. Järvenpään Yrittäjiä kattavat 

koulutukset kuvaavat hyvin 14 vastaajan mielestä. 12 vastaajista arvioi kattavien koulutusten 

kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja viiden mielestä erinomaisesti. Kahden vastaajan 

mielestä tämä kuvaa Järvenpään Yrittäjiä heikosti ja yhden mielestä kuvaus on melko heikko.  

 

 

Kuvio 24:  Järvenpään Yrittäjät: luotettava 

 

Luotettavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä enemmistö vastaajista, 21 kap-

paletta (kuvio 24). Tärkeänä tätä pitää yhdeksän vastaajista ja melko tärkeänä luotettavuutta 
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pitää neljä vastaajaa. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeää tai lainkaan 

tärkeää. Järvenpään Yrittäjiä luotettava kuvaa 18 vastaajan mielestä kiitettävästi. Seitsemän 

vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erinomaisesti ja toiset seitsemän pitävät 

kuvausta hyvänä. Kahden vastaajan mielestä luotettava kuvaa Järvenpään Yrittäjiä melko 

heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 25: Järvenpään Yrittäjät: näkyvä 

 

Näkyvyyttä paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä 17 vastaajaa (kuvio 25). Tärkeänä 

tätä pitää 15 vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä näkyvyys on melko tärkeää. Yhdenkään 

vastaajan mielestä näkyvyys ei ole hieman tärkeää tai ollenkaan tärkeää. 15 vastaajan mie-

lestä näkyvä kuvaa Järvenpään Yrittäjiä kiitettävästi. Yhdeksän vastaajaa arvioi tämän kuvaa-

van paikallisyhdistystä erinomaisesti ja seitsemän vastaajan mielestä hyvin. Kahden vastaajan 

mielestä Järvenpään Yrittäjien näkyvyys on melko heikkoa. Yhden vastaajan mielestä tämä 

kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 
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Kuvio 26: Järvenpään Yrittäjät: uskottava 

 

Uskottavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä 18 vastaajaa (kuvio 26). 14 vas-

taajan mielestä tämä on tärkeää ja kaksi vastaajista kokee uskottavuuden melko tärkeäksi. 

Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Järvenpään 

Yrittäjien toimintaa arvioi 33 vastaajaa. Järvenpään Yrittäjiä uskottava kuvaa 16 vastaajan 

mielestä kiitettävästi ja seitsemän vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erin-

omaisesti. Vastaajista kuusi kokee uskottavan kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja kolmen 

vastaajan mielestä melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä 

heikosti. 

 

 

Kuvio 27:  Järvenpään Yrittäjät: uudistumiskykyinen 
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19 vastaajista pitää uudistumiskykyä paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeänä (kuvio 27). Tär-

keänä tätä pitää kymmenen vastaajista. Viiden vastaajan mielestä uudistumiskyky on melko 

tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä uudistumiskykyä paikallisyhdistyksessä hieman tärkeänä 

tai lainkaan tärkeänä. Järvenpään Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa 13 vastaajan mielestä 

kiitettävästi. 11 vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja kuuden mielestä 

erinomaisesti. Kolme vastaajaa kokee kuvauksen melko heikoksi ja yhden mielestä uudistu-

miskykyinen kuvaa Järvenpään Yrittäjiä heikosti.  

 

 

Kuvio 28: Järvenpään Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista vaikuttajana pitää erittäin tärkeänä 19 vastaajaa (kuvio 28). 

12 vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja kolme kokee paikallisyhdistyksen toimimista vaikut-

tajana melko tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä vaikuttajana toimimista paikallisyhdistyk-

sessä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Järvenpään Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa 14 vastaa-

jan mielestä kiitettävästi. 13 vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Vas-

taajista neljä pitää tätä kuvausta erinomaisena, mutta kahden vastaajan mielestä kuvaus on 

heikko. Yksi vastaajista arvioi vaikuttajan kuvaavan Järvenpään Yrittäjiä melko heikosti.  
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Kuvio 29: Järvenpään Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Vaikutusvaltaisuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä 16 vastaajaa (kuvio 29). 12 

vastaajista kokee tämän tärkeänä ja kuusi vastaajaa melko tärkeänä. Yksikään vastaajista ei 

pidä vaikutusvaltaisuutta paikallisyhdistyksessä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Jär-

venpään Yrittäjien vaikutusvaltaisuutta arvioi 33 vastaajaa. Järvenpään Yrittäjiä vaikutusval-

tainen kuvaa hyvin 19 vastaajan mielestä ja kuusi vastaajista kokee kuvauksen kiitettäväksi. 

Viiden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajista ko-

kee sanan vaikutusvaltainen kuvaavan Järvenpään Yrittäjiä melko heikosti ja yhden vastaajan 

mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 30: Järvenpään Yrittäjät: verkostoija 
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Paikallisyhdistystä verkostoijana pitää erittäin tärkeänä 21 vastaajaa (kuvio 30). 11 vastaajan 

mielestä tämä on tärkeää ja kaksi vastaajista kokee tämän melko tärkeäksi paikallisyhdistyk-

sessä. Yksikään vastaajista ei pidä paikallisyhdistyksen toimimista verkostoijana hieman tär-

keänä tai lainkaan tärkeänä. 12 vastaajan mielestä verkostoija kuvaa Järvenpään Yrittäjiä 

kiitettävästi ja 11 vastaajan mielestä hyvin. Yhdeksän vastaajista kokee tämän kuvaavan pai-

kallisyhdistystä erinomaisesti ja kahden vastaajan mielestä heikosti. Melko heikoksi tätä ei 

arvioinut yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 31: Järvenpään Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistyksen yhteistyökumppanuus on 15 vastaajan mielestä erittäin tärkeää (kuvio 

31). 12 vastaajista pitää tätä tärkeänä ja melko tärkeänä kuusi vastaajista. Yhden vastaajan 

mielestä tämä ei ole paikallisyhdistyksessä ollenkaan tärkeää. Järvenpään Yrittäjiä sana yh-

teistyökumppani kuvaa 18 vastaajan mielestä hyvin. Hieman tärkeänä tätä ei pidä yksikään 

vastaajista. Yhdeksän vastaajista pitää tätä kiitettävänä ja viiden vastaajan mielestä tämä 

kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajista arvioi yhteistyökumppanin kuvaavan 

Järvenpään Yrittäjiä heikosti. Melko heikoksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista.  

 

Avoimia vastauksia Järvenpään Yrittäjille annettiin kymmenen kappaletta. Paikallisyhdistystä 

kehuttiin aktiiviseksi, mukavaksi ja toiminnalliseksi yhdistykseksi. Paikallisyhdistyksen halli-

tusta pidetään ajan tasalla olevaksi. Kritiikkiä paikallisyhdistys sai sisäänpäin kääntyneisyy-

destä, ja sisäpiiristä johon uuden on vaikea tulla. Facebook -sivulle toivottiin lisää päivityksiä. 
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5.4 Keravan Yrittäjät 

 

Keravan Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 24 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioita 

asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 32: Keravan Yrittäjät: aktiivinen 

 

Aktiivisuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 32). Tärkeänä 

tätä pitää vastaajista kymmenen kappaletta. Kahden vastaajan mielestä aktiivisuus on melko 

tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yksikään vastaajista ei pidä aktiivisuutta hieman tärkeänä tai 

lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä aktiivinen kuvaa 12 vastaajan mielestä kiitettävästi ja 

kahdeksan kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Erinomaisena Keravan Yrittäjien 

aktiivisuutta pitää neljä vastaajista. Yhdenkään vastaajan mielestä Keravan Yrittäjien aktiivi-

suus ei ole melko heikkoa tai heikkoa. 
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Kuvio 33: Keravan Yrittäjät: asiantunteva 

 

Paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 33). Yhdek-

sän vastaajista pitää tätä tärkeänä asiana. Kahden vastaajan mielestä asiantuntevuus on mel-

ko tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä hieman tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä 

lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä asiantunteva kuvaa 12 vastaajan mielestä kiitettävästi. 

Viisi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja neljän vastaajan mielestä 

erinomaisesti. Melko heikosti paikallisyhdistystä kuvaavaksi pitää asiantuntevuutta kolme vas-

taajista. Yhdenkään vastaajan mielestä asiantunteva ei kuvaa Keravan Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 34: Keravan Yrittäjät: avoin 

 

Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää erittäin tärkeänä 17 vastaajista (kuvio 34). Neljän vas-

taajan mielestä tämä on tärkeää ja kolme pitää avoimuutta melko tärkeänä. Yksikään vastaa-

0	   1	   2	  

9	  

12	  

0	   3	  

5	  

12	  

4	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Keravan	  Yri>äjät 	   	  n=24	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
asiantunteva	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
asiantunteva	  

0	   0	   3	   4	  

17	  

0	   3	  

10	  

7	  

4	  
0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Keravan	  Yri>äjät 	   	  n=24	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
avoin	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
avoin	  



 67 

jista ei pidä avoimuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä avoin kuvaa 

kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Seitsemän vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikal-

lisyhdistystä kiitettävästi ja neljän mielestä erinomaisesti. Kolme vastaajista kokee Keravan 

Yrittäjien avoimuuden melko heikoksi. Heikoksi Keravan Yrittäjien avoimuutta ei arvioinut 

yksikään vastaaja. 

 

 

Kuvio 35: Keravan Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä 12 

vastaajaa (kuvio 35). Tärkeänä tätä pitää vastaajista yhdeksän kappaletta. Kolmen vastaajan 

mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä edunval-

vontaa ja puolesta puhumista hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä edun-

valvoja ja puolestapuhuja kuvaa kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Yhdeksän vastaajista 

arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Erinomaiseksi tämän kokee kolme vas-

taajista. Melko heikosti Keravan Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puolesta puhuja kahden vas-

taajan mielestä. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 
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Kuvio 36: Keravan Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä melko tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 36). Viiden 

vastaajan mielestä jäsenedut ovat erittäin tärkeitä ja toiset viisi pitää jäsenetuja tärkeinä. 

Hieman tärkeänä tätä pitää neljä vastaajista ja yhden vastaajan mielestä jäsenedut eivät ole 

lainkaan tärkeitä. Keravan Yrittäjien toimintaa arvioi 23 vastaajaa. Keravan Yrittäjiä jäsen-

edut kuvaavat seitsemän vastaajaan mielestä kiitettävästi. Toiset seitsemän arvioivat tämän 

kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Kuusi vastaajista kokee jäsenetujen kuvaavan Keravan 

Yrittäjiä melko heikosti. Kahden vastaajan mielestä jäsenedut kuvaavat paikallisyhdistystä 

erinomaisesti. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut kuvavavat Keravan Yrittäjiä heikosti.  

 

 

Kuvio 37: Keravan Yrittäjät: kannanottaja 
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Paikallisyhdistyksen toimimista kannanottajana pitää tärkeänä kymmenen vastaajista (kuvio 

37). Kahdeksan vastaajista pitää tätä erittäin tärkeänä. Neljän vastaajan mielestä paikal-

lisyhdistyksen toimiminen kannanottajana on melko tärkeää ja kaksi vastaajista pitää tätä 

hieman tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä kan-

nanottaja kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä kiitettävästi. Seitsemän vastaajista pitää pai-

kallisyhdistystä hyvänä kannanottajana. Toiset seitsemän vastaajaa arvioivat tämän kuvaavan 

paikallisyhdistystä melko heikosti. Kaksi vastaajista kokee Keravan Yrittäjien toimivan kan-

nanottajana erinomaisesti. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 38: Keravan Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 

38). Seitsemän vastaajista pitää tätä tärkeänä ja toiset seitsemän kokee kattavat koulutukset 

melko tärkeiksi. Kahden vastaajan mielestä kattavat koulutukset eivät ole paikalisyhdistykses-

sä lainkaan tärkeitä. Hieman tärkeänä tätä ei pidä yksikään vastaajista. Keravan Yrittäjiä kat-

tavat koulutukset kuvaavat hyvin kymmenen vastaajan mielestä. Viisi vastaajista kokee tämän 

kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti, neljän vastaajan mielestä kiitettävästi. Kolmen 

vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat Keravan Yrittäjiä heikosti. Erinomaisena 

tätä pitää kaksi vastaajista.  
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Kuvio 39: Keravan Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksen luotettavuutta 18 vastaajista pitää erittäin tärkeänä (kuvio 39). Tärkeänä 

tätä pitää neljä vastaajista ja kaksi vastaajista kokee tämän melko tärkeäksi. Yksikään vas-

taajista ei pidä luotettavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä luo-

tettava kuvaa 14 vastaajan mielestä kiitettävästi. Kuusi vastaajista kokee tämän kuvaavan 

paikallisyhdistystä hyvin. Keravan Yrittäjien luotettavuutta pitää erinomaisena neljä vastaa-

jaa. Heikoksi tai melko heikoksi tätä ei arvioinut yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 40: Keravan Yrittäjät: näkyvä 

 

Paikallisyhdistyksen näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 40). Yhdeksän vas-

taajan mielestä tämä on tärkeää ja neljä vastaajista pitää näkyvyyttä melko tärkeänä. Yksi-

kään vastaajista ei pidä näkyvyyttä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä 
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näkyvä kuvaa 13 vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajista arvioi Keravan Yrittäjien näky-

vyyden kiitettäväksi ja kolme vastaajista erinomaiseksi. Kahden vastaajan mielestä tämä ku-

vaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa paikal-

lisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 41: Keravan Yrittäjät: uskottava 

 

Paikallisyhdistyksen uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä 15 vastaajista (kuvio 41). Seitsemän 

vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen uskottavuus on tärkeää ja kahden vastaajan mielestä 

melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tär-

keänä. Keravan Yrittäjiä uskottava kuvaa 11 vastaajan mielestä hyvin. Yhdeksän vastaajista 

pitää Keravan Yrittäjien uskottavuutta kiitettävänä ja kolme vastaajista erinomaisena. Yhden 

vastaajan mielestä uskottava kuvaa paikalisyhdistystä melko heikosti. Heikoksi tätä ei arvioi 

yksikään vastaajista. 
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Kuvio 42: Keravan Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajista (kuvio 42). Kah-

deksan vastaajaa pitää uudistumiskykyä tärkeänä ja neljä arvioi tämän melko tärkeäksi. Yksi-

kään vastaajista ei pidä uudistumiskykyä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Keravan Yrit-

täjiä uudistumiskykyinen kuvaa 11 vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajista arvioi tämän 

kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Melko heikosti kuvaavaksi koki neljä vastaajaa. 

Kolmen vastaajan mielestä Keravan Yrittäjien uudistumiskyky on erinomainen. Heikoksi tätä 

ei arvioinut yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 43: Keravan Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Vaikuttamisen tärkeyttä kuviossa 43 arvioi 23 vastaajaa. Paikallisyhdistyksen toimintaa vai-

kuttajana pitää erittäin tärkeänä 14 vastaajaa. Tärkeänä tätä pitää vastaajista kuusi kappa-
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letta. Kolmen vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen toimiminen vaikuttajana on melko tär-

keää. Yksikään vastaajista ei pidä vaikuttajana toimimista hieman tärkeänä tai lainkaan tär-

keänä. Keravan Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa kiitettävästi kymmenen vastaajan mielestä. Seitse-

män vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Melko heikkona Keravan Yrit-

täjien toimimista vaikuttajana pitää kaksi vastaajista. Yhden vastaajan mielestä vaikuttaja 

kuvaa Keravan Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 44: Keravan Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 44). Kuusi 

vastaajista pitää tätä tärkeänä ja viiden vastaajan mielestä vaikutusvaltaisuus on melko tär-

keää. Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuus on hieman tärkeää. 

Tätä ei pidä yksikään vastaaja lainkaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä vaikutusvaltainen kuvaa 

kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajista kokee paikallisyhdistyksen vaikutusval-

taisuuden kiitettäväksi ja neljä vastaajista melko heikoksi. Kolmen vastaajan mielestä tämä 

kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Yksi vastaajista arvioi Keravan Yrittäjien vaikutusval-

taisuuden heikoksi.  
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Kuvio 45: Keravan Yrittäjät: verkostoija 

 

Verkostoijana toimimisen tärkeyttä arvioi 23 vastaajaa (kuvio 45). Paikallisyhdistystä verkos-

toijana pitää erittäin tärkeänä 13 vastaajista. Kuusi vastaajista kokee tämän tärkeäksi asiaksi 

paikallisyhdistyksessä. Kolmen vastaajan mielestä paikallisyhdistys verkostoijana on melko 

tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä hieman tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lain-

kaan tärkeänä. Keravan Yrittäjiä verkostoija kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä hyvin. Kah-

deksan vastaajista pitää tätä kiitettävänä paikallisyhdistyksessä. Neljän vastaajan mielestä 

verkostoija kuvaa Keravan Yrittäjiä erinomaisesti. Kaksi vastaajista arvioi kuvauksen melko 

heikoksi. Heikosti paikallisyhdistystä kuvaavaksi arvioi yksi vastaajista.  

 

 

Kuvio 46: Keravan Yrittäjät: yhteistyökumppani 
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Paikallisyhdistystä yhteistyökumppanina pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 46). 

Kymmenen vastaajista pitää tätä tärkeänä asiana ja kahden vastaajan mielestä yhteistyö-

kumppanina toimiminen on melko tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä 

tämä on hieman tärkeää. Tätä ei pidä lainkaan tärkeänä yksikään vastaajista. Keravan Yrittä-

jiä yhteistyökumppani kuvaa seitsemän vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajista pitää yh-

teistyökumppanina toimimista paikallisyhdistyksessä kiitettävänä ja viisi vastaajista erinomai-

sena. Melko heikosti tämä kuvaa Keravan Yrittäjiä neljän vastaajan mielestä. Heikosti kuvaa-

vaksi arvioi yksi vastaaja. 

 

Avoimia vastauksia Keravan Yrittäjille annettiin viisi kappaletta. Hyvänä pidettiin järjestetty-

jä aamukahvitilaisuuksia. Yrittäjien hyvinvointiin kaivattiin palveluja sekä enemmän kannan-

ottoja yhdistyksen puolesta. Paikallisyhdistyksen hallitus sai kritiikkiä vähäisestä aktiivisuu-

desta. 

 

5.5 Kirkkonummen Yrittäjät 

 

Kirkkonummen Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 16 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä 

asioita asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 47: Kirkkonummen Yrittäjät: aktiivinen 

 

Paikallisyhdistyksen aktiivisuutta pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 47). Tär-

keänä aktiivisuutta pitää viisi vastaajista ja kaksi vastaajaa arvioi tämän melko tärkeäksi. Yk-

sikään vastaajista ei pidä aktiivisuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen 

Yrittäjiä aktiivinen kuvaa erinomaisesti viiden vastaajan mielestä. Viisi vastaajista arvioi Kirk-

konummen Yrittäjien aktiivisuuden kiitettäväksi. Kolmen vastaajan mielestä aktiivinen kuvaa 
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paikallisyhdistystä hyvin. Kahden vastaajan mielestä aktiivisuus on melko heikkoa. Yksi vas-

taajista kokee aktiivisen kuvaavan paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 48: Kirkkonummen Yrittäjät: asiantunteva 

 

Asiantuntevuuden tärkeyttä arvioi 15 vastaajaa (kuvio 48). Paikallisyhdistyksen asiantunte-

vuutta pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajista. Neljä vastaajista pitää asiantuntevuutta tärkeä-

nä. Tätä ei pidä yksikään vastaajista melko tärkeänä ja hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeä-

nä. Kirkkonummen Yrittäjiä asiantunteva kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä kiitettävästi. 

Kolme vastaajista pitää paikallisyhdistyksen asiatuntevuutta erinomaisena. Asiantunteva ku-

vaa Kirkkonummen Yrittäjiä kahden vastaajan mielestä hyvin. Toiset kaksi vastaajaa arvioi 

asiantuntevuuden melko heikoksi. Yhden vastaajan mielestä asiantunteva kuvaa Kirkkonum-

men Yrittäjiä heikosti.  
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Kuvio 49: Kirkkonummen Yrittäjät: avoin 

 

Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää 11 vastaajista erittäin tärkeänä (kuvio 49). Neljän vas-

taajan mielestä avoimuus on tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yksi vastaajista arvioi avoimuu-

den melko tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä avoimuutta hieman tärkeänä tai lainkaan 

tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä avoin kuvaa kuuden vastaajan mielestä kiitettävästi. Neljän 

vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajista arvioi 

avoimuuden hyväksi ja toiset kaksi melko heikoksi. Heikkona avoimuutta paikallisyhdistykses-

sä pitää kaksi vastaajista.  

 

 

Kuvio 50: Kirkkonummen Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistystä edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa 

(kuvio 50). Kolmen vastaajan mielestä tämä on tärkeää paikallisyhdistyksessä ja yksi vastaa-

jista pitää tätä melko tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pidä edunvalvontaa ja puolesta puhu-

mista hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä edunvalvoja ja puoles-

tapuhuja kuvaa kiitettävästi kuuden vastaajan mielestä. Neljä vastaajista kokee tämän ku-

vaavan paikalisyhdistystä hyvin. Kolme vastaajaa arvioi edunvalvojan ja puolestapuhujan ku-

vaavan Kirkkonummen Yrittäjiä erinomaisesti.  Melko heikosti kuvaavaksi tämän arvioi kaksi 

vastaajista. Yhden vastaajan mielestä tämä on Kirkkonummen Yrittäjissä heikkoa.  

 

0	   0	   1	   3	  

12	  

1	   2	  
4	  

6	  

3	  
0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Kirkkonummen	  Yri>äjät 	  n=16	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:	  
edunvalvoja	  ja	  
puolestapuhuja	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:	  
edunvalvoja	  ja	  
puolestapuhuja	  



 78 

 

Kuvio 51: Kirkkonummen Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja paikallisyhdistyksessä pitää tärkeänä seitsemän vastaajista (kuvio 51). Melko tär-

keitä jäsenedut ovat viidelle vastaajalle. Kolme vastaajista pitää näitä erittäin tärkeinä pai-

kallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut ovat hieman tärkeitä. Yhdellekään 

vastaajalle nämä eivät ole lainkaan tärkeitä. Kirkkonummen Yrittäjiä jäsenedut kuvaa hyvin 

kuuden vastaajan mielestä. Kiitettävästi jäsenedut kuvaavat Kirkkonummen Yrittäjiä neljän 

vastaajan mielestä. Kolme vastaajista kokee jäsenetujen kuvaavan Kirkkonummen Yrittäjiä 

heikosti. Kahden vastaajan mielestä jäsenedut kuvaavat paikallisyhdistystä erinomaisesti. Yh-

den vastaajan mielestä tämä kuvaa Kirkkonummen Yrittäjiä melko heikosti. 

 

 

Kuvio 52: Kirkkonummen Yrittäjät: kannanottaja 

 

0	   1	  

5	  

7	  

3	  3	  

1	  

6	  

4	  

2	  

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Kirkkonummen	  Yri>äjät 	  	  	  	  n=16	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:	  
jäsenedut	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
jäsenedut	  

0	   1	   1	  

4	  

10	  

2	   2	  

5	  
4	  

3	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Kirkkonummen	  Yri>äjät 	  	  	  	  n=16	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
kannano0aja	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
kannano0aja	  



 79 

Paikallisyhdistys kannanottajana on kymmenelle vastaajalle erittäin tärkeää (kuvio 52). Neljä 

vastaajista kokee paikallisyhdistyksessä kannanottamisen tärkeänä. Yhden vastaajan mielestä 

tämä on melko tärkeää. Hieman tärkeäksi tämän arvioi yksi vastaajista. Yhdenkään vastaajan 

mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. Viiden vastaajan mielestä kannanottaja kuvaa Kirk-

konummen Yrittäjiä hyvin. Kiitettävästi Kirkkonummen Yrittäjät toimii kannanottajana neljän 

vastaajan mielestä. Erinomaisena kannanottajana Kirkkonummen Yrittäjiä pitää kolme vastaa-

jaa. Melko heikosti kuvaavana tätä pitää kaksi vastaajista. Toiset kaksi vastaajaa arvioi Kirk-

konummen Yrittäjät kannanottajana heikoksi. 

 

 

Kuvio 53: Kirkkonummen Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Paikallisyhdistyksessä kattavia koulutuksia pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajista (kuvio 

53). Tärkeänä kattavia koulutuksia pitää vastaajista viisi. Kolmen vastaajan mielestä kattavat 

koulutukset ovat paikallisyhdistyksessä melko tärkeitä. Yksi vastaaja pitää tätä hieman tär-

keänä. Yksikään vastaajista ei pidä kattavia koulutuksia lainkaan tärkeinä. Kattavat koulutuk-

set kuvaavat Kirkkonummen Yrittäjiä hyvin neljän vastaajan mielestä. Tämä kuvaa paikal-

lisyhdistystä heikosti neljän vastaajan mielestä. Kolme vastaajista kokee tämän kuvaavan 

Kirkkonummen Yrittäjiä erinomaisesti ja toiset kolme vastaajaa arvioi tämän kiitettäväksi.  

Kahden vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat Kirkkonummen Yrittäjiä melko hei-

kosti. 
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Kuvio 54: Kirkkonummen Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksen luotettavuutta pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajista (kuvio 54). Kolmen 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä melko tärkeänä. Yksikään 

vastaajista ei pidä luotettavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrit-

täjiä luotettava kuvaa viiden vastaajan mielestä erinomaisesti. Neljä vastaajista kokee tämän 

kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Kiitettävästi luotettava kuvaa Kirkkonummen Yrittäjiä 

kolmen vastaajan mielestä. Kolme vastaajista arvioi Kirkkonummen Yrittäjien luotettavuuden 

melko heikoksi ja yhden vastaajan mielestä tämä on heikkoa. 

 

 

Kuvio 55: Kirkkonummen Yrittäjät: näkyvä 

 

Paikallisyhdistyksen näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajista (kuvio 55). Kuusi 

vastaajista pitää näkyvyyttä tärkeänä asiana. Yhden vastaajan mielestä näkyvyys on melko 
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tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä näkyvyyttä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Kirk-

konummen Yrittäjien näkyvyys on viiden vastaajan mielestä erinomaista. Neljä vastaajaa ar-

vioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Melko heikosti kuvaavaksi tämän arvioi neljä 

vastaajaa. Kolmen vastaajan mielestä näkyvä kuvaa Kirkkonummen Yrittäjiä kiitettävästi. Yk-

sikään vastaajista ei  arvioi tätä melko heikoksi tai heikoksi. 

 

 

Kuvio 56: Kirkkonummen Yrittäjät: uskottava 

 

Paikallisyhdistyksessä uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 56). Neljän 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista pitää uskottavuutta hieman tärkeänä. 

Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta melko tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Kirkkonum-

men Yrittäjiä uskottava kuvaa viiden vastaajan mielestä erinomaisesti. Neljä vastaajaa arvioi 

paikallisyhdistyksen uskottavuuden kiitettäväksi ja kolmen vastaajan mielestä tämä on hyvää. 

Melko heikoksi uskottavuuden arvioi kolme vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä Kirkkonum-

men Yrittäjien uskottavuus on heikkoa.  
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Kuvio 57: Kirkkonummen Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajista (kuvio 57). 

Kuuden vastaajan mielestä uudistumiskyky on tärkeää. Melko tärkeäksi tämän arvioi kaksi vas-

taajista. Yhden vastaajan mielestä uudistumiskyky paikallisyhdistyksessä on hieman tärkeää. 

Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä uudistumiskykyi-

nen kuvaa hyvin viiden vastaajan mielestä. Neljän vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyh-

distystä kiitettävästi. Erinomaisesti uudistumiskykyinen kuvaa Kirkkonummen Yrittäjiä kolmen 

vastaajan mielestä. Kaksi vastaajista arvioi Kirkkonummen Yrittäjien uudistumiskyvyn melko 

heikoksi ja toiset kaksi vastaajaa heikoksi.  

 

 

Kuvio 58: Kirkkonummen Yrittäjät: vaikuttaja 
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Paikallisyhdistyksen toimimista vaikuttajana pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 

58). Viiden vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista arvioi tämän melko tärke-

äksi. Hieman tärkeää on paikallisyhdistyksen toimiminen vaikuttajana yhden vastaajan mie-

lestä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä vaikuttaja 

kuvaa hyvin viiden vastaajan mielestä. Neljä vastaajista pitää Kirkkonummen Yrittäjiä kiitet-

tävänä vaikuttajana. Melko heikkona vaikuttajana paikallisyhdistystä pitää neljä vastaajaa. 

Kolmen vastaajan mielestä Kirkkonummen Yrittäjät toimivat vaikuttajina erinomaisesti. Yksi-

kään vastaajista ei arvioi tätä heikoksi. 

 

 

Kuvio 59: Kirkkonummen Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta yhdeksän vastaajista pitää tärkeänä (kuvio 59). Tär-

keänä tätä pitää kuusi vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen vaikutusval-

taisuus on hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä melko tärkeänä tai lainkaan tär-

keänä. Kirkkonummen Yrittäjiä vaikutusvaltaisuus kuvaa viiden vastaajan mielestä kiitettäväs-

ti. Neljän vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuus on melko heikkoa. Kolme 

vastaajista pitää Kirkkonummen Yrittäjien vaikutusvaltaisuutta hyvänä ja kahden vastaajan 

mielestä tämä on erinomaista. Vaikutusvaltainen kuvaa heikosti Kirkkonummen Yrittäjiä yh-

den vastaajan mielestä.  
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Kuvio 60: Kirkkonummen Yrittäjät: verkostoija 

 

Paikallisyhdistys verkostoijana on erittäin tärkeää seitsemälle vastaajista (kuvio 60). Kuuden 

vastaajan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä tärkeää. Kaksi vastaajista pitää paikallisyh-

distyksen toimimista verkostoijana melko tärkeänä ja yhden vastaajan mielestä tämä on hie-

man tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä 

verkostoija kuvaa neljän vastaajan mielestä erinomaisesti ja toiset neljä vastaajaa pitää tätä 

kiitettävänä. Neljän vastaajan mielestä Kirkkonummen Yrittäjiä verkostoija kuvaa hyvin. Mel-

ko heikosti paikallisyhdistystä tämä kuvaa kolmen vastaajan mielestä.  

 

 

Kuvio 61: Kirkkonummen Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistystä yhteistyökumppanina pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajista (kuvio 

61). Neljän vastaajan mielestä paikallisyhdistys yhteistyökumppanina on tärkeää. Melko tär-
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keänä tätä pitää kaksi vastaajista. Kahden vastaajan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä 

hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä 

yhteistyökumppani kuvaa kuuden vastaajan mielestä kiitettävästi. Neljä vastaajista pitää 

Kirkkonummen Yrittäjiä hyvänä yhteistyökumppanina. Kahden vastaajan mielestä yhteistyö-

kumppani kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Heikosti kuvaavaksi tämän on arvioinut 

kaksi vastaajista. 

 

Kahdeksan vastaajaa antoi Kirkkonummen Yrittäjille vapaata palautetta. Kritiikkiä paikal-

lisyhdistykselle annettiin aktiivisuudesta, jota toivottiin lisää. Lisäksi paikallisyhdistykseltä 

toivottiin enemmän kannanottoja. Muutama vastaaja ei kokenut saavansa jäsenyydestä riittä-

västi lisäarvoa toiminnalleen. 

 

5.6 Lohjan Yrittäjät 

 

Lohjan Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 30 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioita 

asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 62: Lohjan Yrittäjät: aktiivinen 

 

Paikallisyhdistyksen aktiivisuutta pitää tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 62). 15 vastaajan mieles-

tä aktiivisuus paikallisyhdistyksessä on tärkeää. Melko tärkeänä aktiivisuutta pitää kolme vas-

taajaa. Yksikään vastaajista ei pidä aktiivisuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Loh-

jan Yrittäjien aktiivisuutta arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä aktiivinen kuvaa 15 vastaajan 

mielestä kiitettävästi. Kahdeksan vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. 

Neljän vastaajan mielestä aktiivinen kuvaa Lohjan Yrittäjiä erinomaisesti ja yksi vastaajista 

kokee tämän heikoksi. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole melko heikkoa. 
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Kuvio 63: Lohjan Yrittäjät: asiantunteva 

 

Paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta pitää erittäin tärkeänä 14 vastaajista (kuvio 63). Tär-

keänä tätä pitää 11 vastaajista. Viiden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen asiantuntevuus 

on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä asiantuntevuutta hieman tärkeänä tai lainkaan 

tärkeänä. Lohjan Yrittäjien asiantuntevuutta arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä asiantunte-

va kuvaa kymmenen vastaajan mielestä kiitettävästi. Toiset kymmenen vastaajaa pitää Loh-

jan Yrittäjien asiantuntevuutta hyvänä. Kuusi vastaajista arvioi asiantuntevan kuvaavan Loh-

jan Yrittäjiä erinomaisesti. Kaksi vastaajista pitää paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta mel-

ko heikkona. Heikkona tätä ei pidä yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 64: Lohjan Yrittäjät: avoin 
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Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää tärkeänä 14 vastaajaa (kuvio 64). Kymmenen vastaajan 

mielestä tämä on erittäin tärkeää. Avoimuutta melko tärkeänä pitää viisi vastaajaa, yhden 

vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen avoimuus on hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei 

pidä tätä lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjien avoimuutta arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittä-

jiä avoin kuvaa kymmenen vastaajan mielestä kiitettävästi. Yhdeksän vastaajista arvioi tämän 

kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja viiden vastaajan mielestä erinomaisesti. Neljä vastaajis-

ta pitää Lohjan Yrittäjien avoimuutta melko heikkona. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vastaa-

jista. 

 

 

Kuvio 65: Lohjan Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistyksessä edunvalvontaa ja puolestapuhujana toimimista pitää tärkeänä 19 vas-

taajista (kuvio 65). Kuuden vastaajan mielestä tämä on tärkeää paikallisyhdistyksessä. Viisi 

vastaajista pitää edunvalvontaa ja puolesta puhumista melko tärkeänä. Lohjan Yrittäjien toi-

mintaa arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä edunvalvoja ja puolestapuhuja kuvaa hyvin 11 

vastaajan mielestä. Yhdeksän vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettä-

västi ja kuuden vastaajan mielestä erinomaisesti. Kaksi vastaajista kokee edunvalvonnan ja 

puolestapuhujan kuvaavan Lohjan Yrittäjiä melko heikosti. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään 

vastaajista. 
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Kuvio 66: Lohjan Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja paikallisyhdistyksessä pitää melko tärkeänä 13 vastaajaa (kuvio 66). Erittäin tär-

keänä jäsenetuja pitää seitsemän vastaajaa. Kuuden vastaajan mielestä jäsenedut ovat tär-

keitä. Hieman tärkeänä jäsenetuja pitää kolme vastaajista. Yksi vastaajista ei pidä jäsenetuja 

lainkaan tärkeinä paikallisyhdistyksessä. Lohjan Yrittäjien jäsenetuja arvioi 28 vastaajaa. Loh-

jan Yrittäjiä jäsenedut kuvaavat 13 vastaajan mielestä melko hyvin. Kiitettäväksi jäsenedut 

Lohjan Yrittäjissä arvioi 11 vastaajaa. Kolme vastaajista kokee jäsenetujen kuvaavan paikal-

lisyhdistystä melko heikosti ja yhden vastaajan mielestä jäsenedut ovat erinomaiset. Heikoksi 

näitä ei arvioi yksikään vastaajista.  

 

 

Kuvio 67: Lohjan Yrittäjät: kannanottaja 
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Paikallisyhdistystä kannanottajana pitää tärkeänä 13 vastaajaa (kuvio 67). Kahdeksan vastaa-

jan mielestä tämä on erittäin tärkeää. Melko tärkeänä kannanottajana toimimista pitää kah-

deksan vastaajista. Hieman tärkeänä kannanottajana toimimista pitää yksi vastaajista. Yksi-

kään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjien toimintaa arvioi 28 vastaa-

jaa. Lohjan Yrittäjiä kannanottaja kuvaa 11 vastaajan mielestä hyvin. Melko heikosti kuvaa-

vana tätä pitää neljä vastaajista. Kiitettävästi tämä kuvaa Lohjan Yrittäjiä kymmenen vastaa-

jan mielestä ja erinomaisena kannanottajana paikallisyhdistystä pitää kolme vastaajista. Hei-

koksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 68: Lohjan Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä yksitoista vastaajaa pitää melko tärkeänä (kuvio 

68). Tärkeänä kattavia koulutuksia pitää yhdeksän vastaajaa. Kuusi vastaajista pitää kattavia 

koulutuksia paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeänä. Neljän vastaajan mielestä nämä ovat 

hieman tärkeitä. Yhdenkään vastaajan mielestä nämä eivät ole lainkaan tärkeitä. Lohjan Yrit-

täjiä arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä kattavat koulutukset kuvaavat hyvin 13 vastaajan 

mielestä. 11 vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat paikallisyhdistystä kiitettäväs-

ti. Lohjan Yrittäjiä kattavat koulutukset kuvaavat kolmen vastaajan mielestä erinomaisesti ja 

yksi vastaajista arvioi tämän melko heikosti kuvaavaksi. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vas-

taajista. 
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Kuvio 69: Lohjan Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksessä luotettavuutta pitää erittäin tärkeänä 18 vastaajaa (kuvio 69). Tärkeänä 

luotettavuutta paikallisyhdistyksessä pitää kymmenen vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä 

luotettavuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä luotettavuutta hieman tärkeänä 

tai lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjien luotettavuutta arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä 

luotettava kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä erinomaisesti. Toiset yhdeksän vastaajaa kokee 

paikallisyhdistyksen luotettavuuden hyväksi. Kahdeksan vastaajan mielestä tämä on kiitettä-

vää. Kaksi vastaajista arvioi luotettavan kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti. Heikoksi 

tätä ei arvioi yksikään vastaaja. 

 

 

Kuvio 70: Lohjan Yrittäjät: näkyvä 
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Paikallisyhdistyksessä näkyvyyttä pitää tärkeänä 14 vastaajaa (kuvio 70). Kymmenen vastaa-

jan mielestä tämä on erittäin tärkeää. Kuusi vastaajista pitää näkyvyyttä melko tärkeänä. 

Yksikään vastaajista ei pidä näkyvyyttä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittä-

jien näkyvyyttä arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä näkyvä kuvaa hyvin 12 vastaajan mieles-

tä. Yhdeksän vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä kiitettävästi. Viisi vastaajista 

arvioi näkyvän kuvaavan Lohjan Yrittäjiä erinomaisesti. Yhden vastaajan mielestä Lohjan Yrit-

täjiä näkyvä kuvaa melko heikosti. Heikosti paikallisyhdistystä kuvaavaksi näkyvän arvioi yksi 

vastaajista.   

 

 

Kuvio 71: Lohjan Yrittäjät: uskottava 

 

Paikallisyhdistyksen uskottavuutta pitää tärkeänä 14 vastaajaa (kuvio 71). Tärkeänä tätä pitää 

paikallisyhdistyksessä 11 vastaajista. Neljän vastaajan mielestä uskottavuus paikallisyhdistyk-

sessä on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta hieman tärkeänä tai lain-

kaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjien uskottavuutta arvioi 27 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä uskottava 

kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä kiitettävästi ja kahdeksan vastaajan mielestä hyvin. Seit-

semän vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kolme vastaajista ko-

kee uskottavan kuvaavan Lohjan yrittäjiä melko heikosti. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vas-

taajista. 
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Kuvio 72: Lohjan Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää tärkeänä 15 vastaajista (kuvio 72). Erittäin tärkeä-

nä tätä pitää kahdeksan vastaajaa. Kuuden vastaajan mielestä uudistumiskyky paikallisyhdis-

tyksessä on melko tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä hieman tärkeänä. Yhdenkään vastaa-

jan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. Lohjan Yrittäjiä arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittä-

jiä uudistumiskykyinen kuvaa 13 vastaajan mielestä hyvin. Kahdeksan vastaajan mielestä tä-

mä kuvaa paikallisyhdistystä kiitettävästi. Melko heikosti uudistumiskykyä Lohjan Yrittäjiä 

kuvaavana pitää neljä vastaajaa. Kaksi vastaajista arvioi tämän kuvaavan Lohjan Yrittäjiä 

erinomaisesti. Heikosti kuvaavaksi tämän on arvioinut yksi vastaajista. 

 

 

Kuvio 73: Lohjan Yrittäjät: vaikuttaja  
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Paikallisyhdistys vaikuttajana on tärkeää 13 vastaajista (kuvio 73). Erittäin tärkeää tämä on 

11 vastaajalle. Viisi vastaajista kokee tämän melko tärkeäksi ja yhden vastaajan mielestä pai-

kallisyhdistys vaikuttajana on hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tär-

keänä. Lohjan Yrittäjiä arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa hyvin 13 vastaa-

jan mielestä. Yhdeksän vastaajista pitää tätä kiitettävästi kuvaavana ja kolme vastaajista ko-

kee vaikuttajan kuvaavan Lohjan Yrittäjiä erinomaisesti. Heikosti kuvaavaksi on arvioinut kak-

si vastaajista ja yksi vastaaja arvioi tämän melko heikoksi.  

 

 

Kuvio 74: Lohjan Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa (kuvio 74). 11 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja seitsemän vastaajista kokee vaikutusvaltaisuuden mel-

ko tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä vaikutusvaltaisuutta hieman tärkeänä tai lainkaan 

tärkeänä. Lohjan Yrittäjien vaikutusvaltaisuutta arvioi 28 vastaajaa. Lohjan Yrittäjiä vaiku-

tusvaltainen kuvaa 14 vastaajan mielestä hyvin. Yhdeksän vastaajista pitää kuvausta kiitettä-

vänä ja kaksi vastaajista arvioi vaikutusvaltaisuuden kuvaavan Lohjan Yrittäjiä erinomaisesti. 

Melko heikosti vaikutusvaltaisuuden Lohjan Yrittäjissä arvioi kaksi vastaajista. Yhden vastaa-

jan mielestä tämä on heikkoa paikallisyhdistyksessä. 
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Kuvio 75: Lohjan Yrittäjät: verkostoija 

 

Paikallisyhdistyksen toimiminen verkostoijana on tärkeää 14 vastaajan mielestä (kuvio 75). 

Erittäin tärkeänä tätä pitää yhdeksän vastaajista. Viisi vastaajista kokee paikallisyhdistyksen 

verkostoijana melko tärkeäksi. Kahden vastaajan mielestä tämä on hieman tärkeää. Yksikään 

vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjiä arvioi 28 vastaajaa. 16 vastaajan 

mielestä verkostoija kuvaa Lohjan Yrittäjiä hyvin. Kiitettävästi kuvaavaksi tämän arvioi kah-

deksan vastaajista. Kolmen vastaajan mielestä verkostoija kuvaa Lohjan Yrittäjiä erinomaises-

ti. Melko heikosti kuvaavaksi tämän arvioi yksi vastaajista. Heikoksi tätä ei arvioinut yksikään 

vastaajista. 

 

 

Kuvio 76: Lohjan Yrittäjät: yhteistyökumppani 
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Paikallisyhdistystä yhteistyökumppanina pitää tärkeänä 14 vastaajista (kuvio 76). Kahdeksan 

vastaajan mielestä tämä on melko tärkeää. Erittäin tärkeänä yhteistyökumppanina toimimista 

pitää kuusi vastaajista. Kaksi vastaajista kokee tämän hieman tärkeäksi paikallisyhdistyksessä. 

Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Lohjan Yrittäjiä arvioi 28 vastaajaa. Loh-

jan Yrittäjiä yhteistyökumppani kuvaa kiitettävästi 14 vastaajan mielestä. Hyvin kuvaavana 

tätä pitää kahdeksan vastaajaa. Melko heikosti kuvaavaksi arvioi neljä vastaajista. Kahden 

vastaajan mielestä yhteistyökumppani kuvaa Lohjan Yrittäjiä erinomaisesti.  

 

Lohjan Yrittäjille vapaita palautteita annettiin yhdeksän kappaletta. Paikallisyhdistystä ke-

huttiin ja tapahtumiin sekä koulutuksiin oltiin tyytyväisiä. Vastaajat toivoivat enemmän ta-

pahtumia, joihin voi tulla kesken työpäivän työvaatteet päällä verkostoitumaan muiden kans-

sa. Tapahtuma-ajaksi toivottiin myöhäisempää ajankohtaa, koska koettiin että esim. pienyrit-

täjien on hankala irrottautua töistä kesken päivän. Toivottiin myös enemmän ongelmien rat-

komista sekä kannanottoja. 

 

5.7 Nurmijärven Yrittäjät 

 

Nurmijärven Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 15 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä 

asioita asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 77: Nurmijärven Yrittäjät: aktiivinen 

 

Erittäin tärkeänä paikallisyhdistyksessä aktiivisuutta pitää kuusi vastaajista (kuvio 77). Toiset 

kuusi vastaajista pitää aktiivisuutta tärkeänä. Melko tärkeänä paikallisyhdistyksen aktiivisuut-

ta pitää kolme vastaajista. Yksikään vastaajista ei pidä aktiivisuutta hieman tärkeänä tai lain-

kaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä aktiivinen kuvaa kiitettävästi kuuden vastaajan mieles-
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tä. Viisi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Melko heikosti aktiivinen 

kuvaa Nurmijärven Yrittäjiä neljän vastaajan mielestä. Heikoksi tätä ei arvioinut yksikään 

vastaajista. 

 

 

Kuvio 78: Nurmijärven Yrittäjät: asiantunteva 

 

Paikallisyhdistyksen asiantuntevuuden tärkeyttä arvioi 14 vastaajaa (kuvio 78). Tätä pitää 

erittäin tärkeänä seitsemän vastaajista. Neljän vastaajan mielestä tämä on tärkeää paikal-

lisyhdistyksessä ja kaksi vastaajista kokee asiantuntevuuden melko tärkeäksi. Yhden vastaajan 

mielestä paikallisyhdistyksen asiantuntevuus on hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä 

tätä lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä asiantunteva kuvaa seitsemän vastaajan mieles-

tä kiitettävästi. Viisi vastaajista arvioi tämän kuvaavan Nurmijärven Yrittäjiä hyvin. Melko 

heikosti asiantunteva kuvaa paikallisyhdistystä kahden vastaajan mielestä. Yksi vastaajista 

arvioi Nurmijärven Yrittäjien asiantuntevuuden heikoksi. Yksikään vastaaja ei arvioi tätä erin-

omaiseksi. 
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Kuvio 79: Nurmijärven Yrittäjät: avoin 

 

Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajista (kuvio 79). Neljä 

vastaajista pitää tätä tärkeänä paikallisyhdistyksessä. Kahden vastaajan mielestä paikallisyh-

distyksen avoimuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä avoimuutta hieman tärkeä-

nä tai lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä avoin kuvaa kiitettävästi kuuden vastaajan 

mielestä. Toiset kuusi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Heikosti 

kuvaavaksi arvioi kaksi vastaajista. Yhden vastaajan mielestä avoin kuvaa Nurmijärven Yrittä-

jiä melko heikosti. Erinomaiseksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 80: Nurmijärven Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistystä edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vas-

taajista (kuvio 80). Kuuden vastaajan mielestä tämä on tärkeää paikallisyhdistyksessä. Melko 
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tärkeäksi edunvalvonnan ja puolesta puhumisen arvioi yksi vastaajista. Yksikään vastaajista ei 

pidä tätä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä edunvalvoja ja puoles-

tapuhuja kuvaa kiitettävästi kahdeksan vastaajan mielestä. Viisi vastaajista arvioi tämän ku-

vaavan paikallisyhdistystä hyvin. Melko heikosti kuvaavaksi arvioi kaksi vastaajista. 

 

 

Kuvio 81: Nurmijärven Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja paikallisyhdistyksessä pitää melko tärkeänä kuusi vastaajista (kuvio 81). Tärkeitä 

jäsenedut ovat neljälle vastaajista, kolme vastaajaa pitää näitä erittäin tärkeinä. Hieman 

tärkeinä jäsenetuja paikallisyhdistyksessä pitää kaksi vastaajaa. Yksikään vastaajista ei pidä 

näitä lainkaan tärkeinä. Nurmijärven Yrittäjiä jäsenedut kuvaavat hyvin kuuden vastaajan 

mielestä. Neljä vastaajista arvioi jäsenetujen kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja toi-

set neljä arvioi jäsenetujen kuvaavan Nurmijärven Yrittäjiä melko heikosti. Yksi vastaajista 

arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erinomaisesti. Yksikään vastaajista ei pidä näitä 

heikkoina. 
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Kuvio 82: Nurmijärven Yrittäjät: kannanottaja 

 

Paikallisyhdistys kannanottajana on tärkeää kahdeksalle vastaajista (kuvio 82). Neljän vastaa-

jan mielestä tämä on erittäin tärkeää. Melko tärkeää kannanottaminen on kahdelle vastaajis-

ta ja yksi vastaaja kokee tämän hieman tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan 

tärkeänä. Kannanottaja kuvaa viiden vastaajan mielestä Nurmijärven Yrittäjiä melko heikosti. 

Neljän vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä kiitettävästi ja toiset neljä arvioi 

tämän hyväksi. Heikosti kannanottaja kuvaa Nurmijärven Yrittäjiä kahden vastaajan mielestä. 

Erinomaiseksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 83: Nurmijärven Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää melko tärkeänä kuusi vastaajista (kuvio 83). 

Erittäin tärkeänä kattavia koulutuksia pitää viisi vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä katta-
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vat koulutukset ovat tärkeitä ja toiset kaksi vastaajaa pitää tätä hieman tärkeänä. Yksikään 

vastaajista ei pidä näitä lainkaan tärkeinä. Kattavat koulutukset kuvaavat Nurmijärven Yrittä-

jiä kahdeksan vastaajan mielestä hyvin. Kolme vastaajista arvioi kattavien koulutusten kuvaa-

van Nurmijärven Yrittäjiä kiitettävästi ja toiset kolme pitää tätä kuvausta heikkona. Melko 

heikoksi kattavat koulutukset Nurmijärven Yrittäjissä arvioi yksi vastaajista. Erinomaiseksi 

tätä ei arvioinut kukaan vastaajista. 

 

 

Kuvio 84: Nurmijärven Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksen luotettavuutta pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajista (kuvio 84). Kaksi 

vastaajista pitää tätä tärkeänä ja toiset kaksi vastaajista kokee luotettavuuden melko tärkeä-

nä. Yksikään vastaajista ei pidä luotettavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Nurmi-

järven Yrittäjiä luotettava kuvaa seitsemän vastaajan mielestä kiitettävästi. Kuusi vastaajista 

arvioi Nurmijärven Yrittäjien luotettavuuden hyväksi. Kaksi vastaajista arvioi paikallisyhdis-

tyksen luotettavuuden erinomaiseksi. Yksikään vastaajista ei arvioi luotettavuutta melko hei-

koksi tai heikoksi.  
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Kuvio 85: Nurmijärven Yrittäjät: näkyvä 

 

Paikallisyhdistyksen näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä viisi vastaajista (kuvio 85). Toiset viisi 

vastaajaa kokee tämän tärkeänä paikallisyhdistyksessä. Neljän vastaajan mielestä paikallisyh-

distyksen näkyvyys on melko tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä hieman tärkeänä. Yksikään 

vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä näkyvä kuvaa kahdeksan vas-

taajan mielestä kiitettävästi. Hyväksi paikallisyhdistyksen näkyvyyden arvioi neljä vastaajista. 

Kolmen vastaajan mielestä näkyvä kuvaa Nurmijärven Yrittäjiä melko heikosti. Erinomaiseksi 

tai heikoksi tätä ei arvioinut yksikään vastaajista.  

 

 

Kuvio 86: Nurmijärven Yrittäjät: uskottava 

 

Paikallisyhdistyksen uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajista (kuvio 86). 

Tärkeänä tätä pitää viisi vastaajista. Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen uskotta-
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vuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta hieman tärkeänä tai lain-

kaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä uskottava kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä kiitettä-

västi. Neljä vastaajista arvioi paikallisyhdistyksen uskottavuuden hyväksi. Erinomainen Nurmi-

järven Yrittäjien uskottavuus on yhden vastaajan mielestä. Melko heikoksi tämän on arvioinut 

yksi vastaaja ja heikosti kuvaavaksi tämän on kokenut yksi vastaajista.  

 

 

Kuvio 87: Nurmijärven Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajista (kuvio 87). 

Tärkeänä uudistumiskykyä pitää neljä vastaajaa. Toiset neljä vastaajaa kokee tämän paikal-

lisyhdistyksessä melko tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai lain-

kaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa seitsemän vastaajan mielestä 

hyvin. Kiitettävästi uudistumiskykyinen kuvaa paikallisyhdistystä neljän vastaajan mielestä. 

Kaksi vastaajista arvioi tämän melko heikosti kuvaavaksi. Heikosti uudistumiskykyinen kuvaa 

Nurmijärven yrittäjiä kahden vastaajan mielestä. Erinomaiseksi tätä ei arvioi yksikään vastaa-

ja. 
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Kuvio 88: Nurmijärven Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toiminta vaikuttajana on erittäin tärkeää seitsemälle vastaajista (kuvio 

88). Neljän vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja kolme vastaajaa kokee vaikuttamisen mel-

ko tärkeäksi. Yhden vastaajan mielestä tämä on hieman tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yksi-

kään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa kuu-

den vastaajan mielestä hyvin. Viisi vastaajista pitää tätä kiitettävänä. Melko heikosti kuvaa-

vaksi tämän arvioi kolme vastaajista. Yhden vastaajan mielestä vaikuttaja kuvaa Nurmijärven 

Yrittäjiä heikosti. Erinomaiseksi tätä ei arvioi yksikään vastaaja. 

 

 

Kuvio 89: Nurmijärven Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 89). Nel-

jän vastaajan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeää. Melko tärkeänä vaiku-
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tusvaltaisuutta pitää kolme vastaajista. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai 

lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä arvioi 14 vastaajaa. Nurmijärven Yrittäjiä vaikutus-

valtainen kuvaa hyvin seitsemän vastaajan mielestä. Kolme vastaajista arvioi tämän kuvaavan 

paikallisyhdistystä kiitettävästi. Kaksi vastaajista pitää Nurmijärven Yrittäjien vaikutusvaltai-

suutta melko heikkona ja toiset kaksi vastaajaa kokee tämän heikoksi. Erinomaisena tätä ei 

pidä yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 90: Nurmijärven Yrittäjät: verkostoija 

 

Paikallisyhdistys verkostoijana on erittäin tärkeää seitsemälle vastaajista (kuvio 90). Neljä 

vastaajista pitää tätä paikallisyhdistyksessä tärkeänä ja toiset neljä melko tärkeänä. Yksikään 

vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Nurmijärven Yrittäjiä arvioi 14 

vastaajaa. Nurmijärven Yrittäjiä verkostoija kuvaa kiitettävästi seitsemän vastaajan mielestä. 

Neljä vastaajista arvioi Nurmijärven Yrittäjät verkostoijana melko heikoksi. Hyvänä tätä pitää 

paikallisyhdistyksessä kolme vastaajista. Erinomaiseksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 
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Kuvio 91: Nurmijärven Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistyksen toimiminen yhteistyökumppanina on tärkeää yhdeksälle vastaajista (kuvio 

91). Erittäin tärkeänä tätä pitää neljä vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä yhteistyökump-

panuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai lainkaan tär-

keänä. Nurmijärven Yrittäjiä arvioi 14 vastaajaa. Nurmijärven Yrittäjiä yhteistyökumppani 

kuvaa kiitettävästi viiden vastaajan mielestä ja toiset viisi vastaajaa pitää tätä hyvänä. Melko 

heikosti kuvaavana tätä pitää kolme vastaajista. Yhden vastaajan mielestä yhteistyökumppani 

kuvaa Nurmijärven Yrittäjiä erinomaisesti. Heikoksi tätä ei arvioi yksikään vastaajista. 

 

Nurmijärven Yrittäjille vapaita palautteita annettiin neljä. Melko yksimielisesti toivottiin lisää 

koulutuksia. Lisäksi toivottiin vähemmän virallisia juhlia joissa yrittäjien olisi helpompi ver-

kostoitua, ja uusien tulokkaiden mukaan ottamista siten, että lähestyttäisiin uusia jäseniä 

rohkeammin tilaisuuksissa. 

 

5.8 Porvoon Yrittäjät 

 

Porvoon Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 20 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioita 

asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 
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Kuvio 92: Porvoon Yrittäjät: aktiivinen 

 

Porvoon Yrittäjien jäsenistä kymmenen vastaajaa pitää paikallisyhdistyksen aktiivisuutta erit-

täin tärkeänä (kuvio 92). Tärkeänä aktiivisuutta pitää yhdeksän vastaajaa. Yhden vastaajan 

mielestä aktiivisuus on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei arvioinut aktiivisuutta hieman 

tärkeäksi tai ei ollenkaan tärkeäksi. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Kahdek-

san vastaajan mielestä aktiivinen kuvaa Porvoon Yrittäjiä kiitettävästi. Aktiivinen kuvaa Por-

voon Yrittäjiä hyvin kuuden vastaajan mielestä. Kaksi vastaaja arvioi tämän kuvaavan paikal-

lisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajista kokee aktiivisen kuvaavan paikallisyhdistystä 

melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa Porvoon Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 93: Porvoon Yrittäjät: asiantunteva 
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Asiantuntevuutta pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 93). Tärkeänä tätä pitää 

vastaajista kahdeksan kappaletta. Kolmen vastaajan mielestä asiantuntevuus paikallisyhdis-

tyksessä on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pitänyt asiantuntevuutta hieman tärkeänä 

tai lainkaan tärkeänä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Asiantunteva kuvaa 

yhdeksän vastaajan mielestä Porvoon Yrittäjiä kiitettävästi. Viisi vastaajaa arvioi tämän ku-

vaava paikallisyhdistystä melko heikosti. Asiantunteva kuvaa Porvoon Yrittäjiä hyvin kolmen 

vastaajan mielestä. Yksi vastaajista kokee tämän kuvaavan erinomaisesti ja yksi vastaajista 

arvioi asiatuntevan heikosti kuvaavaksi.  

 

 

Kuvio 94: Porvoon Yrittäjät: avoin 

 

Avoimuutta paikallisyhdistyksessä pitää vastaajista yksitoista erittäin tärkeänä (kuvio 94). 

Tärkeänä tätä pitää seitsemän vastaajaa. Kahden vastaajan mielestä avoimuus on melko tär-

keää. Yhdenkään vastaajan mielestä avoimuus ei ole hieman tärkeää tai ollenkaan tärkeää. 

Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Kuuden vastaajan mielestä avoin kuvaa Por-

voon Yrittäjiä kiitettävästi. Viisi vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja 

toiset viisi vastaajan arvioi tämän melko heikoksi. Kolmen vastaajan mielestä Porvoon Yrittä-

jien avoimuus on erinomaista. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa paikallisyhdistys-

tä heikosti. 
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Kuvio 95: Porvoon Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Edunvalvontaa ja puolesta puhumista pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 95). Viisi 

vastaajaa pitää tätä tärkeänä. Melko tärkeänä edunvalvontaa ja puolesta puhumista paikal-

lisyhdistyksessä pitää kolme vastaajaa. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole ollenkaan 

tärkeää tai hieman tärkeää. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Yhdeksän vas-

taajan mielestä Porvoon Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puolestapuhuja kiitettävästi. Tämä 

kuvaa paikallisyhdistystä hyvin kuuden vastaajan mielestä. Kaksi vastaajista pitää kuvausta 

melko heikkona ja yksi vastaajista kokee tämän erinomaisesti kuvaavaksi. Yhden vastaajan 

mielestä tämä kuvaa Porvoon Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 96: Porvoon Yrittäjät: jäsenedut 
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Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä melko tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 96). Toi-

seksi eniten koettiin että jäsenedut ovat tärkeitä, sillä tämän vaihtoehdon valitsi kuusi vas-

taajaa. Kolme vastaajista pitää jäsenetuja hieman tärkeinä ja kaksi vastaajista arvioi jäsen-

edut erittäin tärkeinä. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut eivät ole lainkaan tärkeitä. Por-

voon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä jäsenedut kuvaavat hyvin 12 

vastaajan mielestä. Viisi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti 

ja kahden vastaajan mielestä kiitettävästi. Heikosti tai erinomaisesti kuvaavaksi tätä ei arvi-

oinut yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 97: Porvoon Yrittäjät: kannanottaja 

 

Paikallisyhdistyksessä kannanottamista pitää tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 97). Seitse-

män vastaajan mielestä tämä on erittäin tärkeää ja neljä vastaajista kokee paikallisyhdistyk-

sen kannanottajana melko tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai 

lainkaan tärkeänä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä kan-

nanottaja kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajaa arvioi tämän kuvaavan 

paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kahden vastaajan mielestä melko heikosti. Yksi vastaajista 

kokee kannanottajan kuvaavan Porvoon Yrittäjiä erinomaisesti. Heikosti tämän arvioi kuvaa-

van paikallisyhdistystä yksi vastaajista.  
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Kuvio 98: Porvoon Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää melko tärkeänä kymmenen vastaajaa (kuvio 

98). Tärkeänä kattavia koulutuksia pitää viisi vastaajaa. Kolmen vastaajan mielestä kattavat 

koulutukset ovat erittäin tärkeitä paikallisyhdistyksessä. Kaksi vastaajista kokee tämän vain 

hieman tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei arvioinut kattavia koulutuksia lainkaan tärkeiksi. 

Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä kattavat koulutukset ku-

vaavat hyvin kymmenen vastaajan mielestä. Neljä vastaajista arvioi kattavien koulutusten 

kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti ja kolmen mielestä kiitettävästi. Yhden vastaajan 

mielestä tämä kuvaa Porvoon Yrittäjiä erinomaisesti ja yhden vastaajan mielestä kuvaus on 

heikko.  

 

 

Kuvio 99: Porvoon Yrittäjät: luotettava 
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Luotettavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä enemmistö vastaajista, 12 kap-

paletta (kuvio 99). Tärkeänä tätä pitää neljä vastaajista ja melko tärkeänä pitää toiset neljä 

vastaajaa. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeä tai lainkaan tärkeää. 

Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä luotettava kuvaa seitsemän 

vastaajan mielestä hyvin. Kuusi vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettä-

västi ja neljä vastaajaa pitävää kuvausta erinomaisena. Yhden vastaajan mielestä luotettava 

kuvaa Porvoon Yrittäjiä melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdis-

tystä heikosti. 

 

 

Kuvio 100: Porvoon Yrittäjät: näkyvä 

 

Näkyvyyttä paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 100). Tär-

keänä tätä pitää kahdeksan vastaajaa. Kolmen vastaajan mielestä näkyvyys on melko tärkeää. 

Yhdenkään vastaajan mielestä näkyvyys ei ole hieman tärkeää tai ollenkaan tärkeää. Porvoon 

Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Kahdeksan vastaajan mielestä näkyvä kuvaa Porvoon 

Yrittäjiä hyvin. Seitsemän vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja 

kahden vastaajan mielestä melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä Porvoon Yrittäjien näky-

vyys on erinomaista. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 
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Kuvio 101: Porvoon Yrittäjät: uskottava 

 

Uskottavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä kymmenen vastaajaa (kuvio 101). 

Yhdeksän vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista kokee uskottavuuden melko 

tärkeäksi. Yksikään vastaajista ei pidä uskottavuutta hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. 

Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä uskottava kuvaa kuuden 

vastaajan mielestä hyvin ja viisi vastaajaa arvioi tämän kuvaavan kiitettävästi. Vastaajista 

viisi arvioi uskottavan kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti ja kahden mielestä erin-

omaisesti. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 102: Porvoon Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Yhdeksän vastaajista pitää uudistumiskykyä paikallisyhdistyksessä tärkeänä (kuvio 102). Erit-

täin tärkeänä tätä pitää seitsemän vastaajista. Neljän vastaajan mielestä uudistumiskyky on 
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melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Por-

voon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa 11 

vastaajan mielestä hyvin. Neljä vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko 

heikosti ja kolmen mielestä kiitettävästi. Yksi vastaaja kokee kuvauksen heikoksi, mutta yh-

denkään vastaajan mielestä uudistumiskykyinen ei kuvaa Porvoon Yrittäjiä erinomaisesti.  

 

 

Kuvio 103: Porvoon Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista vaikuttajana pitää tärkeänä kymmenen vastaajaa (kuvio 103). 

Kahdeksan vastaajan mielestä tämä on erittäin tärkeää ja yksi vastaajista kokee paikallisyh-

distyksen toimimista vaikuttajana melko tärkeäksi. Hieman tärkeänä tätä pitää yksi vastaaja. 

Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 

vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Neljä vas-

taajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Vastaajista kolme pitää tätä 

kuvausta melko heikkona ja yhden vastaajan mielestä kuvaus on erinomainen. Yksi vastaajista 

kokee vaikuttajan kuvaavan Porvoon Yrittäjiä heikosti.  
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Kuvio 104: Porvoon Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Vaikutusvaltaisuutta paikallisyhdistyksessä pitää tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 104). 

Kuusi vastaajista kokee tämän erittäin tärkeänä ja viisi vastaajaa melko tärkeänä. Hieman 

tärkeää tämä on yhden vastaajan mielestä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeä-

nä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittäjiä vaikutusvaltainen ku-

vaa hyvin kahdeksan vastaajan mielestä ja seitsemän vastaajista arvioi kuvauksen melko hei-

koksi. Kolmen vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä kiitettävästi. Yksi vastaajista 

kokee sanan vaikutusvaltainen kuvaavan Porvoon Yrittäjiä heikosti, mutta yhdenkään vastaa-

jan mielestä tämä ei kuvaa paikallisyhdistystä erinomaisesti. 

 

 

Kuvio 105: Porvoon Yrittäjät: verkostoija 
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Paikallisyhdistystä verkostoijana pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 105). Toi-

set kahdeksan vastaajaa pitää tätä tärkeänä ja neljä vastaajista kokee tämän melko tärkeäksi 

paikallisyhdistyksessä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman tärkeänä tai lainkaan tärkeä-

nä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Kahdeksan vastaajan mielestä verkostoi-

ja kuvaa Porvoon Yrittäjiä hyvin ja kuuden vastaajan mielestä kiitettävästi. Kaksi vastaajista 

arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erinomaisesti ja kahden vastaajan mielestä melko 

heikosti. Yksi vastaajista arvioi tämä kuvaavan Porvoon Yrittäjiä heikosti. 

 

 

Kuvio 106: Porvoon Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistyksen yhteistyökumppanuus on seitsemän vastaajan mielestä tärkeää (kuvio 

106). Kuusi vastaajista pitää tätä erittäin tärkeänä ja melko tärkeänä viisi vastaajista. Kahden 

vastaajan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä hieman tärkeää. Yksikään vastaajista ei 

pidä tätä lainkaan tärkeänä. Porvoon Yrittäjien toimintaa arvioi 19 vastaajaa. Porvoon Yrittä-

jiä yhteistyökumppani kuvaa kuuden vastaajan mielestä kiitettävästi. Viisi vastaajista pitää 

tätä hyvänä ja viiden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Kaksi 

vastaajista arvioi yhteistyökumppanin kuvaavan Porvoon Yrittäjiä heikosti. Yhden vastaajan 

mielestä yhteistyökumppani kuvaa Porvoon Yrittäjiä erinomaisesti. 

 

Viisi vastaajista antoi Porvoon Yrittäjille myös vapaata palautetta. Paikallisyhdistys sai kiitos-

ta hyvästä työstä, mutta kritiikkiä erityisesti aktiivisuuden puutteesta. Puheenjohtajan luo-

tettavuutta kyseenalaistettiin. Ruotsinkielinen toiminta on myös Porvoon paikallisyhdistyksel-

tä unohtunut. 
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5.9 Sipoon Yrittäjät 

 

Sipoon Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 13 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioita 

asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 107: Sipoon Yrittäjät: aktiivinen 

 

Aktiivisuutta paikallisyhdistyksessä pitää tärkeänä kuusi vastaajaa (kuvio 107). Erittäin tär-

keänä tätä pitää vastaajista neljä kappaletta. Kahden vastaajan mielestä aktiivisuus on melko 

tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä aktiivisuus on hieman tärkeää. Yksi-

kään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä aktiivinen kuvaa viiden vas-

taajan mielestä melko heikosti ja kolme vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä 

kiitettävästi. Hyvänä Sipoon Yrittäjien aktiivisuutta pitää kaksi vastaajista ja heikkona tätä 

pitää toiset kaksi vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä Sipoon Yrittäjien aktiivisuus on erin-

omainen.  
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Kuvio 108: Sipoon Yrittäjät: asiantunteva 

 

Paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta pitää tärkeänä kuusi vastaajaa (kuvio 108). Kolme vas-

taajista pitää tätä erittäin tärkeänä asiana. Kolmen vastaajan mielestä asiantuntevuus on 

melko tärkeää ja yksi vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pidä 

tätä hieman tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä asiantunteva kuvaa neljän vastaajan mielestä melko 

heikosti. Kolme vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikalisyhdistystä kiitettävästi ja toiset 

kolme vastaajaa heikosti. Hyvin paikallisyhdistystä kuvaavana pitää asiantuntevuutta kolme 

vastaajista. Yksi vastaajista arvioi Sipoon Yrittäjien asiantuntevuuden erinomaiseksi. 

 

 

Kuvio 109: Sipoon Yrittäjät: avoin 

 

Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää erittäin tärkeänä kuusi vastaajista (kuvio 109). Neljän 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi pitää avoimuutta melko tärkeänä. Yhden vastaa-
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jan mielestä avoimuus on hieman tärkeää ja yksi vastaajista ei koe tätä lainkaan tärkeäksi. 

Sipoon Yrittäjiä avoin kuvaa neljän vastaajan mielestä melko heikosti. Kolme vastaajista ko-

kee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin ja kahden vastaajan mielestä erinomaisesti. 

Kaksi vastaajista arvioi Sipoon Yrittäjien avoimuuden melko heikoksi. Heikoksi tämän arvioi 

kaksi vastaajista. 

 

 

Kuvio 110: Sipoon Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä 

kuusi vastaajaa (kuvio 110). Tärkeänä tätä pitää vastaajista neljä kappaletta. Kahden vastaa-

jan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä melko tärkeää. Hieman tärkeänä tätä pitää yksi 

vastaajista. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. Sipoon Yrittäjiä 

edunvalvoja ja puolestapuhuja kuvaa neljän vastaajan mielestä melko heikosti. Kolme vastaa-

jista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Erinomaiseksi tämän arvioi kaksi vastaa-

jista. Kiitettävästi Sipoon Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puolestapuhuja kahden vastaajan 

mielestä. Heikoksi tämän arvioi kaksi vastaajista. 
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Kuvio 111: Sipoon Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä melko tärkeänä viisi vastaajaa (kuvio 111). Neljän vas-

taajan mielestä jäsenedut ovat tärkeitä ja kolme vastaajista pitää jäsenetuja hieman tärkei-

nä. Erittäin tärkeänä tätä pitää yksi vastaajista. Yksikään vastaaja ei pidä näitä lainkaan tär-

keinä. Sipoon Yrittäjiä jäsenedut kuvaavat seitsemän vastaajaan mielestä hyvin. Kolme vas-

taajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä heikosti. Yksi vastaajista kokee jäsenetujen 

kuvaavan Sipoon Yrittäjiä erinomaisesti. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut kuvaavat paikal-

lisyhdistystä kiitettävästi. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut kuvavavat Sipoon Yrittäjiä 

melko heikosti.  

 

 

Kuvio 112: Sipoon Yrittäjät: kannanottaja 

 

0	  

3	  

5	  
4	  

1	  

3	  

1	  

7	  

1	   1	  
0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Sipoon	  Yri>äjät 	   	  n=13	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:	  
jäsenedut	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:	  
jäsenedut	  

0	  

3	  

2	  

6	  

1	  
2	  

4	  

3	   3	  

1	  
0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Sipoon	  Yri>äjät 	   	  n=13	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
kannano0aja	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
kannano0aja	  



 120 

Kannanottamisen tärkeyttä arvioi 12 vastaajaa (kuvio 112). Paikallisyhdistyksen toimimista 

kannanottajana pitää tärkeänä kuusi vastaajista. Kolme vastaajista pitää tätä hieman tärkeä-

nä. Kahden vastaajan mielestä paikallisyhdistys kannanottajana on melko tärkeää. Yksikään 

vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä kannanottaja kuvaa neljän vastaa-

jan mielestä melko heikosti. Kolme vastaajista pitää paikallisyhdistystä kiitettävänä kannan-

ottajana. Toiset kolme kokevat tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin. Kaksi vastaajista 

arvioi Sipoon Yrittäjien toimivan kannanottajana heikosti. 

 

 

Kuvio 113: Sipoon Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavien koulutusten tärkeyttä arvioi 12 vastaajaa (kuvio 113). Kattavia koulutuksia paikal-

lisyhdistyksessä pitää melko tärkeänä kuusi vastaajaa. Kaksi vastaajista pitää tätä erittäin 

tärkeänä ja toiset kaksi kokee kattavat koulutukset tärkeiksi. Kahden vastaajan mielestä kat-

tavat koulutukset ovat paikallisyhdistyksessä hieman tärkeitä. Yhdenkään vastaajan mielestä 

tämä ei ole lainkaan tärkeää. Sipoon Yrittäjiä kattavat koulutukset kuvaavat heikosti neljän 

vastaajan mielestä. Kolme vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin, mutta 

kolmen vastaajaa arvioi kuvauksen melko heikoksi. Kahden vastaajan mielestä kattavat koulu-

tukset kuvaavat Sipoon Yrittäjiä kiitettävästi. Erinomaisena tätä pitää yksi vastaajista.  
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Kuvio 114: Sipoon Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksen luotettavuutta kuusi vastaajista pitää melko tärkeänä (kuvio 114). Erit-

täin tärkeänä tätä pitää viisi vastaajista ja yksi vastaajista kokee tämän tärkeäksi. Luotetta-

vuutta ei pidä lainkaan tärkeänä yksi vastaajista. Hieman tärkeänä tätä ei pidä yksikään vas-

taajista. Sipoon Yrittäjiä luotettava kuvaa neljän vastaajan mielestä hyvin. Kolme vastaajista 

kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä erinomaisesti. Sipoon Yrittäjien luotettavuutta pi-

tää melko heikkona kolme vastaajaa. Kaksi vastaajista arvioi Sipoon Yrittäjien luottavuuden 

heikoksi ja yhden vastaajan mielestä tämä on kiitettävää. 

 

 

Kuvio 115: Sipoon Yrittäjät: näkyvä 

 

Paikallisyhdistyksen näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä viisi vastaajaa (kuvio 115). Kolmen 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja toiset kolme vastaajista pitää näkyvyyttä melko tär-
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keänä. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. Sipoon Yrittäjiä näkyvä 

kuvaa viiden vastaajan mielestä melko hyvin. Kolme vastaajista arvioi Sipoon Yrittäjine näky-

vyyden kiitettäväksi ja kaksi vastaajista melko heikoksi. Kahden vastaajan mielestä tämä ku-

vaa paikallisyhdistystä heikosti. Yksi vastaajista arvioi Sipoon Yrittäjien näkyvyyden erinomai-

seksi. 

 

 

Kuvio 116: Sipoon Yrittäjät: uskottava 

 

Uskottavuuden tärkeyttä arvioi 12 vastaajaa (kuvio 116). Paikallisyhdistyksen uskottavuutta 

pitää erittäin tärkeänä kuusi vastaajista. Kolmen vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen us-

kottavuus on melko tärkeää. Tärkeäksi tämän kokee yksi vastaajista. Yhden vastaajan mieles-

tä hieman tärkeää ja yksi vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä uskotta-

va kuvaa viiden vastaajan mielestä hyvin. Kolme vastaajista pitää Sipoon Yrittäjien uskotta-

vuutta kiitettävänä ja kaksi vastaajista melko heikkona. Kahden vastaajan mielestä uskottava 

kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. Yksi vastaajista arvioi tämän kuvaavan Sipoon Yrittäjiä 

erinomaisesti. 
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Kuvio 117: Sipoon Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää erittäin tärkeänä neljä vastaajista (kuvio 117). Toi-

set neljä vastaajaa pitää uudistumiskykyä melko tärkeänä, kolme kokee tämän tärkeäksi. 

Hieman tärkeänä tätä pitää paikallisyhdistyksessä kaksi vastaajaa. Yksikään ei pidä tätä lain-

kaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa neljän vastaajan mielestä hyvin. 

Neljä vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti. Heikosti kuvaavak-

si arvioi kolme vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä Sipoon Yrittäjien uudistumiskyky on erin-

omainen. Kiitettäväksi tämän arvioi yksi vastaaja. 

 

 

Kuvio 118: Sipoon Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimintaa vaikuttajana pitää tärkeänä seitsemän vastaajaa (kuvio 118). 

Erittäin tärkeänä tätä pitää vastaajista kolme kappaletta. Kahden vastaajan mielestä paikal-
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lisyhdistys vaikuttajana on melko tärkeää. Hieman tärkeänä tätä pitää yksi vastaaja. Yksikään 

vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa kiitettävästi nel-

jän vastaajan mielestä. Neljä vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko hei-

kosti. Heikkona Sipoon Yrittäjien toimimista vaikuttajana pitää kolme vastaajista. Yhden vas-

taajan mielestä vaikuttaja kuvaa Sipoon Yrittäjiä erinomaisesti. Hyväksi Sipoon Yrittäjien vai-

kuttamisen arvioi yksi vastaajista. 

 

 

Kuvio 119: Sipoon Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää erittäin tärkeänä viisi vastaajaa (kuvio 119). 

Viisi vastaajista pitää tätä tärkeänä ja kahden vastaajan mielestä vaikutusvaltaisuus on melko 

tärkeää.  Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuus on hieman tärkeää. 

Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä vaikutusvaltainen kuvaa 

neljän vastaajan mielestä melko heikosti. Kolme vastaajista kokee paikallisyhdistyksen vaiku-

tusvaltaisuuden kiitettäväksi, mutta toiset kolme vastaajista kokee tämän heikoksi. Kahden 

vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä hyvin. Yksi vastaajista arvioi Sipoon Yrittä-

jien vaikutusvaltaisuuden erinomaiseksi. 
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Kuvio 120: Sipoon Yrittäjät: verkostoija 

 

Paikallisyhdistystä verkostoijana pitää erittäin tärkeänä kuusi vastaajista (kuvio 120). Viisi 

vastaajista kokee tämän tärkeäksi asiaksi paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä 

paikallisyhdistys verkostoijana on melko tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä hieman tärkeä-

nä. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä verkostoija kuvaa nel-

jän vastaajan mielestä melko heikosti. Kolme vastaajista pitää tätä kiitettävänä paikallisyh-

distyksessä. Kolmen vastaajan mielestä verkostoija kuvaa Sipoon Yrittäjiä hyvin. Kaksi vastaa-

jista arvioi kuvauksen heikoksi. Erinomaisesti paikallisyhdistystä kuvaavaksi arvioi yksi vastaa-

jista.  

 

 

Kuvio 121: Sipoon Yrittäjät: yhteistyökumppani 
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Paikallisyhdistystä yhteistyökumppanina pitää tärkeänä seitsemän vastaajaa (kuvio 121). Kol-

me vastaajista pitää tätä erittäin tärkeänä asiana ja kahden vastaajan mielestä yhteistyö-

kumppanina toimiminen on hieman tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä 

tämä on melko tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Sipoon Yrittäjiä 

yhteistyökumppani kuvaa neljän vastaajan mielestä kiitettävästi. Neljä vastaajista pitää yh-

teistyökumppanina toimimista paikallisyhdistyksessä melko heikkona ja kolme vastaajista 

heikkona. Erinomaisesti tämä kuvaa Sipoon Yrittäjiä yhden vastaajan mielestä. Hyvin kuvaa-

vaksi arvioi yksi vastaaja. 

 

Sipoon Yrittäjille avoimia palautteita tuli yksi kappale, jossa toivottiin tiedostusta tilaisuuk-

sista aikaisemmin. 

 

5.10 Tuusulan Yrittäjät 

 

Tuusulan Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 14 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioi-

ta asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 

Kuvio 122: Tuusulan Yrittäjät: aktiivinen 

 

Tuusulan Yrittäjien jäsenistä viisi vastaajaa pitää paikallisyhdistyksen aktiivisuutta erittäin 

tärkeänä (kuvio 122). Tärkeänä aktiivisuutta pitää toiset viisi vastaajaa. Kahden vastaajan 

mielestä aktiivisuus on melko tärkeää. Yksi vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Yksi-

kään vastaajista ei kokenut aktiivisuutta hieman tärkeäksi. Neljän vastaajan mielestä aktiivi-

nen kuvaa Tuusulan Yrittäjiä kiitettävästi. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Aktiivinen 

kuvaa Tuusulan Yrittäjiä hyvin kolmen vastaajan mielestä. Kaksi vastaaja arvioi tämän kuvaa-
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van paikallisyhdistystä erinomaisesti. Kaksi vastaajista kokee aktiivisen kuvaavan paikallisyh-

distystä heikosti. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa Tuusulan Yrittäjiä melko heikosti. 

 

 

Kuvio 123: Tuusulan Yrittäjät: asiantunteva 

 

Asiantuntevuutta pitää tärkeänä kuusi vastaajaa (kuvio 123). Erittäin tärkeänä tätä pitää vas-

taajista neljä kappaletta. Kahden vastaajan mielestä asiantuntevuus paikallisyhdistyksessä on 

melko tärkeää. Yksi vastaajista ei pitänyt tätä lainkaan tärkeänä. Yksikään vastaajista ei pi-

tänyt asiantuntevuutta hieman tärkeänä. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Asiantunteva 

kuvaa neljän vastaajan mielestä Tuusulan Yrittäjiä kiitettävästi. Neljä vastaajaa kokee tämän 

kuvaava paikallisyhdistystä hyvin. Asiantunteva kuvaa Tuusulan Yrittäjiä erinomaisesti kahden 

vastaajan mielestä. Yksi vastaajista arvioi tämän kuvaavan melko heikosti ja yksi vastaajista 

kokee asiatuntevan heikosti kuvaavaksi.  
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Kuvio 124: Tuusulan Yrittäjät: avoin 

 

Avoimuutta paikallisyhdistyksessä pitää vastaajista seitsemän erittäin tärkeänä (kuvio 124). 

Tärkeänä tätä pitää viisi vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä avoimuus ei ole lainkaan tärke-

ää. Yhdenkään vastaajan mielestä avoimuus ei ole melko tärkeää tai hieman tärkeää. Tuusu-

lan Yrittäjiä arvioi 11 vastaajaa. Neljän vastaajan mielestä avoin kuvaa Tuusulan Yrittäjiä hy-

vin. Kolme vastaajaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kahden vastaa-

jan mielestä erinomaisesti. Yhden vastaajaan mielestä Tuusulan Yrittäjien avoimuus on melko 

heikkoa. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 125. Tuusulan Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Edunvalvontaa ja puolesta puhumista pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 125). 

Kolme vastaajaa pitää tätä tärkeänä. Melko tärkeänä edunvalvontaa ja puolesta puhumista 

paikallisyhdistyksessä pitää yksi vastaaja. Yhden vastaajan mielestä tämä ei ole lainkaan tär-

keää. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeää. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 

vastaajaa. Viiden vastaajan mielestä Tuusulan Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puolestapuhuja 

kiitettävästi. Tämä kuvaa paikallisyhdistystä hyvin neljän vastaajaan mielestä. Kaksi vastaa-

jista pitää kuvausta melko heikkona, yksi vastaajista kokee tämän heikosti kuvaavaksi. Yh-

denkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa Tuusulan Yrittäjiä erinomaisesti. 
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Kuvio 126: Tuusulan Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeänä viisi vastaajaa (kuvio 126). Toiseksi 

eniten koettiin että jäsenedut ovat tärkeitä, sillä tämän vaihtoehdon valitsi neljä vastaajaa. 

Kaksi vastaajista piti jäsenetuja melko tärkeinä ja yksi vastaajista koki jäsenedut hieman tär-

keinä. Yhden vastaajan mielestä jäsenedut eivät ole lainkaan tärkeitä. Tuusulan Yrittäjiä ar-

vioi 12 vastaajaa. Tuusulan Yrittäjiä jäsenedut kuvaavat hyvin kuuden vastaajan mielestä. 

Kolme vastaajista kokee tämän kuvaavaan paikallisyhdistystä melko heikosti ja kahden vas-

taajan mielestä kiitettävästi. Yksi vastaajista pitää jäsenetuja heikkoina Tuusulan Yrittäjissä, 

mutta yhdenkään vastaajan mielestä nämä eivät ole erinomaisia.  

 

 

Kuvio 127: Tuusulan Yrittäjät: kannanottaja 
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Paikallisyhdistyksessä kannanottamista pitää tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 127). Kah-

den vastaajan mielestä tämä on erittäin tärkeää. Toiset kaksi vastaajista kokee paikallisyhdis-

tyksen kannanottajana melko tärkeäksi. Yksi vastaajista ei pidä tätä paikallisyhdistyksessä 

lainkaan tärkeänä. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeää. Tuusulan Yrit-

täjiä arvioi 12 vastaajaa. Tuusulan Yrittäjiä kannanottaja kuvaa kuuden vastaajan mielestä 

hyvin. Kolme vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kahden vas-

taajan mielestä heikosti. Yksi vastaajista kokee kannanottajan kuvaavana Tuusulan Yrittäjiä 

melko heikosti. Erinomaiseksi tätä ei arvioinut yksikään vastaajista.  

 

 

Kuvio 128: Tuusulan Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajaa (kuvio 

128). Tärkeänä kattavia koulutuksia pitää neljä vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä kattavat 

koulutukset ovat melko tärkeitä paikallisyhdistyksessä. Yksi vastaajista ei pidä tätä lainkaan 

tärkeänä. Yksikään vastaajista ei arvioinut kattavia koulutuksia hieman tärkeäksi. Tuusulan 

Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Tuusulan Yrittäjiä kattavat koulutukset kuvaavat hyvin viiden 

vastaajan mielestä. Kolme vastaajista kokee kattavien koulutusten kuvaavan paikallisyhdistys-

tä kiitettävästi ja kahden vastaajan mielestä melko heikosti. Kahden vastaajan mielestä tämä 

kuvaa Tuusulan Yrittäjiä heikosti, mutta yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa Tuusu-

lan Yrittäjiä erinomaisesti.  
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Kuvio 129: Tuusulan Yrittäjät: luotettava 

 

Luotettavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä enemmistö vastaajista, kymme-

nen kappaletta (kuvio129). Tärkeänä tätä pitää yksi vastaajista. Luotettavuutta ei pidä lain-

kaan tärkeänä yksi vastaajista. Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeä tai 

lainkaan tärkeä. Tuusulan Yrittäjiä luotettava kuvaa viiden vastaajan mielestä hyvin. Kolme 

vastaajaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kolme vastaajaa pitää ku-

vausta erinomaisena. Yhden vastaajan mielestä luotettava kuvaa Tuusulan Yrittäjiä heikosti. 

Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa paikallisyhdistystä hyvin tai melko heikosti. 

 

 

Kuvio 130: Tuusulan Yrittäjät: näkyvä 

 

Näkyvyyttä paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä viisi vastaajaa (kuvio 130). Tärkeänä 

tätä pitää neljä vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä näkyvyys ei ole lainkaan tärkeää. Yh-
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denkään vastaajan mielestä näkyvyys ei ole melko tärkeää tai hieman tärkeää. Tuusulan Yrit-

täjiä arvioi 12 vastaajaa. Viiden vastaajan mielestä näkyvä kuvaa Tuusulan Yrittäjiä hyvin. 

Kolme vastaajaa kokee tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi ja kahden vastaajan 

mielestä melko heikosti. Yhden vastaajan mielestä Tuusulan Yrittäjien näkyvyys on erinomais-

ta. Yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. 

 

 

Kuvio 131: Tuusulan Yrittäjät: uskottava 

 

Uskottavuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (kuvio 131). 

Neljän vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista kokee uskottavuuden melko 

tärkeäksi. Yhden vastaajan mielestä uskottavuus ei ole lainkaan tärkeää paikallisyhdistykses-

sä. Hieman tärkeäksi tätä ei koe yksikään vastaajista. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. 

Tuusulan Yrittäjiä uskottava kuvaa viiden vastaajan mielestä kiitettävästi ja toiset viisi vas-

taajaa arvioi tämän kuvaavan hyvin. Vastaajista yksi kokee uskottavan kuvaavan paikallisyh-

distystä erinomaisesti ja yhden vastaajan mielestä heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä 

tämä ei kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. 
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Kuvio 132: Tuusulan Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Yhdeksän vastaajista pitää uudistumiskykyä paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeänä (kuvio 

132). Tärkeänä tätä pitää kolme vastaajista. Yhden vastaajan mielestä uudistumiskyky ei ole 

lainkaan tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä melko tärkeänä tai hieman tärkeänä. Tuu-

sulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Tuusulan Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa kuuden vas-

taajan mielestä hyvin. Kolme vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi 

ja kahden vastaajan mielestä melko heikosti. Yksi vastaaja kokee kuvauksen heikoksi, mutta 

yhdenkään vastaajan mielestä uudistumiskykyinen ei kuvaa Tuusulan Yrittäjiä erinomaisesti.  

 

 

Kuvio 133: Tuusulan Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista vaikuttajana pitää erittäin tärkeänä kahdeksan vastaajaa (ku-

vio 133). Kolmen vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi vastaajista kokee paikallisyhdis-
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tyksen toimimista vaikuttajana melko tärkeäksi. Yksi vastaaja ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. 

Yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei ole hieman tärkeää. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vas-

taajaa. Tuusulan Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa seitsemän vastaajan mielestä hyvin. Kaksi vastaa-

jista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Vastaajista yksi pitää tätä kuva-

usta erinomaisena ja yhden vastaajan mielestä kuvaus on melko heikko. Yksi vastaajista kokee 

vaikuttajan kuvaavan Tuusulan Yrittäjiä heikosti.  

 

 

Kuvio 134: Tuusulan Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Vaikutusvaltaisuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajaa (kuvio 

134). Kolme vastaajista kokee tämän tärkeänä ja yksi vastaaja melko tärkeänä. Tämä ei ole 

yhden vastaajan mielestä lainkaan tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä vaikutusvaltaisuutta 

paikallisyhdistyksessä hieman tärkeänä. Tuusulan Yrittäjiä vaikutusvaltainen kuvaa hyvin seit-

semän vastaajan mielestä ja kolme vastaajista arvioi kuvauksen kiitettäväksi. Yhden vastaa-

jan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Yksi vastaajista kokee vaikutus-

valtaisen kuvaavan Tuusulan Yrittäjiä heikosti ja yhdenkään vastaajan mielestä tämä ei kuvaa 

paikallisyhdistystä erinomaisesti. 
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Kuvio 135: Tuusulan Yrittäjät: verkostoija 

 

Paikallisyhdistystä verkostoijana pitää erittäin tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 135). Kol-

me vastaajaa pitää tätä tärkeänä, kun taas yksi vastaajista ei koe tätä lainkaan tärkeäksi pai-

kallisyhdistyksessä. Yhdenkään vastaajan mielestä verkostoija ei ole melko tärkeää tai hieman 

tärkeää paikallisyhdistyksessä. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Seitsemän vastaajan 

mielestä verkostoija kuvaa Tuusulan Yrittäjiä hyvin ja kolmen vastaajan mielestä kiitettäväs-

ti. Yksi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä melko heikosti ja yhden vastaa-

jan mielestä heikosti. Yksikään vastaajista ei arvioi tämän kuvaavan Tuusulan Yrittäjiä erin-

omaisesti. 

 

 

Kuvio 136: Tuusulan Yrittäjät: yhteistyökumppani 
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Paikallisyhdistyksen yhteistyökumppanuus on kahdeksan vastaajan mielestä erittäin tärkeää 

(kuvio 136). Neljä vastaajista pitää tätä tärkeänä, mutta yhden vastaajan mielestä tämä ei 

ole lainkaan tärkeää. Melko tärkeää tai hieman tärkeää paikallisyhdistys yhteistyökumppanina 

ei ole yhdenkään vastaajan mielestä. Tuusulan Yrittäjiä arvioi 12 vastaajaa. Tuusulan Yrittäjiä 

yhteistyökumppani kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä hyvin. Kaksi vastaajista pitää tätä 

kiitettävänä ja yhden vastaajan mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä melko heikosti. Yksi 

vastaajista kokee yhteistyökumppanin kuvaavan Tuusulan Yrittäjiä heikosti. Yhdenkään vas-

taajan mielestä yhteistyökumppani ei kuvaa Tuusulan Yrittäjiä erinomaisesti. 

 

Vapaita palautteita Tuusulan Yrittäjille annettiin kolme. Toimintaa kehuttiin, mutta lisää ak-

tiivisuutta toivottiin resurssien puitteissa. Uusien jäsenten mukaan ottamista ja tervetulleeksi 

toivottamista tulisi huomioida enemmän. Tuusulan ja Uudenmaan Yrittäjien tilaisuudet ja 

postit sekoittuvat. 

 

5.11 Vihdin Yrittäjät 

 

Vihdin Yrittäjien jäseniä vastasi kyselyyn 21 kappaletta. Vastaajat arvioivat kysyttyjä asioita 

asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 

 

 
Kuvio 137: Vihdin Yrittäjät: aktiivinen 

 

Aktiivisuutta paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä kymmenen vastaajaa (kuvio 137). 

Tärkeänä tätä pitää vastaajista seitsemän kappaletta. Kolmen vastaajan mielestä aktiivisuus 

on melko tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä aktiivisuus ei ole lainkaan 

tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Vihdin Yrittäjiä aktiivinen kuvaa 

12 vastaajan mielestä kiitettävästi ja kahdeksan arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä 
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hyvin. Melko heikkona Vihdin Yrittäjien aktiivisuutta pitää yksi vastaajista, mutta heikkona tai 

erinomaisena tätä ei pidä yksikään vastaajista.  

 

 
Kuvio 138: Vihdin Yrittäjät: asiantunteva 

 

Paikallisyhdistyksen asiantuntevuutta pitää erittäin tärkeänä kymmenen vastaajaa (kuvio 

138). Kahdeksan vastaajista pitää tätä tärkeänä asiana. Kahden vastaajan mielestä asiantun-

tevuus on hieman tärkeää ja yksi vastaajista pitää tätä melko tärkeänä. Yksikään vastaajista 

ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Vihdin Yrittäjiä asiantunteva kuvaa yhdeksän vastaajan mie-

lestä kiitettävästi. Toiset yhdeksän vastaajaa arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä hyvin 

ja kolme vastaajaa melko heikosti. Yksikään vastaajista ei arvioi Vihdin Yrittäjien asiantunte-

vuutta erinomaiseksi tai heikoksi. 

 

 
Kuvio 139: Vihdin Yrittäjät: avoin 
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Kuviossa 139 avoimuuden tärkeyttä arvioi 20 vastaajaa. Paikallisyhdistyksen avoimuutta pitää 

erittäin tärkeänä 13 vastaajista. Viiden vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja yksi pitää 

avoimuutta melko tärkeänä. Yhden vastaajan mielestä avoimuus ei ole lainkaan tärkeää, mut-

ta yksikään vastaajista ei koe tätä hieman tärkeäksi. Vihdin Yrittäjiä avoin kuvaa yhdeksän 

vastaajan mielestä kiitettävästi. Seitsemän vastaajista kokee tämän kuvaavan paikallisyhdis-

tystä hyvin ja viiden mielestä melko heikosti. Yksikään vastaajista ei arvioi Vihdin Yrittäjien 

avoimuutta erinomaiseksi tai heikoksi.  

 

 
Kuvio 140: Vihdin Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Paikallisyhdistyksen toimimista edunvalvojana ja puolestapuhujana pitää erittäin tärkeänä 14 

vastaajaa (kuvio 140). Melko tärkeänä tätä pitää vastaajista neljä kappaletta. Kahden vastaa-

jan mielestä tämä on paikallisyhdistyksessä tärkeää. Hieman tärkeänä tätä pitää yksi vastaa-

jista. Vihdin Yrittäjiä edunvalvoja ja puolestapuhuja kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä hy-

vin. Seitsemän vastaajista kokee tämän kuvavavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Melko hie-

koksi tämän kokee neljä vastaajista. Erinomaisesti Vihdin Yrittäjiä kuvaa edunvalvoja ja puo-

lestapuhuja kahden vastaajan mielestä. Heikoksi tätä ei arvioinut yksikään vastaajista. 
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Kuvio 141: Vihdin Yrittäjät: jäsenedut 

 

Jäsenetuja pitää paikallisyhdistyksessä tärkeänä yhdeksän vastaajaa (kuvio 141). Viiden vas-

taajan mielestä jäsenedut ovat melko tärkeitä ja kolme vastaajista pitää jäsenetuja erittäin 

tärkeinä. Hieman tärkeänä tätä pitää kaksi vastaajista. Kahden vastaajan mielestä jäsenedut 

eivät ole lainkaan tärkeitä. Vihdin Yrittäjiä jäsenedut kuvavavat kahdeksan vastaajaan mie-

lestä hyvin. Kuusi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Viisi vas-

taajista kokee jäsenetujen kuvaavan Vihdin Yrittäjiä heikosti. Kahden vastaajan mielestä jä-

senedut kuvaavat paikallisyhdistystä melko heikosti. Yhdenkään vastaajan mielestä jäsenedut 

eivät kuvaa Vihdin Yrittäjiä erinomaisesti.  

 

 
Kuvio 142: Vihdin Yrittäjät: kannanottaja 
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Paikallisyhdistyksen toimimista kannanottajana pitää erittäin tärkeänä kymmenen vastaajista 

(kuvio 142). Viisi vastaajista pitää tätä tärkeänä. Kolmen vastaajan mielestä paikallisyhdistys 

kannanottajana on hieman tärkeää. Kaksi vastaajista pitää tätä melko tärkeänä ja yhden vas-

taajan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää paikallisyhdistyksessä. Vihdin Yrittäjiä kannanot-

taja kuvaa kymmenen vastaajan mielestä kiitettävästi. Kuusi vastaajista pitää paikallisyhdis-

tystä melko heikkona kannanottajana. Neljä vastaajaa kokevat tämän kuvaavan paikallisyhdis-

tystä hyvin. Yksi vastaajista kokee Vihdin Yrittäjien toimivan kannanottajana heikosti. Yhden-

kään vastaajan mielestä kannanottaja ei kuvaa Vihdin Yrittäjiä erinomaisesti.  

 

 
Kuvio 143: Vihdin Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kattavia koulutuksia paikallisyhdistyksessä pitää erittäin tärkeänä kuusi vastaajaa (kuvio 143). 

Toiset kuusi vastaajista pitää tätä tärkeänä ja viisi vastaajaa kokee kattavat koulutukset mel-

ko tärkeiksi. Neljän vastaajan mielestä kattavat koulutukset ovat paikallisyhdistyksessä hie-

man tärkeitä. Yhdenkään vastaajan mielestä kattavat koulutukset eivät ole lainkaan tärkeitä 

paikallisyhdistyksessä. Vihdin Yrittäjiä kattavat koulutukset kuvaavat hyvin kahdeksan vastaa-

jan mielestä. Viisi vastaajista kokee tämän kuvavavan paikallisyhdistystä heikosti ja neljän 

vastaajan mielestä kiitettävästi. Neljän vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat 

Vihdin Yrittäjiä melko heikosti. Erinomaisena tätä ei pidä yksikään vastaajista.  
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Kuvio 144: Vihdin Yrittäjät: luotettava 

 

Paikallisyhdistyksen luotettavuutta 16 vastaajista pitää erittäin tärkeänä (kuvio 144). Tärkeä-

nä tätä pitää neljä vastaajista ja yksi vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Luotetta-

vuutta ei pidä melko tärkeänä tai hieman tärkeänä yksikään vastaajista. Vihdin Yrittäjiä luo-

tettava kuvaa kymmenen vastaajan mielestä hyvin. Kahdeksan vastaajista kokee tämän ku-

vaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Vihdin Yrittäjien luotettavuutta pitää erinomaisena 

yksi vastaaja. Yksi vastaajista arvioi Vihdin Yrittäjien luottavuuden melko heikoksi ja yhden 

vastaajan mielestä tämä on heikkoa. 

 

 
Kuvio 145: Vihdin Yrittäjät: näkyvä 

 

Paikallisyhdistyksen näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä 14 vastaajaa. Neljän vastaajan mieles-

tä tämä on tärkeää, kaksi vastaajista pitää näkyvyyttä hieman tärkeänä. Melko tärkeänä nä-

kyvyyttä pitää yksi vastaajista. Yhdenkään vastaajaan mielestä tämä ei ole lainkaan tärkeää. 
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Vihdin yrittäjiä näkyvä kuvaa 11 vastaajan mielestä kiitettävästi. Kuusi vastaajista kokee Vih-

din Yrittäjine näkyvyyden hyväksi ja kolme vastaajista melko heikoksi. Yhden vastaajan mie-

lestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. Yksikään vastaajista ei arvioi Vihdin Yrittäjien 

näkyvyyttä erinomaiseksi. 

 

 
Kuvio 146: Vihdin Yrittäjät: uskottava 

 

Paikallisyhdistyksen uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä 14 vastaajista (kuvio 146). Neljän 

vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen uskottavuus on tärkeää. Melko tärkeäksi tämän kokee 

yksi vastaajista. Yhden vastaajan mielestä hieman tärkeää ja yksi vastaajista ei pidä tätä 

lainkaan tärkeänä. Vihdin Yrittäjiä uskottava kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä kiitettävästi. 

Kahdeksan vastaajista pitää Vihdin Yrittäjien uskottavuutta hyvänä ja kaksi vastaajista erin-

omaisena. Yhden vastaajan mielestä uskottava kuvaa paikalisyhdistystä melko heikosti. Yksi 

vastaajista arvioi tämän kuvaavan Vihdin Yrittäjiä heikosti. 
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Kuvio 147. Vihdin Yrittäjät: uudistumiskykyinen 

 

Paikallisyhdistyksen uudistumiskykyä pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajista (kuvio 147). Neljä 

vastaajaa pitää uudistumiskykyä tärkeänä ja kaksi kokee tämän hieman tärkeäksi. Uudistu-

miskykyä ei pidä lainkaan tärkeänä paikallisyhdistyksessä kaksi vastaajaa. Yhden vastaajan 

mielestä tämä on melko tärkeää. Vihdin Yrittäjien uudistumiskykyä arvioi 20 vastaajaa. Vihdin 

Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa kahdeksan vastaajan mielestä hyvin. Viisi vastaajista arvioi 

tämän kuvaavan paikallisyhdistystä heikosti. Melko heikosti kuvaavaksi koki neljä vastaajaa. 

Kolmen vastaajan mielestä Vihdin Yrittäjien uudistumiskyky on kiitettävää. Erinomaiseksi tätä 

ei arvioinut yksikään vastaajista. 

 

 

Kuvio 148: Vihdin Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Kuviossa 148 paikallisyhdistyksen toimintaa vaikuttajana pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajaa. 

Tärkeänä tätä pitää vastaajista viisi kappaletta. Kahden vastaajaan mielestä paikallisyhdistys 

vaikuttajana on melko tärkeää. Hieman tärkeänä tätä pitää yksi vastaaja. Paikallisyhdistyksen 

toimimista vaikuttajana ei pidä lainkaan tärkeänä yksi vastaajista. Vihdin Yrittäjiä arvioi 20 

vastaajaa. Vihdin Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa melko heikosti seitsemän vastaajan mielestä. 

Kuusi vastaajista arvioi tämän kuvaavan paikallisyhdistystä kiitettävästi. Hyvänä Vihdin Yrittä-

jien toimimista vaikuttajana pitää viisi vastaajista. Kahden vastaajan mielestä vaikuttaja ku-

vaa Vihdin Yrittäjiä heikosti. Erinomaiseksi ei arvioinut Vihdin Yrittäjien vaikuttamista yksi-

kään vastaajista. 

 

1	   1	   2	  

5	  

12	  

2	  

7	  

5	  
6	  

0	  
0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Va
st
aa
jie
n	  
lu
ku

m
ää
rä
	  

Arvioi	  asteikolla	  1-‐5	  (1=heikko,	  5=erinomainen)	  

Vihdin	  Yri>äjät 	   	  n=21	  

Kuinka	  tärkeänä	  pidä0e	  
seuraavia	  asioita	  
paikallisyhdistyksessä?:
vaiku0aja	  

Miten	  seuraavat	  asiat	  
kuvaavat	  
paikallisyhdistystänne?:
vaiku0aja	  



 144 

 
Kuvio 149: Vihdin Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 
Paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuutta pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 149). Viisi 

vastaajista pitää tätä tärkeänä ja kolmen vastaajan mielestä vaikutusvaltaisuus on melko tär-

keää. Yhden vastaajan mielestä paikallisyhdistyksen vaikutusvaltaisuus on hieman tärkeää. 

Vaikutusvaltaisuutta ei pidä lainkaan tärkeänä yksikään vastaajista. Vihdin Yrittäjiä vaikutus-

valtainen kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä melko heikosti. Kuusi vastaajista kokee paikal-

lisyhdistyksen vaikutusvaltaisuuden hyväksi ja viisi vastaajista kiitettäväksi. Yhden vastaajan 

mielestä tämä kuvaa paikallisyhdistystä heikosti. Yksikään vastaajista ei koe Vihdin Yrittäjien 

vaikutusvaltaisuutta erinomaiseksi. 

 
 

 
Kuvio 150. Vihdin Yrittäjät: verkostoija 
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Paikallisyhdistystä verkostoijana pitää erittäin tärkeänä 12 vastaajista (kuvio 150). Viisi vas-

taajista kokee tämän tärkeäksi asiaksi paikallisyhdistyksessä. Neljän vastaajan mielestä pai-

kallisyhdistys verkostoijana on melko tärkeää, mutta yksikään vastaajista ei pidä tätä hieman 

tärkeänä tai lainkaan tärkeänä. Vihdin Yrittäjiä verkostoija kuvaa kahdeksan vastaajan mie-

lestä melko heikosti. Seitsemän vastaajista pitää tätä hyvänä paikallisyhdistyksessä. Viiden 

vastaajan mielestä verkostoija kuvaa Vihdin Yrittäjiä kiitettävästi. Yksi vastaajista kokee ku-

vauksen erinomaiseksi. Melko heikosti tai heikosti kuvaavaksi ei arvioinut yksikään vastaajista.  

 

 
Kuvio 151: Vihdin Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 

Paikallisyhdistystä yhteistyökumppanina pitää erittäin tärkeänä 11 vastaajaa (kuvio 151). Viisi 

vastaajista pitää tätä melko tärkeänä asiana ja neljän vastaajan mielestä yhteistyökumppani-

na toimiminen on tärkeää paikallisyhdistyksessä. Yhden vastaajan mielestä tämä on hieman 

tärkeää. Yksikään vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä paikallisyhdistyksessä. Vihdin 

Yrittäjiä yhteistyökumppani kuvaa yhdeksän vastaajan mielestä melko heikosti. Kuusi vastaa-

jista pitää yhteistyökumppanina toimimista paikallisyhdistyksessä hyvänä ja viisi vastaajista 

kiitettävänä. Heikosti tämä kuvaa Vihdin Yrittäjiä yhden vastaajan mielestä. Erinomaisesti 

kuvaavaksi ei  kokenut yksikään vastaajista. 

 
Vihdin Yrittäjille vapaata palautetta antoi kuusi vastaajaa. Kritiikkiä paikallisyhdistykselle tuli 

passiivisuudesta sekä uudistumiskyvyn puutteesta. Kannanottoihin toivottiin lisää särmää sekä 

nykyaikaisempaa toimintaa joka vetäisi mukaan myös nuorempaa yrittäjäkuntaa. 

 

5.12 Uudenmaan Yrittäjät 

 

Uudenmaan Yrittäjiä koskeviin kysymyksiin vastasi 269 vastaajaa. Vastaajat arvioivat kysytty-

jä asioita asteikolla 1-5 (1=heikko, 5=erinomainen). 
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Kuvio 152: Uudenmaan Yrittäjät: aktiivinen 

 

Uudenmaan Yrittäjissä aktiivisuutta selkeä enemmistö, 141 vastaajaa pitää erittäin tärkeänä 

(kuvio 152). Tärkeänä aktiivisuutta pitää 93 vastaajaa. Melko tärkeää tämä on 27 vastaajalle. 

Hieman tärkeänä aktiivisuutta Uudenmaan Yrittäjissä pitää neljä vastaajista. Toiset neljä vas-

taajaa ei pidä aktiivisuutta lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrittäjien aktiivisuuden on arvioi-

nut kiitettäväksi 109 vastaajaa. Erinomaisesti tämä kuvaa Uudenmaan Yrittäjiä 75 vastaajan 

mielestä. 69 vastaajaa pitää aluejärjestön aktiivisuutta hyvänä ja 11 vastaajista melko heik-

kona. Viiden vastaajan mielestä aktiivisuus on heikkoa. 

 

 
Kuvio 153: Uudenmaan Yrittäjät: asiantunteva 
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Asiantuntevuutta Uudenmaan Yrittäjissä pitää erittäin tärkeänä 161 vastaajaa (kuvio 153). 81 

vastaajaa pitää asiantuntevuutta tärkeänä ja 18 vastaajista melko tärkeänä. Kuusi vastaajista 

ei pidä tätä Uudenmaan Yrittäjissä lainkaan tärkeänä ja kahden vastaajan mielestä tämä on 

hieman tärkeää. Uudenmaan Yrittäjiä kuvaavaa asiaa arvioi 268 vastaajaa. Uudenmaan Yrittä-

jiä asiantunteva kuvaa 116 vastaajan mielestä kiitettävästi. 76 vastaajista pitää Uudenmaan 

Yrittäjien asiantuntevuutta erinomaisena. Hyvänä tätä pitää aluejärjestössä 59 vastaajaa. 

Melko heikkona asiantuntevuutta pitää 11 vastaajaa ja heikoksi tämän arvioi seitsemän vas-

taajista. 

 

 
Kuvio 154: Uudenmaan Yrittäjät: avoin 

 

Uudenmaan yrittäjien avoimuutta pitää erittäin tärkeänä 134 vastaajista (kuvio 154). Tärkeä-

nä tätä pitää 101 vastaajaa. Melko tärkeänä aluejärjestön avoimuutta pitää 23 vastaajaa. 

Kuusi vastaajista pitää avoimuutta hieman tärkeänä, mutta neljän vastaajan mielestä tämä ei 

ole lainkaan tärkeää. Uudenmaan Yrittäjiä avoin kuvaa 103 vastaajan mielestä kiitettävästi. 

Hyvänä Uudenmaan Yrittäjien avoimuutta pitää 87 vastaajaa ja 50 vastaajista kokee tämän 

erinomaiseksi. Melko heikoksi Uudenmaan yrittäjien avoimuuden kokee 22 vastaajaa. Kuusi 

vastaajista pitää tätä heikkona. 
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Kuvio 155: Uudenmaan Yrittäjät: edunvalvoja ja puolestapuhuja 

 

Edunvalvontaa ja puolestapuhumista arvioi 267 vastaajaa kuviossa 155. Uudenmaan Yrittäjissä 

tätä pitää erittäin tärkeänä 179 vastaajista. Tärkeänä tätä pitää 54 vastaajaa ja 23 vastaajan 

mielestä tämä on aluejärjestössä melko tärkeää. Hieman tärkeänä edunvalvontaa ja puoles-

tapuhumista pitää viisi vastaajista. Kuusi vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Uuden-

maan Yrittäjiä edunvalvonta ja puolestapuhuja kuvaa 108 vastaajan mielestä kiitettävästi. 

Hyvin kuvaavaksi tämän on arvioinut 86 vastaajaa. Erinomaisena edunvalvojana ja puolesta-

puhujana Uudenmaan Yrittäjiä pitää 47 vastaajaa. Melko heikkona tätä pitää 19 vastaajaa, 

heikoksi arvioi kahdeksan vastaajista. 

 

 
Kuvio 156: Uudenmaan Yrittäjät: jäsenedut 
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Jäsenetuja Uudenmaan Yrittäjissä pitää tärkeänä 91 vastaajista (kuvio 156). 79 vastaajan 

mielestä nämä ovat tärkeitä ja erittäin tärkeinä jäsenetuja pitää 64 vastaajaa. Hieman tär-

keitä jäsenedut ovat 27 vastaajalle, mutta kahdeksan vastaajaa ei pidä jäsenetuja lainkaan 

tärkeinä. Uudenmaan Yrittäjiä kuvaavaa asiaa arvioi 267 vastaajaa. Uudenmaan Yrittäjiä jä-

senedut kuvaavat 129 vastaajan mielestä hyvin. Kiitettävänä jäsenetuja aluejärjestössä pitää 

82 vastaajaa. Melko heikosti kuvaavana jäsenetuja pitää 26 vastaajista ja erinomaiseksi tä-

män arvioi 24 vastaajista. Kuuden vastaajan mielestä jäsenedut kuvaavat Uudenmaan Yrittä-

jiä heikosti. 

 

 
Kuvio 157: Uudenmaan Yrittäjät: kannanottaja 

 

Uudenmaan Yrittäjissä kannanottamista arvioi 268 vastaajaa (kuvio 157). Tätä pitää erittäin 

tärkeänä 131 vastaajaa. 92 vastaajaa pitää tätä tärkeänä ja 34 vastaajaa melko tärkeänä. 

Hieman tärkeänä kannanottajana toimimista pitää seitsemän vastaajista. Neljä vastaajaa ei 

pidä tätä lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrittäjiä kannanottaja kuvaa 106 vastaajan mielestä 

kiitettävästi. Hyvin tämä kuvaa aluejärjestöä 98 vastaajan mielestä. Erinomaisena Uuden-

maan yrittäjien toimimista kannanottajana pitää 40 vastaajaa. Melko heikoksi tämän on arvi-

oinut 18 vastaajista. Seitsemän vastaajan mielestä tämä on Uudenmaan Yrittäjissä heikkoa. 
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Kuvio 158: Uudenmaan Yrittäjät: kattavat koulutukset 

 

Kuviossa 158 kattavia koulutuksia Uudenmaan Yrittäjissä pitää erittäin tärkeänä 101 vastaa-

jaa. Tärkeänä tätä pitää 96 vastaajaa ja melko tärkeänä 56 vastaajaa. Kymmenen vastaajan 

mielestä kattavat koulutukset Uudenmaan Yrittäjissä ovat vain hieman tärkeitä, kun taas 

kuuden vastaajan mielestä nämä eivät ole lainkaan tärkeitä. Uudenmaan Yrittäjiä kattavat 

koulutukset kuvaavat hyvin 104 vastaajan mielestä. Kiitettävänä tätä pitää 85 vastaajaa. 53 

vastaajan mielestä kattavat koulutukset kuvaavat Uudenmaan Yrittäjiä erinomaisesti ja 18 

vastaajaa pitää tätä melko heikosti kuvaavaksi. Yhdeksän vastaajista on arvioinut tämän hei-

kosti kuvaavaksi. 

 

 
Kuvio 159: Uudenmaan Yrittäjät: luotettava 
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Luotettavuutta Uudenmaan Yrittäjissä pitää erittäin tärkeänä 162 vastaajaa (kuvio 159). 77 

vastaajan mielestä luotettavuus on tärkeää. 22 vastaajaa pitää tätä melko tärkeänä Uuden-

maan Yrittäjissä. Luotettavuutta ei pidä lainkaan tärkeänä kuusi vastaajista ja kahden vastaa-

jan mielestä tämä on vain hieman tärkeää. Uudenmaan Yrittäjiä kuvaavaa asiaa arvioi 268 

vastaajaa. Uudenmaan Yrittäjiä luotettava kuvaa kiitettävästi 110 vastaajan mielestä. 72 vas-

taajista pitää tätä erinomaisena ja 66 vastaajan mielestä luotettava kuvaa Uudenmaan Yrittä-

jiä hyvin. 14 vastaajaa arvioi luotettavan kuvaavan aluejärjestöä melko heikosti ja kuusi vas-

taajista pitää tätä heikkona. 

 

 
Kuvio 160: Uudenmaan Yrittäjät: näkyvä 

 

Uudenmaan Yrittäjissä näkyvyyttä pitää erittäin tärkeänä 129 vastaajaa (kuvio 160). Tärkeänä 

tätä pitää 95 vastaajaa ja melko tärkeänä 37 vastaajaa. Viiden vastaajan mielestä näkyvyys 

on hieman tärkeää, mutta kolme vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrit-

täjiä kuvaavaa asiaa arvioi 268 vastaajaa. Uudenmaan Yrittäjiä näkyvä kuvaa 102 vastaajan 

mielestä kiitettävästi ja 92 vastaajan mielestä hyvin. Erinomaiseksi Uudenmaan yrittäjien nä-

kyvyyden arvioi 46 vastaajaa. 19 vastaajista pitää tätä melko heikkona ja yhdeksän vastaajis-

ta arvioi näkyvän kuvaavan Uudenmaan Yrittäjiä heikosti.  
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Kuvio 161: Uudenmaan Yrittäjät: uskottava 

 

Uudenmaan Yrittäjissä uskottavuutta pitää erittäin tärkeänä 158 vastaajaa (kuvio 161). 77 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja 24 vastaajista pitää uskottavuutta melko tärkeää. Uu-

denmaan Yrittäjissä uskottavuutta ei pidä lainkaan tärkeänä kuusi vastaajista, hieman tär-

keänä tätä pitää kaksi vastaajista. Uudenmaan Yrittäjiä kuvaavaa asiaa arvioi 267 vastaajaa. 

Uudenmaan Yrittäjiä uskottava kuvaa 113 vastaajan mielestä kiitettävästi ja 76 vastaajan 

mielestä hyvin. Uudenmaan Yrittäjiä uskottavan erinomaisesti kuvaavaksi arvioi 58 vastaajaa. 

15 vastaajan mielestä tämä kuvaa aluejärjestöä melko heikosti ja seitsemän vastaajan mie-

lestä heikosti. 

 

 
Kuvio 162: Uudenmaan Yrittäjät: uudistumiskykyinen 
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Uudistumiskykyä Uudenmaan Yrittäjissä pitää erittäin tärkeänä 119 vastaajaa (kuvio 162). 96 

vastaajan mielestä tämä on tärkeää ja 44 vastaajan mielestä melko tärkeää. Hieman tärkeänä 

Uudenmaan Yrittäjien uudistumiskykyä pitää kuusi vastaajista ja kolme vastaajaa ei pidä tätä 

lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrittäjiä kuvaavaa asiaa arvioi 267 vastaajaa. Uudenmaan 

Yrittäjiä uudistumiskykyinen kuvaa hyvin 109 vastaajan mielestä. 96 vastaajista kokee tämän 

kuvaavan aluejärjestöä kiitettävästi ja 29 vastaajan mielestä erinomaisesti. 26 vastaajista 

arvioi Uudenmaan Yrittäjien uudistumiskyvyn melko heikoksi ja seitsemän vastaajista heikok-

si. 

 

 
Kuvio 163: Uudenmaan Yrittäjät: vaikuttaja 

 

Kuviossa 163 Uudenmaan Yrittäjien toimimista vaikuttajana arvioi 267 vastaajaa. Tätä pitää 

erittäin tärkeänä 159 vastaajista. 73 vastaajaa pitää tätä tärkeänä ja 24 vastaajaa melko tär-

keänä. Hieman tärkeänä vaikuttamista pitää kuusi vastaajaa ja viisi vastaajista ei pidä tätä 

lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrittäjiä vaikuttaja kuvaa 102 vastaajan mielestä hyvin ja 99 

vastaajan mielestä kiitettävästi. 37 vastaajista arvioi Uudenmaan Yrittäjien toimimista vai-

kuttajana erinomaiseksi. 20 vastaajan mielestä tämä kuvaa aluejärjestöä melko heikosti, 

mutta 11 vastaajan mielestä heikosti. 
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Kuvio 164: Uudenmaan Yrittäjät: vaikutusvaltainen 

 

Uudenmaan Yrittäjissä vaikutusvaltaisuutta pitää 143 vastaajaa erittäin tärkeänä (kuvio 164). 

82 vastaajista pitää vaikutusvaltaisuutta tärkeänä ja 32 vastaajaa melko tärkeänä. Hieman 

tärkeää tämä on seitsemälle vastaajalle, mutta neljä vastaajaa ei pidä vaikutusvaltaisuutta 

lainkaan tärkeänä. Uudenmaan Yrittäjiä vaikutusvaltainen kuvaa hyvin 110 vastaajan mieles-

tä. 83 vastaajista kokee tämän kuvaavan aluejärjestöä kiitettävästi ja 34 vastaajan mielestä 

erinomaisesti. Melko heikosti kuvaavaksi vaikutusvaltaisen kokee 29 vastaajaa ja 12 vastaajis-

ta arvioi tämän heikoksi.  

 

 
Kuvio 165: Uudenmaan Yrittäjät: verkostoija 

 

Kuviossa 165 Uudenmaan Yrittäjien toimimista verkostoijana pitää 118 vastaajaa erittäin tär-

keänä. 99 vastaajan mielestä tämä on tärkeää Uudenmaan Yrittäjissä ja melko tärkeänä tätä 
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pitää 37 vastaajaa. Kymmenen vastaajan mielestä verkostoijana toimiminen on hieman tärke-

ää. Neljä vastaajista ei pidä tätä lainkaan tärkeänä Uudenmaan Yrittäjissä. Uudenmaan Yrit-

täjiä kuvaavaa asiaa arvioi 266 vastaajaa. Uudenmaan Yrittäjiä verkostoija kuvaa 107 vastaa-

jan mielestä kiitettävästi. 94 vastaajista arvioi tämän kuvaavan Uudenmaan Yrittäjiä hyvin ja 

37 vastaajista erinomaisesti. 16 vastaajista kokee verkostoijan kuvaavan Uudenmaan Yrittäjiä 

melko heikosti ja 12 vastaajaan mielestä heikosti.  

 

 
Kuvio 166: Uudenmaan Yrittäjät: yhteistyökumppani 

 
Uudenmaan Yrittäjissä yhteistyökumppanina toimimista pitää erittäin tärkeänä 103 vastaajis-

ta (kuvio 166). Tärkeänä tätä pitää 95 vastaajaa ja 54 vastaajan mielestä tämä on melko tär-

keää. Yhteistyökumppanina toimimista hieman tärkeänä Uudenmaan Yrittäjissä pitää 11 vas-

taajaa ja neljän vastaajan mielestä tämä ei ole Uudenmaan Yrittäjissä lainkaan tärkeää. Uu-

denmaan Yrittäjiä yhteistyökumppani kuvaa hyvin 118 vastaajan mielestä. Kiitettäväksi tämän 

on arvioinut 79 vastaajista ja erinomaiseksi 30 vastaajaa. 23 vastaajan mielestä yhteistyö-

kumppani kuvaa Uudenmaan yrittäjiä melko heikosti, mutta 17 vastaajista kokee tämän hei-

kosti kuvaavaksi. 

 

Uudenmaan Yrittäjille vapaita palautteita annettiin 68 kappaletta. Uudenmaan Yrittäjät sai-

vat risuja ja ruusuja toiminnastaan. Koulutuksista ja erilaisista tapahtumista kiiteltiin, mutta 

toivottiin myös lisää. Suurin osa vastaajista antoi kritiikkiä viestintään, erityisesti sähköposti-

viestejä tuli usean jäsenen mielestä liikaa, lisäksi nämä sekoittuvat paikallisyhdistysten vies-

tien kanssa. Kokouksissa tulisi painottaa selkeämmin aikataulua. Uudenmaan Yrittäjiltä toi-

vottiin vielä tiukempia kannanottoja yrittäjien asioihin.  
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6 Johtopäätökset 

 

Hyvinkään Yrittäjien jäsenet pitävät kaikkia kyselyssä kysyttyjä asioita pääosin paikallisyhdis-

tyksessä erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Kuitenkin Hyvinkään Yrittäjiä kuvaa vastaajien mie-

lestä suurin osa kysytyistä asioista asteen verran heikommin, hyvin tai melko heikosti.  Jäsen-

etuihin paikallisyhdistyksessä oltiin melko tyytyväisiä, joten tärkeys vastaa melko hyvin myös 

paikallisyhdistyksen kuvausta. Tästä voidaan päätellä, että jäsenetuja ei pidetä niin tärkeänä 

kuin muita kysyttyjä asioita.  

 

Enemmistö Järvenpään Yrittäjien jäsenistä pitää kysyttyjä asioita erittäin tärkeänä. Myös Jär-

venpään Yrittäjien tämän hetkinen toiminta vastaa jäsenten toiveita melko hyvin, asteen ver-

ran on paikallisyhdistyksellä kehitettävää. Suuria eroavaisuuksia ei monen kysytyn asian koh-

dalla ole, ja tästä voidaan päätellä Järvenpään Yrittäjien vastaavan enemmistön vastaajien 

toiveita.  

 

Keravan Yrittäjien jäsenet pitävät kysyttyjä asioita enimmäkseen erittäin tärkeinä. Keravan 

Yrittäjiä kysytyt asiat kuvaavat enimmäkseen hyvin, eli toiminta on lähellä jäsenien mieliku-

via, mutta kehitettävää jokaisella osa-alueella on. Poikkeuksena nousevat esiin jäsenedut 

myös Keravan Yrittäjien kohdalla, jossa osa vastaajista on arvioinut jäsenedut hieman pa-

remmiksi kuin sen, kuinka tärkeitä ne jäsenille ovat.  

 

Kirkkonummen Yrittäjien toiminta vastaa jäsenten mielikuvia paikallisyhdistyksen toiminnasta 

keskimäärin hyvin ja kiitettävästi. Kirkkonummen Yrittäjien jäsenistä kysyttyjä asioita piti 

enemmistö erittäin tärkeänä sekä tärkeänä. Kirkkonummen Yrittäjiä kysytyt asiat kuvaavat 

asteen verran heikommin kuin asioiden tärkeys jäsenistä. Poikkeuksena kattavat koulutukset 

sekä jäsenedut hajaantuvat tasaisemmin eri asteille, mistä voidaan päätellä, että enemmistö 

jäsenistä ei pidä paikallisyhdistyksessä näitä kovin tärkeinä, ja nämä menevät enemmän yksi 

yhteen paikallisyhdistyksen nykyisen toiminnan kanssa. 

 

Lohjan Yrittäjien jäsenistä enemmistö pitää kysyttyjä asioita tasaisesti melko tärkeästä erit-

täin tärkeään. Jäsenien mielikuvia paikallisyhdistyksen toiminta ei vastaa täysin, mutta lähel-

lä mielikuvia paikallisyhdistyksen toiminta on, eli paikallisyhdistyksen toiminta vastaa kuvauk-

sia hyvin. Muiden paikallisyhdistysten tapaan jäsenedut ja kattavat koulutukset on enemmistö 

arvioinut tärkeydessä hieman alemmaksi, melko tärkeiksi, ja paikallisyhdistyksen toiminta 

vastaa mielikuvia näissä asioissa melko hyvin. Tästä voidaan päätellä, että Lohjan Yrittäjät 

ovat toimintaan melko tyytyväisiä, mutta parannettavaa paikallisyhdistyksen toiminnassa jä-

senien mielestä on. 
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Nurmijärven Yrittäjissä monet asioista jäsenet olivat arvioineet erittäin tärkeiksi, mutta vain 

muutamassa asiassa oli muutama vastaajista kokenut nämä erinomaisiksi. Useimpia kysyttyjä 

asioita enemmistö piti paikallisyhdistyksessä erittäin tärkeinä, mutta vastaajat arvioivat nämä 

kiitettäviksi ja hyviksi, mutta yhdenkään vastaajan mielestä asiat eivät kuvaa erinomaisesti 

paikallisyhdistystä, vaikka näitä pidetäänkin kiitettävinä sekä hyvinä. Muiden paikallisyhdis-

tysten mukaan kattavia koulutuksia ja jäsenetuja ei pidetä niin tärkeinä ja ne vastaavatkin 

melko hyvin paikallisyhdistyksen toimintaa. Tästä voidaan päätellä, että useimmissa osassa 

asioissa Nurmijärven Yrittäjillä on selkeästi kehittämistä tämän vastaajamäärän arvioiden pe-

rusteella. 

 

Porvoon Yrittäjien jäsenet pitävät kysyttyjä asioita tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Porvoon 

Yrittäjien toiminta näillä alueilla vastasi jäsenten mielikuvia melko hyvin, tosin ei täysin, jo-

ten voidaan päätellä, että paikallisyhdistyksen toimintaa tulee kehittää. Myös Porvoon Yrittä-

jissä tasaisimmin toiminta vastaa mielikuvia kattavissa koulutuksissa sekä jäseneduissa, joiden 

tärkeys ei ollut jäsenille kaikista suurin. 

 

Enemmistö Sipoon Yrittäjien kyselyyn vastanneista jäsenistä pitää esitettyjä asioita tärkeänä 

tai melko tärkeänä. Muutamat vastaajat pitävät asioita vain hieman tärkeinä tai ei lainkaan 

tärkeinä, mutta melko pienen vastaajamäärän takia erot tärkeydessä jäävät osittain pieniksi.  

Sipoon Yrittäjiä asiat kuvaavat vastaajien mielestä hyvin eri tavalla. Pieni vastaajajoukko on 

jakautunut melko tasaisesti kaikissa asioissa asteikon kaikille eri tasoille. Tästä voidaan pää-

tellä Sipoon Yrittäjien vaikutelman olevan hyvin epätasainen jäsenyrittäjien joukossa. 

 

Tuusulan Yrittäjien jäsenten mielestä lähes kaikki kysytyistä asioista ovat tärkeitä tai erittäin 

tärkeitä. Tuusulan Yrittäjien toimintaa nämä asiat kuvaavat monessa kysytyssä asiassa enem-

mistön mielestä hyvin ja useissa kysymyksissä yksikään vastaajista ei pitänyt näitä erinomai-

sesti kuvaavana, vaikka näitä erittäin tärkeänä paikallisyhdistyksessä pidetäänkin. Tästä voi-

daan päätellä, että Tuusulan Yrittäjien toimintaan ei olla täysin tyytyväisiä, mutta sitä ei täy-

sin heikkona pidetä myöskään.  

 

Vihdin Yrittäjien jäsenet pitävät kysyttyjä asioita paikallisyhdistyksessä melko tärkeänä, tär-

keänä tai erittäin tärkeänä. Kuitenkin Vihdin Yrittäjiä kysytyt asiat kuvaavat vastaajien mie-

lestä melko heikosti ja hyvin harvan mielestä nämä asiat kuvaavat paikallisyhdistystä erin-

omaisesti. Tästä voidaan päätellä, että Vihdin Yrittäjien jäsenten mielikuvat paikallisyhdis-

tyksessä eivät vastaa täysin tai hyvin vähän jäsenien tärkeänä pitämiä asioita.  

 

Uudenmaan Yrittäjissä kysyttyjä asioita enemmistö pitää tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Kui-

tenkaan näitä ei enemmistö pidä erittäin hyvinä kuvaamaan Uudenmaan Yrittäjiä tällä hetkel-

lä, vaan enimmäkseen nämä kuvaavat aluejärjestöä hyvin ja kiitettävästi. Uudenmaan Yrittä-
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jien tuloksissa on näkyvissä samaa kaavaa kuin paikallisyhdistysten tuloksista, eli kyselyssä 

kysyttyjä asioita pidetään tärkeinä, mutta tällä hetkellä mielikuvat eivät vastaa täysin vastaa-

jien tärkeinä pitämiä asioita. Täysin vastakkaisia ne eivät kuitenkaan ole. Tästä voisi päätellä, 

että paikallisyhdistysten toiminta vaikuttaa myös jäsenten käsityksiin Uudenmaan Yrittäjistä 

ja toisinpäin. 

 

7 Kehitysehdotukset 

 

Avointen vastausten perusteella paikallisyhdistysten tulisi kehittää viestintäänsä selkeämmäk-

si ja viestiä jäsenille yhdestä sähköpostiosoitteesta. Aktiivisuutta ja konkreettisia toimenpi-

teitä tulisi olla enemmän, esimerkiksi tapahtumia, joissa otettaan selkeästi huomioon myös 

uudet jäsenet. Paikallisyhdistysten tulisi ottaa myös enemmän kantaa ja lisätä näkyvyyttä.  

 

Toteutetun tutkimuksen tulosten pohjalta voitaisiin Uudenmaan Yrittäjille laatia tavoitemieli-

kuva, siitä mitä oikeasti aluejärjestö haluaa olla, ja tästä johdettuna brändilupaus, joka vas-

taa tutkimuksessa kysyttyjä asioita ja erityisesti niitä, joita vastaajat pitivät erittäin tärkeinä. 

Lisäksi tulisi laatia suunnitelma brändin kehittämiselle sekä tutkimiselle jatkossa sekä toi-

menpiteet joilla tavoitemielikuva saavutetaan. 

 

Kysely voitaisiin uusia suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen ja selvittää, mi-

ten mielikuvat ovat muuttuneet. Kyselyn voisi myös laajentaa eronneille jäsenille, ei-jäsenille 

sekä uusille yrittäjille, jotka eivät ole vielä jäseniä. Lisäksi kyselyä voitaisiin toteuttaa myös 

haastatteluilla, jolloin vastaaja pääsisi selkeästi omin sanoin kertomaan mielikuvansa ja mah-

dolliset parannusehdotuksensa sekä toiveensa. Uusille yrittäjille sekä ei-jäsenille voitaisiin 

myös laatia tunnettuustutkimus tunnettuuspyramidin mukaan, joka on esitelty luvussa 3.1. 

Tällä tutkimuksella saataisiin lähtökohta Uudenmaan Yrittäjien tunnettuudelle ja näin pyrkiä 

kehittämään myös sitä.  

 

Brändin kehittämisessä tulisi myös ottaa huomioon Uudenmaan Yrittäjien sekoittuminen hel-

posti paikallisyhdistysten kanssa. Kun halutaan rakentaa Uudenmaan Yrittäjien brändiä, tulee 

tämän olla selkeästi erottuva. Toki paikallisyhdistysten toiminta on lähellä Uudenmaan Yrittä-

jiä ja monesti nämä toimivat yhteistyössä, mutta mikäli halutaan selkeät mielikuvat Uuden-

maan Yrittäjistä, tulee brändin olla niin vahva, että vastaajan ei tarvitse arvioida, vastaako 

hänen mielikuvansa paikallisyhdistystä vai Uudenmaan Yrittäjiä. Tästä esimerkkinä ovat säh-

köpostiviestit, jotka avointen vastausten perusteella sekoittuvat vastaajien mielessä. Myös 

jäsenetujen toimivuudessa, joissa jäsentä palvelee Suomen Yrittäjät, on ”rangaistu” Uuden-

maan Yrittäjiä. 
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Paikallisyhdistysten toimintaa voisi kehittää vertaamalla tutkimustuloksissa eri paikallisyhdis-

tyksiä keskenään. Tällöin tutkimuksessa tulisi valita vertailuun jäsenmäärältään suunnilleen 

samankokoiset paikallisyhdistykset. Myös vastausprosentin tulisi olla keskenään vertailtavissa 

paikallisyhdistyksissä sama, jotta ne olisivat vertailukelpoisia. Vertailemalla paikallisyhdistyk-

siä ja näiden toimintaa saataisiin tietoa, mikäli paikallisyhdistykset onnistuvat joissain asiois-

sa muita paikallisyhdistyksiä paremmin. Näin eri paikallisyhdistysten hyväksi havaittuja toi-

mintatapoja voitaisiin viedä muihin paikallisyhdistyksiin ja siten kehittää toimintaa. Mikäli 

tämän tyylisiä tutkimuksia toteutettaisiin muissa aluejärjestöissä, voisi edellä mainittua ver-

tailua saman suuruisten aluejärjestöjen välillä toteuttaa myös ja näin saada kehittämisen to-

teuttamiseen ideoita muilta aluejärjestöiltä. 

 

8 Pohdintaa 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää Uudenmaan Yrittäjien brändiä sekä selvittää, minkälai-

sia mielikuvia yrittäjäjärjestön jäsenillä on Uudenmaan Yrittäjistä sekä paikallisyhdistyksistä 

ja miten nämä mielikuvat vastaavat jäsenten toiveita eli millainen Uudenmaan Yrittäjien sekä 

paikallisyhdistysten tulisi olla. 

 

Tutkimus päätettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa toteuttaa kyselytutkimuksella. Näin voi-

taisiin tehokkaasti lähestyä kaikkia jäseniä.  

 
Kyselyn validiteetti on mielestäni hyvä, eli sillä on onnistuttu mittaamaan niitä asioita jotka 

olivat tutkimuksen tavoitteena. Kyselyn reliabiliteetti eli mittaamisen luotettavuus on mieles-

täni hieman heikompi, koska paikallisyhdistysten vastaajamäärät olivat hyvinkin pieniä, ja 

tämän tutkimuksen tulosten analysoinnissakin hyödynnettiin vain paikallisyhdistyksiä, joissa 

oli yli kymmenen vastaajaa. Pienempien vastaajamäärien en kokenut antavan paikallisyhdis-

tyksille todenmukaista tietoa. Joissain paikallisyhdistyksissä hieman yli kymmenenkin vastaa-

jaa on kuitenkin vielä pieni vastaajamäärä, ja isommalla vastausprosentilla jokaisessa paikal-

lisyhdistyksessä saattaisi vastauksissa näkyä enemmän eroavaisuuksia. Uudenmaan Yrittäjien 

kohdalla validiteetti on hyvä. Vaikka kokonaisjäsenmäärästä vastausmäärä on melko pieni, 

antavat vastaajien samansuuntaiset arviot hyvän kuvan Uudenmaan Yrittäjille sen toiminnas-

ta. 

 

Rajatut vastausvaihtoehdot kysymyksissä eivät ehkä tuoneet esille vastaajan todellista mieli-

kuvaa Uudenmaan Yrittäjien ja paikallisyhdistysten brändistä, vaan pelkästään kysytyistä asi-

oista. Tosin kysytyt asiat ovat tärkeimpiä ja antavat suuntaa siitä, mitä Uudenmaan Yrittäjät 

pitävät tärkeinä, joten näitä oli hyvä kysyä. Vapaa palaute oli nimensä mukaisesti vapaata 

palautetta, mutta tätäkin olisi mahdollisesti voitu hyödyntää kysymällä lisäksi avoimen kysy-

myksen muodossa suoraan ihmisten mielikuvia brändistä.  
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Kyselyn vastausmäärä jäi suhteessa jäsenmäärään melko alhaiseksi, kuten usein kyselytutki-

muksissa, mutta koska toimeksiantaja oli tyytyväinen määrään, ei vastauksia alettu kalastella 

enempää. Kysely lähti vastaanottajille Uudenmaan Yrittäjien toimistolta, josta jäsenille me-

nee viikoittain erilaisia sähköpostiviestijä. Alhaiseen vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa 

mahdollisesti viestin hukkuminen muun postin joukkoon tai yksinkertaisesti ihmisten välinpi-

tämättömyys vastaamiseen. Lisää vastauksia olisi voinut saada tekemällä useampia muistutus-

viestikierroksia sekä esimerkiksi kehottamalla paikallisyhdistysten hallituksia viestimään kyse-

lystä sekä kannustamaan jäseniä vastaamaan. 

 

Teoreettinen viitekehys antaa tutkimuksen toteuttamiselle hyvän pohjan sekä syitä brändin 

rakentamisen tärkeyteen sekä asiakkuuksien hallintaan. Teoreettiseen viitekehykseen pereh-

tyessäni huomasin näiden kahden teeman olevan hyvin lähellä toisiaan, ja mielestäni tutki-

muksessa tulivat hyvin esille molemmat teemat, brändin sekä asiakaskokemuksen tutkiminen. 

Brändin rakentaminen tulee esille itse tutkimuksen tarkoituksessa sekä tavoitteessa, ja brän-

diin läheisesti sidottu asiakaskokemus tulee esille kysymyksissä, joita asiakas pitää tärkeänä, 

eli mitkä kysytyistä asioista tuovat asiakkaalle lisäarvoa eniten ja mitkä asiat saavat vastaajan 

jatkamaan jäsenyyttään. Varsinaisia ohjeita brändin rakentamiseen ei teoreettinen viitekehys 

lukijalle anna, vaan toimii enemmänkin kehotuksena tämän panostamiseen sekä kertoo asiois-

ta joita tulee näissä asioissa ottaa huomioon.  

 

Kyselyn pohjalta suorien kehitysehdotusten tekeminen paikallisyhdistyksille oli hieman haas-

tavaa, sillä jokainen paikalisyhdistys toimii itsenäisesti, joten ulkopuolisena tutkijana on han-

kala kertoa, miten tiettyjä asioita tulisi kehittää, kun ei ole tarkkaa tietoa, millaisia toiminto-

ja jokaisella paikallisyhdistyksellä on. Uudenmaan Yrittäjille kehitysehdotukset keskittyivät 

enemmän brändin rakentamisen kehittämiseen, koska uskon, että selkeillä tavoitteilla ja toi-

menpiteillä heidän resurssiensa mukaan myös mielikuvat Uudenmaan Yrittäjistä kehittyvät 

lähemmäksi toivottua.   
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Liite 1 Saateviesti 
 
 
Anna meille palautetta 
 
Hyvä jäsenemme, 

 

Toivon, että sinulta löytyy hetki aikaa vastata oheiseen kyselyymme, jolla selvitämme Uu-

denmaan Yrittäjien ja paikallisyhdistyksesi brändiä, mielikuvaa ja onnistumista. 

Vastaaminen on tärkeää kahdesta syystä: Laurean opiskelija Petra Ijäs saa tästä arvokkaan 

materiaalin lopputyöhönsä ja Uudenmaan Yrittäjät pystyy parantamaan toimintaansa. 

Vastaamiseen menee vain muutama minuutti. 

Vastauksistasi kiitollisena, 

  

Petri Graeffe  

toimitusjohtaja  

Uudenmaan Yrittäjät 

 

Lisätietoja antavat 

Opiskelija Petra Ijäs, petra.ijas@laurea.fi ja toimitusjohtaja Petri Graeffe, pet-

ri.graeffe@uudenmaanyrittajat.fi  
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Liite 3 Vapaa palaute paikallisyhdistyksille 
 
”En ole ollut mukana paikallisyhdistyksessä. Tapahtumat ovat maantieteellisesti ja ajalllisesti 
olleet minulle epäsopivia ja aiheet epäkiinnostavia tai sellaisia hupeja, jotka eivät ole lähellä 
sydäntäni (vuosijuhlat, pikkujoulut, pippalot).” 

 

”En tiedä, miten Kirkkonummen Yrittäjät ovat auttaneet veikkolalaisia yrityksiä.” 
 

”Paikallisyhdistyksen ja Uudenmaan yrittäjien tilaisuudet ja postit/viestit sekoittuvat mieles-
sä, en muista välttämättä varmuudella kumman instanssin järjestämiä tilaisuudet ovat joihin 
olen osallistunut.” 

 

”Viestintä kuntoon. Sähköpostit varsinkin tulee milloin mistäkin osoitteesta ja antavat sekava 
ja amatöörimäiset kuvan toiminnasta. Sisältö ja liitteet sekavia. Koulutuksissa voisi miettiä 
jotain järkevää ja enemmistöllä soveltuvaa kouluttamista. Tai vaikka pyytää eri alojen jäsen-
yrittäjiä pitämään koulutus tilaisuuksia "markkinointi" mielessä. Esim kauneudenhoitoalan 
yrittä voisi kertoa kauneuden hoitoon liittyvistä vinkeistä ilmaiseksi ja samalla saada asiasta 
kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita paikalle oppimaan.” 

 

”Jäsenmaksun muutaman vuosikymmenen maksaneena, olisi ollut mukavaa, jos paikallisyhdis-
tys olisi esim kortilla onnitellut yrityksen täyttäessä tasakymmeniä.” 

 

”Yrittäjien ja Kirkkonummen rakennusvalvonnan yhteistyöhön pitäisi saada parempaa vuoro-
puhelua, koska yrittäjät tuovat ne kaivatut veroeurot kunnan tyhjään kassaan. Yrittäjien pi-
täisi siksi saada nopeammin rakennusvalvonnasta päätökset ja myös ohjeita miten tulisi me-
netellä. Koska rakennusvalvonta toimii tehottomasti, niin vähitellen yrittäjät joutuvat muut-
tamaan muihin kuntiin yritystensä kanssa, kun yritystoiminnan pyörittäminen Kirkkonummella 
on niin toivottoman hankalaa.” 

 

”Paikallisyhdistyksen johto keskittynyt ehkä liikaa yhden perheen käsiin.” 
 

”Näitä yrittäjän koulutusta järjestäviä ym. paikallisia toimintoja järjestäviä yhdistyk-
siä/toimielimiä/alajärjestöjä on niin paljon, ettei näistä pysy kartalla, ellei ole itse aktiivinen 
toimija siinä (=hallituksen tms. jäsen). Minua ei kiinnosta mikä on toimija, vaan mitä on tar-
jolla. Kannattaakohan kaikkien järjestää kaikkea?  
Minä en esim. osaa hahmottaa paikallisyhdistyksen/Uudenmaan yrittäjien eroa, kun yritin vas-
tata kysymyksiinne. Eipä ole tullut katsottua kuka mitäkin järjestää, vaan enemmänkin mitä 
järjestetään ja paljonko maksaa." 
 

”Lähtisiköhän toimimaan (nais)jaos, hyvinkääläiselle tai lähiymp, yksinyrittäville tai ihan pie-
nelle yrityksille? Yksinyrittäjänä en tunne sopivani nykyiseen naisjaostoon, jossa on suurempi-
en yritysten edustajia.” 

 

”Toivoisin järjestettävän enemmän koulutuksia, etteivät jäisi hyödyntämättä sen vuoksi, että 
ovat usein melko kaukana. Suotavaa olisi myös joskus järjestää vapaamuotoiset kekkerit, il-
man hienoja pukujuhlia, jossa olisi helpompi ehkä jäsenten verkostoitua.” 

 

”Pitäisi olla konkreettinen pienten yritysten asioiden edunvalvoja. Yhteiskunta hoitaa koulu-
tukset ja kasvatuksen muuta kautta. Yhden puolueen edustus liian näkyvä. Asiat hoidetaan 
kabineteissa.” 

 

”Mahdolliset tiedotustilaisuudet hiukan aikaisemmin yrittäjille, jotta yksin yrittäjät pääsevät 
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mukaan.” 
 

”Näkyvyys muutenkin kuin joulukadun rakentamisessa lisää kaikkien paikallisten yrittäjien 
liiketoiminnan kannattavuutta. Yrittäjäjärjestöllä on tärkeä rooli markkinoida oman paikka-
kunnan tarjontaa, ettei eurot valu muualle.” 

 

”Hallitus mielestäni aika passiivinen kehittämään paikallisten yrittäjien verkostoitumista ja 
yhteistyö mahdollisuuksia.” 

 

”Vaikea antaa numeroarviointeja. Toimintaa on paljon, tietoa tulee kiitettävästi. Olen tyyty-
väinen toimintaan.” 
 

”Perinteikäs (85 vuotta) toimija, joka on alkanut havaita tarpeen elää tässä ajassa mennei-
syyden sijaan. Kautta aikojen yhdistyksen hallitus on ollut kooltaan ylisuuri voidakseen toimia 
tehokkaasti ja vasta viime vuosien aikana hallituksen kokoa an saatu pienennettyä ja sen ikä-
rakennetta nuorennettua, mutta kooltaan se on vieläkin liian suuri. Hallitus on ryhtynyt itse 
täydentämään itseään "hyvä-" periaatteella lopettamalla puolueettoman vaalitoimikunnan 
käytön eikä ole käytännössä antanut jäsenistölleen mahdollisuutta tarjoutua tai päästä ehdol-
le hallituksen jäseneksi. Edelleenkin, mutta onneksi pienenvä osa hallituksen jäsenistä on 
mukana sen toiminnassa enemmänkin oman etunsa kuin jäsenyritystensä edun puolesta. Yh-
distys on rohkeasti kokeillut uusia toimintatapoja, joista yksi onnistuneimmista on aamukahvi-
tilaisuudet.  
 
Yhdistyksellä on perinteiset ja hyvät suhteen kotikaupunkiinsa, joka kuitenkin on joutunut 
toimimaan tarkoitukseensa huonosti soveltuvien kilpailutussäänösten mukaisesti sillä seurauk-
sella, että paikalliset yritykset eivät ole saaneet tuntea olevansa paikkakuntaansa varten. 
Yhdistys ei ole enää 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jälkeen jaksanut olla riittävän 
aktiivinen paikkakunnan yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä ja yhtenä välillisenä seu-
rauksena siitä on Keravalle syntynyt kävelykadun alueen yritystoiminnan tarvitsemien toimiti-
lojen tyhjinä pysyminen ja sitä kautta lännestä itään etenevä kävelykadun kauppaliiketoimin-
nan hiipuminen, jonka seurauksena lähes pysyväksi muuttuneesta asiakaskadosta johtuen osa 
yrittäjistä on joutunut harkitsemaan jopa toimintansa lopettamista kun edes liiketoiminnan 
myynnillä ei sille olisi saatavissa halukasta jatkajaa. 
  
Yhdistys on omistavana jäsenenä mukana sekä alueen monikuntaomisteisissa Uusyrityskeskuk-
sessa että toimivien yritysten palveluyhtiössä. On ollut järkyttävää kuulla sellaisia menneisyy-
den kommentteja, että eräät yhdistyksen jäsenyritykset pitävät em. toimijoita omana uhka-
naan kun "tuottavat heille kilpailijoita" ja ovat siksi sellaista toimintaa vastaan. Yhdistyksen 
edustus em toimijoiden hallinnossa on ollut lähes täysin passiivista eikä jäsen edes itse halu-
tessaan ole päässyt edustamaan yhdistystä kyseisten yhteisöjen hallinnossa tai vuosikokouksis-
sa. 
 
Viime vuosien aikana yhdistyksen varoja on käytetty liiaksi muunlaisen kuin jäsenyritysten 
tasapuolisen edun mukaiseen tappiolliseenkin toimintaan sillä seurauksella, että varsinaisen 
toiminnan käyttövarat ovat pienentyneet. Yhdistyksen käytännössä lähes käyttämättömänä 
pidettävän toimitilan hankkiminen teollisuusalueen keskeltä muilla kuin tarkoituksenmukai-
suusperiaatteilla on osoittautunut epäonnistuneeksi ratkaisuksi, joka aikaisempaan keskustas-
sa olleeseen tuottoisaan tilaratkaisuun verrattuna on pinentäny sellaisesta sijoituksesta saa-
tavaa tuottoa käytännössä nollaan. Siitä tilasta kannattaisi pyrkiä eroon ja hankkia mahdolli-
sesti (jos todellista tarvetta on) sellainen tila keskeisemmältä paikalta alueen em. yrittäjyys-
toimijoiden tai kaupungin uudelleen sijoitettujen palvelutoimintojen läheisyydestä. Muussa 
tapauksessa alun perin lahjoitusten avulla synnytetty kiinteistöpääoma kannattaisi sijoittaa 
tuottavammin.” 
 
”Jäsenyrittäjänä pelkkä kuukausiaamiainen ei ole riittävä motivaatio jäsenmaksulle.” 
 
”Olisi mitä toivottavinta, että jo tulevaan syyskokoukseen valmistauduttaessa käytettäisiin 
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vaalitoimikuntaa tulevien vastuuhenkilöiden etsimiseen ja ehdottamiseen.” 
 

”Sisäänpäinlämpiävä yhdistys, joka ei ole kiinnostunut jäsenistään.” 
 

”Näkyvyyttä ja verkostoitumista enemmän, sekä yhteistyötä.” 
 

”Voisi olla enemmän hyvinvointiin liittyviä koulutuksia. Vähemmän yltiöliberalistisia kannan-
ottoja.” 
 

”Miten Yrittäjien henkilökohtaista  hyvinvointia voisi tukea enemmän? onko tietoa millaisia 
hyvinvointipalveluja yrittäjänä toimivat haluaisivat käyttää oman jaksamisensa tueksi?” 
 

”Olisi kiva jos taas alkaisi olla säpinää.” 
 

”Hallitus on hyvä ja asioista  ajan  tasalla.” 
 

”Eiköhän olisi jo aika uudistua? Mielestäni paikallisyhdistyksen tehtävä on valvoa yrittäjien 
etuja ja vaikuttaa yrittäjien asioita sekä järjestää yrittäjille tilaisuuksia verkostoitumiseen ja 
yhteistyöhön, mutta niin ei Vihdissä näytä olevan. Juhlia ja muita pönötystilaisuuksia on ollut 
jo tarpeeksi, eivätkä ne vedä nuorempaa yrittäjäkuntaa. Nyt pitäisi kiireesti keksiä jotain ny-
kyaikaisempaa, hyödyllisempää toimintaa.” 
 

”Yrittäjät voisivat auttaa kunnan hankintakilvoissa enemmänkin, näissä tilaisuuksissa olleena 
ja jutellessa kunnan edustajien kanssa jäi kyllä huono maku, tuntui että tarjouskilvat oli jo 
ennalta suunniteltu. Väittivät että ottavat kaikki huomioon, mutta eivät pyytäneet tarjousta 
useista kyselyistä huolimatta. Niissä samat yrittäjät tyrkyttävät samoja palveluita toisilleen. 
Voisiko olla enemmän alakohtaisia tapaamisia...?” 
 

”Pitää ottaa huomioon tavalliset pienyrittäjät. Esimerkiksi Willa on tuonut paljon huonoa Hy-
vinkääläiseen yrittämiseen, koska se oli suuruuden hulluutta, jonka veronmaksajat kustantaa. 
Yleensäkin liikennesuunniteluun pitää laittaa järkeä, jota paikallisyhdistys voi ajaa, kun muu-
ten ei järkeä löydy. 
 

”Paikallisyhdistyksemme päihittää aikaisemman paikkakuntani yhdistyksen melkoisesti.” 
 

”Pitäisi näkyä enemmän yrittäjen kannanottoja (asiallisia) mediassa ja pitäisi reagoida yrittä-
jyyteen liittyvissä asioissa. Kaupungin päättäjiin myös lisää yrittäjiä.” 
 

”Kiitos aktiivisesta toiminnasta ja tapahtumista!” 
 

”Paikallisyhdistyksen tehtävä on ajaa ensisijaisesti oman jäsenistön etua.” 
 

”Poliittisesti sitoutumastonta yhteistyötä tarvitaan. Yrittäjä on sekä työntekijä että työnanta-
ja.” 
 

”Aktiivisuutta lisää! Konkreettisia toimenpiteitä! Huomioikaa ja arvostakaa myös pienyrittä-
jiä!” 
 

”Paikallisyhdistyksen olisi hyvä muuttua aika ajoin. Samat jäsenet vuodesta toiseen, pieni 
sisäpiiri johon vaikea päästä. Jäseniä paljon mutta huomioidaanko heitä oikeasti? Useilla vain 
nimi listassa, jäsenmaksu kyllä tulee.” 
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”Enemmän pitää ajaa yrittäjien asiaa. Tälläkin hetkellä verotusasioissa meitä viedään kun 
litran ämpäriä. Kuitenkin jos alle 20 henkilöä työllistävä yritystä jättää verot maksamatta, 
suomi kaatuu !!!” 
 

”Paikallisyhdistyksen tulisi mielestäni olla poliittisesti sitoutumaton, koska silloin voidaan aja-
tella ja hoitaa asioita paremmin, kun ei olla jonkun puolueen ohjenuorassa. Kaikki yrittäjät 
eivät ole kokoomuslaisia!” 
 

”Oma paikallisyhdistys ja Suomen Yrittäjät ovat enemmän seuraamiseni kohteena.” 
 

”Ei ole mitään negatiivistä palautetta.” 
 

”Olen juuri siirtynyt Kirkkonummelta Siuntioon. Odotan erityisesti koulutuksia sekä yleistä 
tietoa yrittäjille tärkeistä asioista. Samoin vuoropuhelua kunnan päättäjien kanssa säännölli-
sesti. Myös yrittäjien keskinäistä verkottumista toivon tulevalta.” 
 

”Hei, olen aika uusi ja minulla ei ole joko kokemusta tai tietoa suurin osaa näistä asioista. Sen 
takia laitoin 3 kun ei ole tietoa tai kokemusta asiasta.” 
 

”- yrityskäyntejä enemmän 
- kuntien hallituksiin tapa päätösten teon yhteydessä selvittää mitä tämä päätös vaikuttaa 
yrityksiin ja elinkeinotoimintaan 
- mielipidekirjoituksia lehtiin yrittämisen puolesta 
- paikallisradioihin ohjelma "Yrittäjäradio"” 
 
”Mukavaa ja vireää toimintaa. Hyviä jäsenetuja.” 

 

”Enemmän mukaan asioihin vaikuttamiseksi, Kannanottoja lisää maa makaa huonosti myös 
Uudellamaalla.” 
 

”Facebooksivua voisi enemmän päivittää. Järvenpään yrittäjien aamujumpat loistojuttu. Lois-
tavat ohjaajat voisi yhdistyksen taholta palkita jotenkin. Yrittäjäjuhlaan pieni pääsymaksu 
jolla katetaan joku esiintyjä (esim. joku taiteilija tai viihdeshow). Juhla oli oikein onnistunut, 
mutta pientä ohjelmanumeroa jäi kaipaamaan samoin kuin yhteistä skoolausta.” 
 
”Enemmän pitäisi kuulostella paikallisten yrittäjien ongelmia ja kehittämistarpeita.” 
 

”Erittäin aktiivinen ja toiminnallinen yhdistys.” 
 

”Paljon aktiivisempaa toimintaa paikallisille pienyrittäjien elämään.olisko  edes vähän kiin-
nostusta mitä tehdään? haastatteluja ja juttuja radio vegaan etc.” 
 

”Y-juhlat yms. patsastelupippalot tuntuu aika turhilta” 
 

”Nurkkakuntainen” 
 

”Järvenpään yrittäjien jäsenenä en muista saaneet paikallisyhdistykseltä minkäänlaista yh-
teydenottoa tai mahdollisuutta tulla mukaan toimintaan.  Vaikuttaa aika sisäänpäin käänty-
neeltä.” 
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”Lisää actionia, lisää tietoa jäsenistölle, lisää vaikutusmahdollisuuksia, profiilin nosto paikalli-
seksi vaikuttajaksi!” 
 

”Voisi olla enemmän toimintaa, johon kaikkien mahdollisuus osallistua. Suurin osa pien-
/yksinyrittäjistä ei voi irroittautua kesken päivän tapahtumiin.” 
 

”Homma hyvin hanskassa. Pientä skarppausta resurssien puitteissa. Uusien tulijoiden ja tuuli-
en vaikutus huomioitava.” 
 

”Pitäisi saada uudet yrittäjät mukaan, nyt tuntuu, että suositaan vain tiettyjä piirejä. ei saa 
olla niin sisäänpäinlämpenevä.” 
 

”Yksipuolinen toiminta. Onko puheenjohtaja luottamusta heräävä? Ruotsinkielinen toiminta 
unohtunut.” 
 

”Kiitos toiminnastanne.” 
 

”Hallituksiin enemmän kiertoa. Vanhat jäärät hallitsevat liian kauan ja päätökset jäävät epä 
demokraattisiksi.” 
 

”Laimeaa toimintaa, mitäänsanomatonta.  
 

”Tarvitaan tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista! Ja verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille!” 
 

”Kiitos hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta.” 
 

”Kiitos, ollaan yhteyksissä.” 
 

”Kivasti toimitte!  Erityisesti ihailemme jouluvalojen kanssa käyttämäänne aikaa.” 
 

”Yrittäkää madaltaa kynnystä uudelle tulokkaalle tulla mukaan toimintaan "samojen vanhojen 
partojen joukkoon"  --> suosittelen tapahtumissa tms. antautumaan keskusteluun uteliaasti 
"uusien naamojen kanssa" eikä aina vetäytyä samoihin tuttuihin porukoihin. Toki uudetkin jä-
senet voisivat itsekin olla aktiivisesti esittäytymässä, mutta vieraassa porukassa se on haas-
teellisempaa. Vanhemmat jäsenet varmasti tunnistavat uuden kasvon, joten voisivat olla 
enemmän aloitteellisia esittäytymään ja tutustumaan uuteen tulokkaaseen. Meinaan jos halu-
taan uusia mukaan toimintaan...  suosittelen :) Mato Valtosen tilaisuus oli hyvä! Lisää tällaista 
innostavaa luennointia.” 
 

”Lisää aktiivisuutta.” 
 

”Itselläni on tunne jottei nämä yhdistykset toimi kuin "narinapalstoina" pienelle porukalle... 
Todellisia ongelmia ei kukaan ryhdy ajamaan eikä puhumaan ääneen!” 
 

”Tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja pienyrittäjille. Esim aamukahvitilaisuuksia 
tai lounastilaisuuksia. Ei mitään hienostelua vaan sellaisia mihin voi tulla kesken työpäivän 
työvaatteet päällä, tavata toisia pienyrittäjiä ja verkostoitua.” 
 

”Palveluita joita olen käyttänyt ja tapahtuma- sekä koulutus/luento postit joita olen saanut 
ovat tehneet vaikutuksen minnuun. olen tyytyväinen, mutta kaikkea en tiedä toiminnasta, ja 
tämän vuoksi kyselyyn oli hiukan hankala vastata totuudenmukaisesti.” 
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”Toimiva, tehokas, aktiivinen ja innostunut ajantasalla  toiminnassaan oleva yhdistys.” 
 

”Uusia hallitukseen, enemmän särmää kannanottoihin, ei lähdettäisi kunnan juoksupojaksi” 
 

”Mummo - tai pappakerho.  Ei asiantuntemusta - ei vaikutusvaltaa. Oman edun tavoittelijoita 
koko hallitus. Ei edes ruotsinkielen osaajia puheenjohtaja - hallitus!!!! Puheenjohtajalla pitäi-
si olla enemmän asiantuntemusta ja sanottavaa. Luottamus mennyt.” 

 

”Enemmän aktiiviteettejä ja todella paikallisen paikallisyhdistyksen näkyvyyttä ja yrittäjien 
näkyvyyttä kunnassa,mutta pelkkä paikallisyhdistys sitä ei voi tehdä jäsinistön pitäisi itse olla 
aktiivisia ja tuoda ilmi itsestään ja toiminnastaan.” 

 

”Aktiivisempi ote uusien jäsenien aktivoimiseksi toimintaan. Esim. sähköpostiviesti tervetuloa 
mukaan Tuusulan yrittäjiin olisi kiva!” 

 

”Olen koulutettu hieroja ja olen vuosien varrella todennut että en saa mitään "hyötyä" muuta 
kuin polttoöljyä vähän halvemmin kotiini...MUTTA ei mitään ykityksen liityvää. Yksinyrittäjille 
ei ole mitään ? En ole huomannut ...Se on kohta Tack tack !” 
 

”Kiitoksia hyvästä työstä.” 
 

”Kokouskutsuun alkamisajan lisäksi myös päättymisaika ja sen aikataulun  noudattaminen.” 
 

”Riittääkö kuukausittainen "yhtä tyhjän kanssa sähköpostispämmi" mielestänne kattamaan 
jäsenmaksun, ennustan suurta jäsenkatoa!!!” 

 

”En osaa sanoa olisi ollut hyvä vaihtoehto. Olen ollut jäsen noin vuoden enkä siksi osannut 
arvioida kaikkia kysymyksiä. Yritysillat kiinnostavat ja toivon pääseväni paikalle. Ajoittain 
toiminta on Nummela-painoitteista.” 
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Liite 4 Vapaa palaute Uudenmaan Yrittäjille 
 
”Meilitiedotteet ovat hyvä tapa olla yhteydessä yrittäjiin. Koulutuksissa joskus ollut kiinnosta-
via aiheita - en ole vielä koskaan päässyt mukaan.” 

 

”Paikallisyhdistyksen ja Uudenmaan yrittäjien tilaisuudet ja postit/viestit sekoittuvat mieles-
sä, en muista välttämättä varmuudella kumman instanssin järjestämiä tilaisuudet ovat joihin 
olen osallistunut.” 

 

”Koulutuksissa ja niiden ajankohdista voisi painottaa työaikaa.” 
 

”Kiitos koulutustilaisuuksista ja edullisista koulutusvaihtoehdoista. On hienoa, että jaksatte 
näkyä joka puolella aktiivisesti.” 

 

”Näitä yrittäjän koulutusta järjestäviä ym. paikallisia toimintoja järjestäviä yhdistyk-
siä/toimielimiä/alajärjestöjä on niin paljon, ettei näistä pysy kartalla, ellei ole itse aktiivinen 
toimija siinä (=hallituksen tms. jäsen). Minua ei kiinnosta mikä on toimija, vaan mitä on tar-
jolla. Kannattaakohan kaikkien järjestää kaikkea? Minä en esim. osaa hahmottaa paikallisyh-
distyksen/Uudenmaan yrittäjien eroa, kun yritin vastata kysymyksiinne. Eipä ole tullut katsot-
tua kuka mitäkin järjestää, vaan enemmänkin mitä järjestetään ja paljonko maksaa.” 

 

”Rohkeasti enemmän esille. Toistot yrittäjyyden ongelmista eivät ole turhia vaikka tuntuu 
että ovatkin tiedostettuja, ei saa antaa unohtaa.” 

 

”Kiitos henkilökunnalle erittäin hyvästä palvelusta ja aktiivisuudesta.” 
 

”Olisin kaivannut oikeudellista neuvontaa ja lähestyin puhelimitse Suomen Yrittäjien (vai Uu-
denmaan Yrittäjien?) palvelua, mutta sain pettymyksen vastaukseksi. Asia ei ollut vaikea, 
mutta oma osaamiseni ei silloin riittänyt. Miksi siis maksan jäsenyydestä, jos "parin viikon" 
paneutumisella voin selvittää sinänsä yksinkertaisen ongelman (ja viestittää sen myös yrittä-
jäjärjestöjen lakimiehille). Tämän jälkeen harkitsen jäsenyyteni jatkamista uudelta pohjal-
ta.” 
 

”Sama kuin paikallisyhdistykselle: Vaikea antaa numeroarviointeja. Toimintaa on paljon ja se 
mihin olen osallistunut on ollut hyvää. Tiedotus on aktiivista. Ei mitään valittamista.” 

 

”Suurin yksittäinen virhe on ollut Keski-Uudenmaan aluetoimikunnan lakkauttaminen eikä 
minkään korvaavan toiminnon aktivoiminen sen sijaan. 
 
Kiitettävää on ollut lisääntynyt erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien tarjonta. 
 
Potentialisinta tulevaisuuden toimintaa olisi sen tosiasian tiedostaminen ja sen jälkeinen 
tuotteistaminen, että jäsenyrityskannassamme on tuhansia sellaisia yrityksiä, joilla on edes-
sään väistämätön yrittäjäpolven vaihdos. Lähes yhtä monta nuorempaa yrittäjän alkua tai yri-
tystä voisi onnistuneen paikallisen yrittäjäpolven vaihdoksen jälkeen odottaa aivan uusi tule-
vaisuus, jossa paikallista osaamista saataisiin pidettyä alueella. Valitettavasti SY:n uudista-
manakaan Yrityspörssi ei ole siihen tarkoitukseen yksinään toimiva ratkaisu eikä julkisen yri-
tyspalvelutoimijan (Keuke) asiantuntemattomuus sellaista hanketta toteuttavana ole osoittau-
tunut toimivaksi vaan on jäänyt tapaamisten lukumäärän tilastoinnin tasolle kuten moni muu-
kin vastaava hanke sitä ennen.  
 
UY ei ole halunnut eikä kyennyt riittävän ponnekkaasti toimimaan alueensa jäsenyritysten ja 
muidenkin yritysten edun valvojana toimivien yritysten neuvontapalvelua tuottavan julkisra-
hoitteisen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin (Keuke) suhteen. Seurauksena on 
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ollut jo vuosien ajan se, että Keuke tarjoaa julkisina ilmaisyrityspalveluina erittäin korkeilla 
kiinteillä palkka- ja toimitilakuluilla sellaisia palveluita, joita alueella toimivat asiantuntevat 
yritykset voisivat tarkoituksenmukaisella tavalla koordinoituna tuottaa noin kolmasosalla ny-
kyisestä kustannustasosta ja huomattavasti asiantuntevammin. Asiantuntevuus ei Keuken vii-
dennen yritysjohdon aikana ole näyttänyt enää pysyvän yrityksessä ja peräti 10 avaintoimi-
henkilöä on joutunut voimakkaan painostuksen ja työpaikkakiusauksen seurauksena irtisanou-
tumaan.  
 
Keukessa on mittakaavaltaan Adultan kaikkiaan 29 miljoonan euron takaisinperintään verrat-
tuna huomattavasti pienempiä, mutta osittain samansuuntaisia väärinkäytöksiä, joista toimi-
alueemme kaikki veronmaksajat saavat maksaa. Niiden jatkuminen päättyisi siihen, että UY 
muiden edunvalvojien kanssa yhteistyössä pyrkisi myötävaikuttamaan siihen, että kyseisen-
laista luottamusta nakertavaa verovarojen tuhlausta alettaisiin huomattavasti enemmän ohja-
ta Keuken kiinteiden kulujen ja alati vaihtuvan henkilökunnan osaamattomuuden sijasta en-
tistä suorempaan alueemme yritysten hyväksi. UY on valitettavasti alistunut aivan liiaksi Keu-
ken nykyjohdon vaimentamaksi ja siihen liittyy myös voimakasta diskriminointia. Siihen pitäisi 
saada muutos. 
 
Olen konsultin ominaisuudessa valmis keskustelemaan UY:n kanssa kaikesta, mutta erityisesti 
Keski-uudenmaan aluetoiminnan tarkoituksenmukaisesta uudelleenjärjestelystä sekä siihen 
liitettynä toimivan yrittäjäpolven vaihdospalvelun aikaansaamiseksi.      
 
UY:n toimitusjohtaja on aikanaan hakeutunut Keuken toimitusjohtajaksi ja jos olisi tullut vali-
tuksi niin kyseisiä ongelmia ei olisi päässyt syntymään ja samalla olisi myös UY:n toiminta 
saanut enemmän ymmärrystä alueen kehittämisyhtiössä. 
 
Jäsenyrityksen hallinnossa pitkään mukana olleena allekirjoittanutta edelleenkin ihmetyttää 
se käsittämättömän pieni osuus, joka jäsenmaksusta palautuu paikallisyhdistykseen.   
 
UY:n kannattaisi edelleenkin tehostaa ja vaatia itselleen aiempaa suurempaa jäsenmak-
suosuutta, joka olisi parempi jakaa paikallisyhdistysten hyväksi lisääntyneinä korkeatasoisina 
palveluina kuin rahana.” 
 
”Toivon lämpimästi, että puheenjohtaja tulisi paikanpäälle katsomaan toimintaa ja yhdistyk-
sen tarjoamaa palvelua yrittäjille. Into ei enää riitä mennä vuosikokouksiin, kun mitään ideoi-
ta ja asioita ei noteerata. Samat naamat vuodesta toiseen! Oma vika tietysti, kun ei mene 
vaikuttamaan mutta tuntuu niin turhauttavalle.Olen pettynyt omasta ja niin kovin monen yrit-
täjän puolesta. Moni ei varmaan edes vastaa tähän kyselyyn, kun pelkää antaa negatiivista 
palautetta, ettei vaan tieto mene hallituksen korviin. Yhdistys ei lähde mihinkään UY järjes-
tämiin tapahtumiin....jne.jne....” 

 

”Jäsenedut paremmaksi- mietin tässä että mitä vastinetta oikeasti saan jäsenmaksulleni. nä-
kyvyys,verkostoitumien,yhteistyö ja vaikuttaminen pitäisi saada paremmaksi.” 

 

”Voisi olla enemmän hyvinvointiin liittyviä koulutuksia. Vähemmän yltiöliberalistisia kannan-
ottoja.” 

 

”Kyselystä puuttui "en osaa sanoa"- vaihtoehto.En itse ole aktiivisesti mukana,koska kat-
son,ettei siitä ole oikein hyötyä tälläiselle mikroyrittäjälle.En myöskään golfaa,koska siihen ei 
ole varaa:).” 

 

”LINKKI  / sivu  jossa kuikin  jäsenyhdistys  voisi  kertoa /  esitellä omaa  yritystään.  Esim. 
www. sivut. jossa olisi ajankohtaista tietoa yrityksestä.” 
 
”EN tunne juurikaan. Yksi koulutustilaisuus oli pelkkää Elisan mainosta. Ei antanut kovin yrit-
täjää kannustavaa kuvaa.” 
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”Pienyrittäjät paremmin huomioon.” 
 

”Tiukkoje kannanottoja mediassa sekä korjaavia kommentteja yrittäjyyteen liittyvissä asiois-
sa.Vaikutusvalta tulee valitettavasti median kautta sekä siinä, missä yhteistyömuodoissa yrit-
täjien edustus on.” 

 

”Hyödyllisiä koulutuksia ja tapahtumia esim. Aamiaisinfot.” 
 

”Yrittäjät tarvitsevat kaikenlaista koulutusta ja lupia voidakseen toimia yrittäjinä esim. tuli-
työ, työtuvallisuus, ensiapu jne. näitä voisi järjestää paikallisesti jolloin ei tarvitse lähteä 
toiselle paikkakunnalle koko päiväksi.” 

 

”Kiitos koulutuksista!” 
 

”Enemmän pitää ajaa yrittäjien asiaa. Tälläkin hetkellä verotusasioissa meitä viedään kun 
litran ämpäriä. Kuitenkin jos alle 20 henkilöä työllistävää yritystä jättää verot maksamatta, 
suomi kaatuu !!!” 

 

”Uudenmaan Yrittäjien tulisi mielestäni olla poliittisesti sitoutumaton, koska silloin voidaan 
ajatella ja hoitaa asioita paremmin, silloinkin, kun se ei ole jonkun poliittisen ryhmittymän 
intresseissä. Kaikki yrittäjät eivät ole kokoomuslaisia!” 

 

”Toimii.” 
 

”Toivon, että jotenkin me nukkuvat yrittäjät saataisiin mukaan. En ole kokenut montaa kou-
lutusta tai tapahtumaa vielä ns. matalan kynnyksen tapahtumaksi. Illalliset ja juhlat ei kiin-
nosta varsinkaan, kun haluaisi vähän maistella ensin tunnelmaa, mikä Uudenmaan Yrittäjissä 
on.” 

 

”Hei, olen aika uusi ja minulla ei ole joko kokemusta tai tietoa suurin osaa näistä asioista. Sen 
takia laitoin 3 kun ei ole tietoa tai kokemusta asiasta.” 

 

”- Lehtikirjoituksia 
- kouluihin puheenvuoroja yrittäjyydestä 
- kirjoituskilpailujen järjestämistä kouluihin aiheena yrittäjyys ” 
 
”Yhteinen nettisivu yrittäjille, mistä näkee toimenkuvan.” 

 

”Kovempaa palautetta valtakunnallisesti vaikuttaviin asioihin, päätösten tekoon vaikutettava 
ennakkoon enemmän loppausta.” 
 

”Kiitos kivoista koulutustapahtumista.” 
 

”Toimia näkyvämmin paikallisyhdistysten tukena, kehittää yhdessä paikallisyhdistysten kanssa 
vuoropuhelua.” 

 

”Hyvä tiedottaja ja asiatietoja uutisoiva yhdistys.” 
 

”Toimivat kyllä vahvasti, on kursseja ,luentoja etc., mutta kun ovat aina kaukana meistä( 
tammisaaresta), ei voi helposti osallistua ja hinta yleensä kova, ainakin meikäläiselle pien-
yrittäjälle!!” 
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”Kaukana.” 
 

”Voisitte vähentää postia vastaan ottajille. Käyttäkää tarmo PIEN yrittäjien EDUN valvontaa. 
Tuntuu tyhmältä maksaa jäsen maksua kun edut on ? ja suuret saavat sadon niin kuin on uuti-
sissa ollut.” 

 

”Yhden kerran yrittäjäaikana olisin kaivannut apua ja neuvoa (eläke- ym. asioissa) mutta sitä-
kään en saannut, tai siis edes keskustelemaan en päässyt. No, enpä saannut kyllä pääkallon-
paikaltakaan! Arvaa, suosittelisinko kenellekkään liittymistä?” 

 

”Hyvää työtä! Ilman UY:n panosta Hangon Yrittäjien jäsenyydestä ei kyllä jäisi oikein mitään 
käteen.” 
 

”Myös täällä asiat on hyvin. Pientä uudistumista ehkä voisi olla kehitteillä. Luentotilaisuudet 
ja koulutustilaisuudet ovat olleet tosi mielenkiintoisia ja korkealaatuisia.” 

 

”Ihan ok.” 
 

”Kiitos toiminnastanne.” 
 

”Toimii ulospäin ok.” 
 

”Haluan olla mukana  ja tukea paikallisessa yrittäjän edunvalvonta,näen tärkeänä Suomen 
yrittäjän toimintaa edunvalvontana maan päättäjien,hallitus,eduskunta päin,mutta en ym-
märrä mitä Uudenmaan yrittäjät tekevät tässä välissä. Toivon vaan että ei iso osa minun jä-
senmaksusta menisi tähän turhaan toimintaan!” 

 

”Enemmän tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista! Ja verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjille!” 
 

”Uusmaalaisen Yrittäjäjuhlan poisjääminen 2014 ja nähtävästi tulevinakin vuosina on petty-
mys. Muuten arvostan toimintaanne kovasti.” 

 

”Kiitos, ollaan yhteyksissä.” 
 

”Koulutukset ovat kiinnostavia. Niitä on ollutkin monelta puolelta, mutta ne voisivat olla vielä 
opettavaisempia. Pinterest ja Instagramkin olivat tosi kiinnostavia, mutta  kaipaisin lisää esi-
merkkejä, jotta pystyisi menemään mukaan. Pienenä yrityksenä toivoisi saavansa tietoa kau-
pan kassajärjestelmistä  ja niiden ohjelmista ja osaajista.” 
 
”Kiitos aktiivisuudestanne järjestää erilaisia tapahtumia, kuntoutuksia, verkostoitumiseen 
kannustamista yms.” 

 

”Yrittäjäyhdistysten toiminnassa ei ONNEKSI ole poliittisten järjestöjen ja puolueiden kaltais-
ta moraalittomuutta, mutta hieman minua häiritsee yhdistysten tiettyjen toimintojen hyvä 
veli-tyyppinen toiminta, jossa yhdistyksessä "hyvää pataa" olevat sprigi-hemmot tuntuvat pe-
laavan toistensa pussiin niin hyvää kuin hyvän parasta. Lisäksi verkostoitumisen ja yhteistyön 
korulauseita voi aina maalailla ilmoille, mutta toteutukset ja tulokset ovat jääneet mielestäni 
vaisuiksi, jollei jopa olemattomiksi. Neuvontapalveluissa yhdistyksen toiminta on ollut moit-
teetonta, siitä suurkiitos!” 
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”Vähemmän päällekkäisyyttä ja katsetta myös itä_uudellemaalle!” 
 

”Lisää tiedonjakamista pienyrityksiin, varsinkin mikroyrittäjille.” 
 

”Tiukempaa kannanottoa ylemmälle tasolle Pienyrittäjien byrokratian pienentämisestä ja 
sanktioiden älyttömyydestä. Jarrutusta myös EU direktiivien tuomiseen yrityselämään. Täällä 
ei voi enää toimia ,koska kokoajan tulee uusia sääntöjä. Tilaajavastuulaki , käänteinen alv, 
tilastojen täyttäminen, viimeinen on ammattiajokortti, ce hyväksynnät, kaikki kirjanpito ra-
kennuksilla, myös itsetalonsarakentajat. Veroja kyllä pitää maksaa ja seurata muiden ali-
hankkijoiden verojen maksua, Valtio tekee meistä poliiseja toisillemme.” 
 
”Enemmän särmää, vähemmän hovikelpoisuutta, tiukemmat kannanotot.” 

 

”Hyviä pienimuotoisia koulutuksia. Järjestäkää UY:n vuosijuhlat - niissä on hyvä verkostoitua 
ja löytää uusia asiakkaita. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tarvitaan muualtakin Uudelta-
maalta kuin vain omalta paikkakunnalta. Voisi olla myös jokin kesätapahtuma- festari tms 
missä tavata yrittäjiä = saada vertaistukea :).” 
 

”Tiedotteita liikaa.” 
 

”Selkeyttä viestintään, esim. nettisivujen käytettävyys hankalaa.” 
 

”Olen koulutettu hieroja ja olen vuosien varrella todennut että en saa mitään "hyötyä" muuta 
kuin polttoöljyä vähän halvemmin kotiini... 
MUTTA ei mitään yritykseen liityvää. Yksinyrittäjille ei ole mitään ? En ole huomannut ...Se on 
kohta Tack tack !” 
 

”Jäsenedut voisivat olla paremmat.” 
 

”Kiitoksia hyvästä työstä.” 
 

”Toivon että puheenjohtajakoulutuksissa painotettaisiin hallituksen kokousten aikataulutusta. 
Ne eivät ole juorukerhoja vaan asialistassa pysyminen 
on pj:n tehtävä. Kokoukset venyvät suhteettoman pitkiksi ja osa hallituksen jäsenistä on aina 
pois uskoakseni juuri siitä syystä. 
Suurimmalla osalla yrittäjiä on ainainen aikapula ja ajankäytön hallinta vaatii tiedon koska 
kokous päättyy. Nyt sitä ei tiedä koskaan, kokoukset kestävät suhteettoman monta tuntia 
asialistaan nähden.” 
 
”Riittääkö kuukausittainen "yhtä tyhjän kanssa sähköpostispämmi" mielestänne kattamaan 
jäsenmaksun, ennustan suurta jäsenkatoa!!!” 


