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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskysymykset 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on luoda kirjallisuuskatsauksen avulla 

yleinen käsitys yhteiskunnallisista yrityksistä. Tutkielma pyrkii ymmärtämään, mitä 

yhteiskunnallisella yrityksellä tarkoitetaan, millainen toimintamalli tällaisella 

yrityksellä on ja mitkä ovat tällaisen mallin taloustieteelliset perusteet. 

Johdantoluvussa esitellään aihevalinnan perusteet, määritellään tutkimuksen tavoite, 

tutkimuskysymykset, esitellään tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet ja 

esitellään tutkimusmenetelmä. 

 

Johtamisen ja markkinoinnin tutkimus tuntee käsitteen sosiaalisesta arvosta, mutta 

onko se aidosti mitattavissa tai sopiiko se taloustieteellisiin malleihin? Kuka 

oikeastaan luo sosiaalista arvoa ja miksi? Voiko sosiaalisen arvon luominen olla 

kaupallista? Tämä tutkielma on saanut alkusysäyksensä näistä kysymyksistä. 

Lähteiden hakuprosessin aikana paljastui, että ilmiö ei ole uusi, mutta tieteellistä 

tutkimusta aiheesta on alkanut kertyä vasta viime vuosina. Esimerkiksi EBSCOhost-

tietokannassa hakusanalla ”social business” haettaessa saadaan tulokseksi 5439 

artikkelia lähtien vuodesta 1946 ja päättyen vuoteen 2017. Näistä artikkeleista 

kuitenkin 5084 kappaletta on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sosiaalista 

arvoa luova liiketoiminta on siis saanut jo jonkin verran huomiota tiedeyhteisössä, 

mutta ymmärrys aiheesta ei ole vielä levinnyt laajalle. Sosiaalisen arvon käsite on 

vaikeasti ymmärrettävissä eikä aiheesta juurikaan ole tieteellistä kirjallisuutta ja siksi 

onkin helpompaa lähteä liikkeelle tutkimalla toimijoita, jotka kokevat luovansa ja, 

jotka riippumattomat lähteet arvioivat luovan sosiaalista arvoa. Näitä toimijoita ovat 

yhteiskunnalliset yritykset. 

 

Myös lähteenä käytetyissä artikkeleissa on perusteltu aiheen tutkimisen tärkeyttä. 

Tutkijat Wilson ja Post (2013) kokevat, että tämänhetkinen taloustiede keskittyy 

tutkimaan voittoa tavoittelevien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten toimintaa 

markkinataloudessa, mutta heidän mielestään olisi myös oleellista ymmärtää mihin 

sekamuotoiset yhteiskunnalliset yritykset sijoittuvat taloustieteen näkökulmasta. 

Aydin (2015) taas perustelee yhteiskunnallisten yritysten tutkimusta 
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mahdollisuudella lisätä tasa-arvoa. Hänen mukaansa vapaan markkinatalouden 

voidaan nähdä epäonnistuneen tehtävässään tuottaa sosiaalista, moraalista, 

taloudellista ja ympäristön hyvinvointia, vaikka se onkin onnistunut tuottamaan 

materiaalista yltäkylläisyyttä. Se on hyödyttänyt enemmän pääoman omistajia kuin 

tuottanut yleistä taloudellista kasvua, josta kaikki voisivat hyötyä ja kasvattanut näin 

eroa rikkaiden ja köyhien välillä. Yhteiskunnallinen liiketoiminta on hänen 

mukaansa syntynyt vastaamaan tähän sosiaaliseen ongelmaan. Lisäksi El Ebrashi 

(2013) uskoo, että tutkimalla yhteiskunnallisen yrittäjyyden ilmiötä voidaan edistää 

koko yhteiskunnan hyvinvointia kestävällä tavalla. Agafonow ja Donaldson (2015) 

kokevat, että yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimisella ja tukemisella voidaan 

pyrkiä estämään maksimaalista voittoa tavoittelevia yrityksiä hyväksikäyttämästä 

markkina-asemaansa väärin köyhien kustannuksella ja, että tutkimuksen avulla 

pystytään luomaan uusia liiketoimintamalleja alhaalta ylös –kehittämismallien 

tueksi. Ilmiöllä ja sen tutkimisella uskotaan siis olevan yhteiskunnallista merkitystä. 

 

Työn tavoitteena on lisätä ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä, niiden 

toimintamalleista ja niiden olemassaolon taloustieteellisistä perusteista. Aihetta 

tutkitaan päätutkimuskysymyksen avulla: 

 

”Mikä on yhteiskunnallinen yritys?” 

 

Seuraavien alatutkimuskysymysten on tarkoitus auttaa muodostamaan tavoiteltua 

ymmärrystä yhteiskunnallisista yrityksistä: 

 

”Mikä on tämänhetkinen tieteellisen kirjallisuuden näkemys yhteiskunnallisen 

yrityksen määritelmästä?” 

 

”Mitkä ovat taloustieteelliset perusteet yhteiskunnallisen yrityksen synnylle?” 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet on syytä selittää, sillä aiheeseen liittyvä 

käsitteistö ei ole vielä vakiintunut ja useissa lähteissä samasta ilmiöstä puhutaan eri 
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käsitteillä. Lisäksi käsitteiden englanninkieliset vastineet voivat suoraan suomeksi 

käännettyinä olla harhaanjohtavia. 

 

Sosiaalinen arvo (social value) on monimuotoinen käsite, jota ei ole tarkasti 

määritelty tieteellisessä kirjallisuudessa. Tässä tutkielmassa sillä tarkoitetaan Jasper 

O. Kenterin artikkelissaan What are shared and social values of ecosystems? 

käyttämää määritelmää, jossa sosiaalisia arvoja ovat yhteisön normit, kulttuuriset 

arvot, yhteisön toiveet ja tavoitteet, julkisten hyödykkeiden arvo, altruistiset arvot, 

ihmisten arvostamat arvot sosiaalisissa tilanteissa, panostukset hyvinvointiin ja arvo, 

jota syntyy sosiaalisissa prosesseissa. 

 

Yhteiskunnallinen yritys ja - yrittäjyys (social business, social enterprise, social 

entrepreneurship) on myös käsite, josta ei ole yhdenmukaista määritelmää. Tässä 

sillä tarkoitetaan yritystä, joka pyrkii liiketoiminnallaan edesauttamaan valitsemansa 

yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisua ja käyttää tuottamiaan 

taloudellisia voittoja missionsa edistämiseen. 

 

Sosiaalinen yritys (social firm) on Suomessa tarkoin määritelty nimike, joka on 

määritelty sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa, ja jota saavat käyttää vain 

yritykset, jotka ovat rekisteröity sosiaalisten yritysten rekisteriin. Yritys voidaan 

hyväksyä rekisteriin, jos se täyttää tietyt edellytykset. Edellytyksenä on, että yritys 

tuottaa liiketaloudellisin perustein hyödykkeitä ja työntekijöistä vähintään 30% on 

pitkäaikaistyöttömiä tai henkilöitä, joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa 

työllistymistä. Lisäksi yritys maksaa kaikille työntekijöilleen alan 

työehtosopimuksen mukaista täysin työkykyisen palkkaa. Yritys ei ole toiminut 

hyvän liiketavan vastaisesti eikä laiminlyönyt veroja tai muita veronkaltaisia 

maksuja. (Laki sosiaalisista yrityksistä 2003.) 

 

Sekamuotoinen liikeyritys (hybrid venture, hybrid enterprise) on yritys, joka 

yhdistelee toiminnassaan voittoa tavoittelevan (for-profit) ja voittoa 

tavoittelemattoman (non-profit) yrityksen eli hyväntekeväisyysjärjestön 

ominaisuuksia. Yhteiskunnallisten yritysten ajatellaan olevan tällaisia sekamuotoisia 

yrityksiä. 
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Alhaalta ylös –kehittämismenetelmissä köyhiä väestöryhmiä aktivoidaan kehittämään 

omaa liiketoimintaa ja parantamaan siten omaa asemaansa kestävällä tavalla. 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Tämän tutkielman tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, sillä sen 

avulla voidaan Salmisen (2011) mukaan luoda hyvä kokonaiskuva valitusta 

aihekokonaisuudesta, tunnistaa ongelmia ja arvioida teoriaa, sekä kehittää olemassa 

olevaa ja luoda uutta teoriaa. Kolmesta kirjallisuuskatsauksen tyypistä, joita ovat 

kuvaileva ja systemaattinen kirjallisuuskatsaus sekä meta-analyysi, käytetään tässä 

tutkimuksessa ensimmäistä. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on Salmisen (2011) 

mukaan tyypiltään yleiskatsauksenomainen eivätkä sitä rajoita tiukat säännöt kuten 

kahta muuta tyyppiä. Lisäksi hän toteaa, että kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa 

voidaan käyttää laajoja aineistoja, joiden valintaa eivät rajaa tiukat metodiset 

säännöt. 

Kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella on olemassa kaksi eri tyylilajia, joita ovat 

narratiivinen ja integroiva katsaus. Narratiivinen katsaus on metodologisesti 

kevyempi ja sen avulla pyritään laajaan kuvaan aiheesta ja kuvailevaan otteeseen. 

Integroiva katsaus taas pyrkii aineiston kriittiseen arviointiin ja poikkeaa siten 

narratiivisesta katsauksesta. Tässä tutkielmassa käytetään narratiivisen 

kirjallisuuskatsauksen menetelmiä. (Salminen 2011.) 

Kirjallisuuskatsaukselle ei ole vakiintunutta ulkoasua tai rakennetta, mutta 

katsauksessa tulisi kuitenkin tulla esille tutkielman suoritustapa eli lähteiden 

valitsemistapa, arviointi sekä pääaiheiden identifiointi ja kategorisointi. Tällä 

pyritään mahdollistamaan tutkimuksen toistettavuus ja menetelmien avoimuus ja 

helppo tarkistettavuus. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen teemat yleensä esitellään 

suhderiippuvuuden mukaisessa järjestyksessä toisin kuin empiirisissä tutkimuksissa, 

joissa teemojen esittämisjärjestyksessä pyritään kronologisuuteen. (Torraco 2005.) 

Tässä tutkielmassa tiedonhankinnassa pyrittiin keskittymään aineistoihin, joissa 

selkeästi pääaiheena on yhteiskunnallinen yrittäjyys ja kyseisen ilmiön selittäminen 

ja ymmärryksen lisääminen. Aineistoa kerättiin seuraavista tietokannoista: EBSCO, 
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ProQuest, Emerald Journals sekä Google Scholar. Aineiston sisäänottokriteerinä oli 

lähteiden otsikoiden ja tiivistelmien selkeä yhteys yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen, 

yhteiskunnallisten yritysten ilmiön selittämiseen ja teoriapohjan luomiseen aiheesta. 

Aineistoa etsittiin hakusanoilla, jotka kuvaavat ja rajaavat aihetta. Aineistoa etsittiin 

seuraavilla hakusanoilla ja niiden yhdistelmillä: ”social business”, ”social 

entrepreneurship”, ”social enterprise”, ”social value”. Lisäksi Boolen 

operaattoreiden avulla hakua rajattiin seuraavilla hakusanoilla: ”theory”, 

”definition”, ”rationale”, ”economics”. Aineistoon valittiin lisäksi hauissa 

valittujen aineistojen lähteitä. Tutkimusaineiston kerääminen alkoi tammikuussa 

2017 ja päättyi maaliskuussa 2017. 
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2 MÄÄRITELMÄT JA ESIMERKIT 

2.1 Yhteiskunnallisen yrityksen määritelmiä 

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen yrityksen käsitteet ovat olleet 

viime vuosina akateemisen maailman ja liike-elämän kasvavan kiinnostuksen 

kohteena. Näiden käsitteiden määritelmät ovat kuitenkin jääneet 

epäjohdonmukaisiksi ja pirstaloituneiksi. Empiiristen havaintojen pohjalta selkeän 

määritelmän luominen on hankalaa, sillä monet toimijat keskenään erilaisine 

toimintamalleineen ja missioineen kokevat olevansa osa tätä ilmiötä. Lisäksi ala 

kehittyy jatkuvasti luovilla ja innovatiivisilla tavoilla, mikä edelleen hankaloittaa 

teoreettisten määritelmien muodostamista. (Blount & Nunley 2014.) 

Useimmat yhteiskunnallisen yrittäjyyden määritelmistä viittaavat yrityksen tapaan 

hyödyntää resursseja niin, että niillä pystytään ratkomaan sosiaalisia ongelmia. Osa 

tutkijoista määrittelevät yhteiskunnallisen yrittäjyyden prosessiksi, jossa julkiset 

organisaatiot tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt toimivat hyödyntäen 

taloudellisia toimintaperiaatteita. Osalle se on perinteisten yrittäjien toimintaa, jossa 

korostuu yrityksen yhteiskuntavastuu ja osalle vain hyvin järjestäytyneen 

hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa. Jotkut määrittelevät sen hyvin kapea-alaisesti ja 

teoreettisesti taloudellisesti vakaalla pohjalla oleviksi yrityksiksi, jotka luovat 

sosiaalista arvoa. Myös kritiikki näitä määritelmiä kohtaan on ristiriitaista: toisten 

mukaan määritelmät ovat liian rajaavia ja toisten mukaan liian kattavia. Ongelmana 

on, että määritelmän tulisi olla tarpeeksi rajattu, jotta käsite ei jäisi 

merkityksettömäksi, ja tarpeeksi yleisluontoinen, jotta se ei sopisi vain pariin 

erikoistapaukseen. (Dacin, Dacin & Matear 2010.) 

Wilson ja Post (2013) näkevät yhteiskunnallisten yritysten olevan ilmiö, jossa 

organisaatiot hyödyntävät markkinoita ratkaistakseen yhteiskunnallisia ja sosiaalisia 

ongelmia. Ydinpalvelun tai –tuotteen tarkoitus ja toteutus ovat oleellinen osa 

ongelmanratkaisun edesauttamisessa. Tällaisessa sekamuotoisessa yrityksessä 

yhdistyvät voittoa tavoittelemattomien yritysten sosiaaliset päämäärät sekä voittoa 

tavoittelevien yritysten hyödyntämät markkinalähtöiset toimintamallit sekä 
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taloudelliset päämäärät. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyminen vaikuttaa 

näiden yritysten rakenteiden muodostumiseen ja siihen, miten vastakkaisena nähdyt 

taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet onnistutaan yhdistämään yhdessä yrityksessä. 

Tavallisesti on totuttu siihen, että näitä tavoitteita ajavat eri ääripäiden organisaatiot: 

hyväntekeväisyysjärjestöt ja puhtaasti voittoa tavoittelevat yritykset. Mission ja 

toimintatapojen täytyy siten olla tiukasti yhteydessä toisiinsa, jotta yhteiskunnallisen 

yrityksen liiketoimintamallin lupaus kaikille sidosryhmille voidaan täyttää. (Wilson 

& Post 2013.) 

Dees (2001) Yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen keskuksen johtaja, jota 

pidetään yhteiskunnallisen yrittäjyyden akateemisen tutkimuksen keskeisenä 

kehittäjänä (Blount & Nunley 2014), määrittelee yhteiskunnallisen yrittäjyyden 

yhteiskunnallisten yrittäjien kautta. Hänen mukaansa tällainen yrittäjä toimii 

muutosagenttina yhteiskunnassa omaksumalla mission tuottaa ja ylläpitää sosiaalista 

arvoa, eikä vain yksityistä arvoa, tunnistamalla ja hyödyntämällä uusia 

mahdollisuuksia missionsa edistämiseksi, sitoutumalla jatkuvaan innovointiin, 

mukautumiseen ja oppimiseen, toimimalla rohkeasti rajoittamatta toimintaansa vain 

sen hetkisiin käytettävissä oleviin resursseihin, ja osoittamalla toiminnallaan 

korkeampaa vastuullisuuden tasoa asiakasjoukolleen. Hän kuitenkin myöntää 

määritelmän kuvaavan ideaalitilannetta, ja mitä lähempänä yrittäjä tätä määritelmää 

on, sitä paremmin hän sopii yhteiskunnallisen yrittäjän malliin. Lisäksi hän toteaa, 

että yhteiskunnalliselle yrittäjälle sosiaalinen missio on olennainen, ja siten mission 

mukaisen vaikutuksen aikaansaanti on oleellisempaa kuin yksityisen hyödyn (private 

benefits) hankkiminen, kuten taloudelliset tuotot tai muut kulutusmahdollisuudet. 

Tämä ominaisuus hänen mukaansa erottaa yhteiskunnallisen yrittäjän tavallisesta 

yrittäjästä. (Dees 2001.) 

Deesin määritelmä ei rajaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä vain sekamuotoisiin 

yrityksiin, vaan sitä voisi harjoittaa myös täysin voittoa tavoittelemattomissa 

yrityksissä lahjoitusten turvin tai voittoa tavoittelevissa yrityksissä kertyneiden 

tuottojen avulla. Määritelmä jää niin kattavaksi, että se ei oikeastaan erota 

yhteiskunnallisen yrityksen toimintaa tavallisesta. Tämän määritelmän alla mikä 

tahansa organisaatio voisi olla yhteiskunnallinen yritys vain määrittelemällä 

missionsa sosiaaliseksi. (Blount & Nunley 2014.) 
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2.2 Sosiaalinen missio ja sosiaalinen arvo 

Sosiaalista missiota tai sosiaalisia tavoitteita käytetään erottavana tekijänä 

määriteltäessä eroavaisuuksia yhteiskunnallisten yritysten ja tavallisten yritysten 

välillä, joiden tavoitteet ovat tavallisesti taloudellisia. Alaa koskevassa 

kirjallisuudessa käytetäänkin lähes poikkeuksetta termejä sosiaalinen arvo ja 

sosiaalinen missio, mutta termeille on hyvin harvoin annettu tarkkoja selityksiä tai 

määritteitä. Yleensä tämä ongelma on sivuutettu esittelemällä esimerkkiyrityksiä, 

joilla katsotaan olevan sosiaalinen missio tai joiden ajatellaan luovan sosiaalista 

arvoa. (Blount & Nunley 2014.) 

Dees (2001) määritteli sosiaalisen arvon vastakohtana yksityiseen arvoon. Hänen 

mukaansa yksityistä arvoa syntyy, kun luodaan arvoa asiakkaille, jotka ovat 

halukkaita ostamaan hyödykkeitä ja kyvykkäitä maksamaan haluamistaan 

hyödykkeistä. Dees toteaa, että sosiaalisen arvon luontia on erittäin vaikea mitata, 

sillä on erittäin vaikeaa määrittää esimerkiksi, miten paljon saasteiden väheneminen 

tai seuran tarjoaminen vanhuksille tuottaa sosiaalista arvoa. Ja vaikka arvon luonti 

pystyttäisiinkin mittaamaan, voidaan silti kiistellä siitä, kuka arvoa on oikeasti 

luonut. Esimerkiksi johtuuko vähentynyt rikollisuus yhteiskunnallisen yrityksen 

järjestämästä katupartioinnista, uusista poliisin metodeista vai parantuneesta 

taloustilanteesta. Tämän vuoksi markkinat eivät osaa arvostaa sosiaalisia 

parannuksia, julkishyödykkeitä tai hyötyjä vähävaraisille. Nämä asiat ovat kuitenkin 

oleellisen tärkeitä yhteiskunnalliselle yritykselle. (Dees 2001.) 

Blount ja Nunley (2014) toteavat, että Deesin määritelmä on ongelmallinen, sillä 

määritelmän mukaisesti transaktiossa, jossa asiakkaat ovat halukkaita ostamaan ja 

kykeneviä maksamaan syntyy vain yksityistä arvoa, eikä tämä synnytä hyötyä muille 

yhteisön jäsenille. Tämä oletus kuitenkin on vastoin käsitystä, että 

markkinatoimenpiteillä on ulkoisvaikutuksia, eli ulkoishyötyjä tai –haittoja 

transaktion ulkopuolisille yksilöille. Määritelmä ei ota huomioon sitä, että usein 

taloudellinen ja sosiaalinen kehitys tapahtuvat yhtäaikaisesti ja siten asiakkaiden 

ostamaa arvoa ei voida nähdä vain yksityisenä arvona. Lisäksi, koska määritelmä 

olettaa, että arvo, jota tarjotaan maksaville asiakkaille on yksityistä, ja arvo, jota 

tarjotaan asiakkaille, jotka eivät pysty maksamaan on sosiaalista, aiheuttaa 
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ongelmatilanteen, jossa yritys voisi olla yhteiskunnallinen riippumatta tuottamansa 

sosiaalisen vaikutuksen voimakkuudesta tai olla tavallinen voittoa tavoitteleva yritys 

ja tuottaa merkittävää sosiaalista hyötyä. (Blount & Nunley 2014.) 

Sanan ”sosiaalinen” käyttö on myös ongelmallista. Kyseinen sana esitetään usein 

yhteiskunnallisten yritysten määritelmien yhteydessä sanan ”taloudellinen” 

vastakohtana. Tätä voidaan kuitenkin pitää virheellisenä kahtiajakona. Kaikki 

organisaatiot, voittoa tavoittelevat tai tavoittelemattomat, ovat luonnollisesti 

sosiaalisia kokonaisuuksia, jotka jatkuvasti osallistuvat sosiaaliseen toimintaan. 

Määrittelemällä yhteiskunnallista yritystä sosiaalisen arvonluonnin tai sosiaalisten 

tavoitteiden kautta ei siis tarkoita, että ne eroaisivat mitenkään tavallisista yrityksistä, 

ellei sanalle ”sosiaalinen” ole annettu jotakin aivan muuta merkitystä kuin mitä se 

sanakirjamääritelmän mukaan tarkoittaa. Kun yritykset luovat taloudellista arvoa, ne 

luovat samalla välttämättä myös sosiaalista arvoa, sillä yritykset ovat sosiaalisia 

kokonaisuuksia, jotka ovat olemassa vain siksi, että ne luovat arvoa yhteiskunnan 

jäsenille. (Blount & Nunley 2014.) 

Myös Santos (2012) toteaa tämän dikotomisen määrittelyn olevan ongelmallinen. 

Hänen mukaansa kaikki taloudellinen arvonluonti on luonnollisesti myös sosiaalista, 

sillä toiminta, joka luo taloudellista arvoa samalla kehittää yhteiskunnan hyvinvointia 

resurssien tehokkaan allokoinnin myötä. Toiseksi, hänen mukaansa väite, että 

taloudellinen arvo olisi vain rahassa mitattavaa arvoa ja sosiaalinen arvo olisi 

laajempi käsite, joka sisältäisi aineettomia hyötyjä, joita on mahdotonta mitata, luo 

esteen tieteellisen teorian luomiseksi ja ilmiön todistamiseksi empiirisesti. 

Kolmanneksi ongelmaksi hän nostaa aiheen subjektiivisuuden. Hänen mukaansa 

määrittelyn kannalta ongelmallista on se, minkä katsotaan olevan ”sosiaalista”. Millä 

mittareilla voidaan sanoa, että ”sosiaalista arvoa” syntyy tai kuka on ”sosiaalisen 

avun” tarpeessa riippuu aina siitä, kuka tilannetta arvioi. Siksi hän käyttääkin 

artikkelissaan arvon yleistä määritelmää, jossa arvo määritellään yhteiskunnan 

jäsenten kasvaneena hyötynä. Käyttämällä tätä yleistä määritelmää, mahdollistetaan 

yhteiskunnallisen yrityksen teorian sijoittaminen valtavirtaisiin taloustieteellisiin 

näkemyksiin. Ero tavallisen ja yhteiskunnallisen yrityksen välille luodaankin tässä 

määritelmässä yritysten eroavaisuuksiin suhtautua arvon luontiin (value creation) ja 

luodun arvon valjastamiseen omaksi hyödykseen (value capture). (Santos 2012.) 
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Kuviossa 1 (mukailtu Wilson & Post 2011) linja A-B-C kuvaa perinteistä ”joko-tai” 

–ajattelutapaa, jossa pyrkimys parempaan taloudelliseen tuottavuuteen tarkoittaa aina 

sosiaalisesta arvonluonnista luopumista. Tässä ajattelutavassa taloudellinen arvo ja 

sosiaalinen arvo ovat dikotomisia ja keskenään ristiriitaisia. Kohta D kuvaa 

yhteiskunnallisen yrittäjyyden ajatusmallia, jonka mukaan nämä sekamuotoiset 

yritykset toimivat uudella tuotantomahdollisuuksien käyrällä, investoimalla 

innovatiivisella tavalla sosiaalisen vaikutuksen tekemiseen, joka tuottaa myös 

taloudellista arvoa ja investoimalla taloudellista arvoa luoviin toimintoihin, jotka 

luovat myös sosiaalista arvoa. Sosiaalisen mission, markkinalähtöisen toimintamallin 

ja yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallin yhteen liittäminen on olennaista 

sosiaalisen arvon luomiseksi ja luotujen hyötyjen allokoimiseksi useille 

sidosryhmille. Kaikkien sidosryhmien etujen huomioonottaminen vaikuttaa 

yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamalliin siten, että sosiaalisen arvon luonti on 

luontaista läpi koko arvoketjun. Tässä ajatusmallissa jokaisella päätöksellä on 

mahdollisuus luoda lisää taloudellista ja sosiaalista arvoa. (Wilson & Post 2013.)  
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Kuvio 1. Social Business Thinking (mukaillen Wilson & Post 2011). 
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haavoittuvaisimpien ja huomiotta jäävien jäsenten tarpeisiin. Nämä organisaatiot 

esitellään seuraavaksi. 

2.3.1 Mikrorahoituslaitokset (Microfinance Institutions) 

Mikrorahoituslaitokset tarjoavat säästämisen -, lainoituksen - ja vakuutuspalveluita, 

joita tyypillisesti tarjotaan henkilöille ja organisaatioille, jotka eivät pysty 

hyödyntämään tavallisten pankkien palveluita, koska nämä asiakasryhmät ovat 

pankeille liian riskisiä tai huonosti tuottavia. Mikroluotot ovat pieniä, vakuudettomia 

lainoja, joita voidaan ottaa henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai yrityksen nimiin. 

Toimiala on syntynyt tarpeesta vastata rahoitusmarkkinoiden tehottomuuksiin, joista 

seuraa tiettyjen ryhmittymien jääminen rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. Näitä 

tehottomuuksia syntyy yleensä informaation epäsymmetriasta ja agenttiongelmista. 

Näissä tilanteissa eri osapuolilla on eri määrä tai erilaista informaatiota molempia 

koskevasta asiasta tai erilaiset motivaatiot yhteistä asiaa kohtaan. 

Mikrorahoituslaitosten toimintoja ovat lainaaminen keskinäisen takauksen ryhmille, 

progressiivinen eli asteittain kehittyvä lainoitus sekä joustavat, julkiset ja säännölliset 

takaisinmaksuerät. Keskinäisen takauksen mallissa muodostetaan pieniä, muutaman 

hengen ryhmiä, joissa jokainen jäsen haluaa ottaa lainaa. Laina annetaan ensin 

yhdelle ryhmän jäsenelle ja kun hän on osittanut kykenevänsä lainan lyhennykseen 

saa seuraava ryhmän jäsen oman lainaosuutensa. Tällä menetelmällä on onnistuttu 

pienentämään luottotappioiden määrää. Tyypillistä on myös palveluiden 

kohdistaminen erityisesti naisille. Näillä toimilla mikrorahoituslaitokset ovat 

onnistuneet muuttamaan ”lainoituskelvottomat” (”unbankable”) ”köyhiksi 

lainoituskelvollisiksi” (”bankable poor”). Mikrorahoituslaitokset ovat levinneet 

kehittyvistä maista myös kehittyneisiin maihin alueille, joissa taloudellinen toiminta 

on vähentynyt merkittävästi. Tavalliset rahoituslaitokset lopettavat toimintansa 

tällaisilla alueilla, sillä toiminta on liian kallista ja riskistä. Kehittyvissä maissa 

mikroluottolaitokset hyödyntävät useita erilaisia organisaatiomuotoja, mutta 

kehittyneissä maissa organisaatiomuoto on määritelty joko voittoa 

tavoittelemattomaksi hyväntekeväisuusjärjestöksi tai yhteiskunnalliseksi yritykseksi. 
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Näillä toimintamalleilla pyritään tukemaan tavoitetta vähentää yhteiskunnan 

haavoittuvaisimpien ja marginaalisten ryhmittymien taloudellista ja sosiaalista 

yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä. Kehittyneissä maissa mikrorahoituslaitokset 

nähdään yhteisöllisinä hankkeina, jotka hyödyntävät alhaalta ylös –menetelmää 

kehityksen aikaansaamiseksi. Näiden organisaatioiden omistusrakenteilla ja 

hallinnointitavoilla pyritään luomaan uusia mahdollisuuksia asiakkaille sekä 

sitouttamaan ja osallistamaan asiakkaita rahoituslaitosten päätöksentekoon, 

johtamiseen ja valvontaan. 

Esimerkki tällaisesta mikrorahoituslaitoksesta on Grameen Bank Bangladeshissa, 

jonka perustaja Muhammad Yunus on saanut Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2006. 

Palkinto on myönnetty toiminnasta, joka pyrkii taloudelliseen ja sosiaaliseen 

kehitykseen alhaalta ylös –kehittämismallin avulla. Nobel-komitea uskoo, että juuri 

tällainen mikroluottotoiminta on yksi tapa auttaa suuria kansanryhmiä pääsemään irti 

köyhyydestä, edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, ja siten saada aikaan kestävä 

rauha. (Nobel Media AB 2014.) 

2.3.2 Itsenäiset ryhmittymät (Self-reliant Groups) 

Itsenäiset ryhmittymät ovat vaihtoehtoinen toimintamalli yhteisön sosioekonomiseen 

kehittämiseen. Siinä samaa sosioekonomista taustaa edustavat henkilöt 

organisoituvat 5-10 hengen ryhmiksi, joissa he kokoontuvat ja säästävät pieniä 

rahasummia viikoittain. Tapaamisissa opetellaan uusia taitoja, kehitetään 

itseluottamusta ja ryhmähenkeä sekä perustetaan mikroyrityksiä. Mikroyritysten 

alkupääoma kerätään yhteisistä säästöistä sekä mikrorahoituslaitosten antamista 

ryhmälainoista. 

Itsenäisten ryhmittymien jäsenet kokevat osallistuvansa tuotteliaaseen ja 

merkitykselliseen toimintaan, joka lisäksi kohentaa heidän itsetuntoaan. Toiminta luo 

taloudellisia mahdollisuuksia vastata yhteisön sosiaalisiin ongelmiin ja parantaa 

ryhmien jäsenten taloudellista asemaa. Ryhmäluottojen keskinäinen takaaminen luo 

turvaverkon heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville ja vähentää siten 

taloudellista stressiä. Itsenäiset ryhmittymät voivat toimia pohjana laajemmalle ja 

vaikuttavammalle sosiaaliselle ja taloudelliselle toiminnalle. (Roy et al. 2015.) 
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Blount ja Nunley (2014) taas esittelevät kolme yritystä, jotka määrittelevät itsensä 

sosiaalisiksi yrityksiksi. Esimerkkien esitteleminen on heidän mukaansa oleellista, 

sillä yhteiskunnallisen yrittäjyyden määritteleminen ei ole abstraktin käsitteen 

tutkimista eri näkökannoilta, vaan todellisen ilmiön selittämistä. Esimerkeistä 

ilmenee miten nämä itsensä yhteiskunnallisiksi yrityksiksi määrittelevät yritykset 

toimivat ja miksi määritelmien teko empirian pohjalta on osoittautunut vaikeaksi. 

(Blount & Nunley 2014.) 

2.3.3 D.Light Design, Inc. 

D.light design, Inc. (d.light) on yritys, jonka missio on tarjota laadukkaita 

valaistuspalveluita ja –tuotteita alueille, joilla ei ole pääsyä luotettavaan 

sähköverkkoon. Sähköttömillä alueilla sisätilojen valaistus järjestetään usein 

öljylampuilla, jotka tuottavat vain heikkoa valaistusta ja ovat turvallisuusriski 

mahdollisten palojen ja palovammojen vuoksi. Öljylamput aiheuttavat myös 

sisäilmaongelmia epäpuhtaalla palamisellaan. Tähän ongelmaan vastaten d.light on 

kehittänyt valikoiman edullisia, kestäviä aurinkokennovalaisimia, joiden valaisuteho 

on parempi, jotka ovat turvallisempia, toimivat uusiutuvalla aurinkoenergialla, 

eivätkä vaadi yhteyttä sähköverkkoon.  

D.light on valinnut lainmukaiseksi organisaatiomuodokseen voittoa tavoittelevan 

yritysmuodon hyväntekeväisyysjärjestön sijaan. He määrittelevät itse olevansa 

voittoa tavoitteleva yhteiskunnallinen yritys, jonka missio on luoda lisää 

valinnanvapautta asiakkaille, joilla ei ole pääsyä luotettaviin energianlähteisiin, jotta 

näillä asiakkailla voisi olla ”valoisampi tulevaisuus”. Heidän tavoitteensa on olla 

edullisempi, terveydelle parempi ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto kuin 

öljylamput ja kynttilät.  Heidän pääasialliset asiakassegmenttinsä ovat köyhillä 

alueilla kehittyvissä maissa. Sen lisäksi, että he itse määrittelevät itsensä 

yhteiskunnalliseksi yritykseksi, myös monet riippumattomat organisaatiot ovat 

antaneet heille tunnustusta heidän tekemästään yhteiskunnallisesta työstä. (Blount & 

Nunley 2014.) 

Suomalainen esimerkki tällaisesta hyödykkeitä tuottavasta yhteiskunnallisesta 

yrityksestä on vuonna 1998 perustettu Lumituuli Oy, joka tuottaa ja myy tuulisähköä 
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yli 1200 osakkeenomistajalleen. Varat voimaloiden rahoittamiseen on kerätty 

osakeanneilla, debentuurilainoilla yksityishenkilöiltä, pankkilainalla sekä kauppa- ja 

teollisuusministeriöltä saadulla avustuksella. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön 

tuotot ja kerätty rahoitus tulee käyttää tuulivoimalainvestointeihin. Ostamalla yhtiön 

osakkeita saa oikeuden ostaa ekologista tuulienergiaa, tukee menetetyn tuoton verran 

uuden tuulivoiman rakentamista ja kasvattaa tuulisähkön osuutta Suomen 

energiantuotannossa. Yrityksellä on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä 

Yhteiskunnallinen yritys –merkki. (Lumituuli 2017.) 

2.3.4 Women’s Bean Project 

Women’s Bean Project on hanke, joka pyrkii katkaisemaan jäsentensä 

työttömyyskierteen ja köyhyyden auttamalla heitä kehittämään taitojaan ja 

tarjoamalla työkykyä ylläpitävää toimintaa. Hankkeen puitteissa naiset muun muassa 

opettelevat valmistamaan gurmeeruokaa ja –tuotteita, lahjakoreja ja käsintehtyjä 

koruja. Hankkeen on tarkoitus kehittää naisten työskentelyvalmiutta ja sosiaalisia 

taitoja, jotta heillä olisi tarvittavia taitoja pitkäaikaiseen työllistymiseen. 

Hanke määrittelee itsensä yhteiskunnalliseksi yritykseksi ja on sellaiseksi tunnustettu 

myös Yhteiskunnallisten yritysten allianssin (Social Enterprise Alliance) taholta. 

Lainmukaiselta organisaatiomuodoltaan Women’s Bean Project on kuitenkin 

hyväntekeväisyysjärjestö, sillä vaikka 70% toiminnan rahoituksesta tuleekin jäsenten 

valmistamien tuotteiden myynnistä loput 30% saadaan lahjoituksina. (Blount & 

Nunley 2014.) 

Myös Suomesta löytyy vastaava valmennusta ja kuntoutusta tarjoava säätiö Meriva 

sr. Säätiö tarjoaa työtoimintaa, jonka kohderyhminä ovat pitkäaikaistyöttömät, 

syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, vajaakuntoiset, vammaiset, 

mielenterveyskuntoutujat ja muut vaikeasti työllistyvät henkilöt. Tarkoituksena on 

valmennuksen, kuntoutuksen, työtoiminnan ja tuetun työllistymisen kautta edesauttaa 

kohderyhmien edustajia pyrkimyksessä päästä avoimille työmarkkinoille tai 

ammatilliseen koulutukseen. Meriva sr.:n toimintayksiköitä ovat esimerkiksi Meriva 

Auto ja Metalli, Meriva pesula, Meriva kotipalvelut ja Goodwill Meriva. Säätiön 
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perustajia ovat Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Kemin seurakunta ja 10 

sosiaali- ja terveysalan järjestöä. (Meriva 2017.) 

2.3.5 Cooperative Home Care Associates, Inc. 

Cooperative Home Care Associates, Inc. (CHCA) on terveydenhoidon 

ammattihenkilöiden muodostama osuuskunta, jonka lainmukaiseksi 

organisaatiomuodoksi on valittu voittoa tavoitteleva yritysmuoto. Yritys toimii 

yhteistyössä kahden muun organisaation kanssa. Toinen näistä organisaatioista on 

Independence Care Systems -hyväntekeväisyysorganisaatio, joka tarjoaa 

pitkäaikaisia hoitopalveluita ja toinen Paraprofessional Healthcare Institute (national 

policy organization) on terveyspalveluita käyttävien ja tarjoavien tahojen oikeuksia 

ajava järjestö. Yrityksen missiona on tuottaa luotettavia ja korkealaatuisia 

kotihoitopalveluita tarjoten samalla työntekijöilleen korkeinta mahdollista palkkaa ja 

etuuksia. Yritys uskoo tuottavansa korkealaatuista palvelua asiakkailleen tarjoamalla 

korkealaatuisia työpaikkoja työntekijöilleen. CHCA on työntekijöidensä omistama ja 

panostaa työntekijöidensä kouluttamiseen. Yrityksellä on 1600 työntekijää ja se on 

toimintansa aikana kyennyt maksamaan toimialan keskiarvoa 20% korkeampaa 

palkkaa. Yrityksen perustaja Rick Surpin on vuonna 2003 valittu vuoden 

yhteiskunnalliseksi yrittäjäksi The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship -

järjestön toimesta. (Blount & Nunley 2014.) 

Vastaava esimerkki löytyy myös Suomesta: Caritas-Säätiön tytäryhtiöt Caritas 

Palvelut Oy ja Caritas Lääkärit Oy. Caritas-Säätiö on oululainen yleishyödyllinen 

yhteisö, joka tuottaa lääkäri- ja kuntoutuspalveluita sekä asumispalveluita yksityis-, 

yritys- ja kunta-asiakkaille. Tytäryhtiöt tarjoavat asumisen, kuntoutuksen, kotihoidon 

ja ateriapalveluja, sekä yksityislääkäri- ja työterveyspalveluita. Toiminnasta 

syntyneistä voitoista suurin osa käytetään Caritas-Säätiön yleishyödylliseen 

toimintaan, jolla edistetään säätiön mission mukaisesti vanhusten ja vammaisten 

asumisoloja ja kuntoutusta. Yhteisön ensisijainen tarkoitus on yhteiskunnallisen 

hyvän tuottaminen ja sille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen 

yritys –merkki. (Caritas 2017.) 
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Näissä esimerkkiyrityksissä sosiaalista arvoa pyritään luomaan eri tavoilla. Osa 

pyrkii toteuttamaan sosiaalista missiotaan tarjoamalla tuotteita ja valinnanvapautta 

markkinoiden syrjimille, heikon kannattavuuden asiakassegmenteille, osa tarjoamalla 

alustan, joka osallistaa jäseniään ja pyrkii heidän elämänlaatunsa parantamiseen, ja 

osa pyrkii luomaan parempaa kokonaisarvoa panostamalla kaikkiin sidosryhmiinsä. 

Myös lainmukaiset organisaatiomuodot poikkeavat toisistaan osittain riippuen 

rahoituksen lähteistä ja organisaation perustaneista henkilöistä tai ryhmittymistä. 

Näistä eroavaisuuksista huolimatta organisaatiot itse kokevat toteuttavansa 

yhteiskunnallista yrittäjyyttä ulkopuolisten riippumattomien toimijoiden tunnustaessa 

saman. Tarvitaan kuitenkin tarkempi teoria ja määritelmä yhteiskunnallisesta 

yrittäjyydestä, jotta kuka tahansa ei voisi määritellä olevansa yhteiskunnallinen 

yrittäjä, ja jotta olisi mahdollista luoda kannustimia ilmiön edistämiseksi. 
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3 MIKSI YHTEISKUNNALLISIA YRITYKSIÄ TARVITAAN?  

Ekonomisti ja Grameen Bank –mikrorahoituslaitoksen perustaja Yunus on selittänyt 

yhteiskunnallisten yritysten tarpeellisuutta sillä, että yhteiskunnallisessa 

yrittäjyydessä otetaan huomioon ihmisten moniulotteisuus toisin kuin valtavirtaisessa 

taloustieteellisessä ajattelussa, jossa taloudellinen toiminta perustuu oman edun 

tavoittelulle. Yhteiskunnallisen yrityksen on palveltava ihmisiä ja ympäristöä 

parhaalla mahdollisella tavalla kuitenkin taloudellisesti kannattavasti. Hänen 

mukaansa vapaat markkinat eivät ole onnistuneet tuomaan vaurautta kaikille, eikä 

niitä sellaisenaan ole tarkoitettukaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. 

Niiden voidaan nähdä jopa pahentavan köyhyyttä, sairauksia, saastumista, 

korruptiota, rikollisuutta ja epätasa-arvoa. Kapitalismia talousjärjestelmänä voidaan 

kuitenkin täydentää uudella liiketoiminnan muodolla, jossa yrittäjät tavoittelevat 

määriteltyjä sosiaalisia päämääriä eivätkä omaa henkilökohtaista etuaan. (Yunus, 

2007 via Mennis & Musgrave 2008: 77.) 

Tämän näkemyksen mukaisesti yhteiskunnallisia yrityksiä syntyy, jotta voitaisiin 

luoda taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa, osallistaa ryhmiä, jotka jäävät 

kapitalistisen järjestelmän ulkopuolelle, ja jotta ulkoishyötyjä pystyttäisiin 

hyödyntämään ja ulkoishaittoja vähentämään. Seuraavaksi esitellään perusteet näille 

toimille. 

3.1 Ulkoisvaikutukset 

Taloustieteellisten teorioiden mukaan täydellisissä markkinaolosuhteissa tilanne, 

jossa taloudelliset toimijat tavoittelevat omaa etuaan eli voittojen maksimointia 

johtaa resurssien parhaaseen mahdolliseen allokointiin ja saa yksilöt kuluttamaan 

tuotteita ja palveluja, joita he eniten arvostavat. Julkisia instituutioita tarvitaan 

kuitenkin luomaan ja ylläpitämään oikeusjärjestelmää. Julkisten instituutioiden 

tehtävä on huolehtia, että markkinat pysyvät kilpailullisina ja ettei markkinoille 

asetettuja sääntöjä rikota, sillä tavoitellessaan maksimaalisia voittoja yritykset voivat 

pyrkiä venyttämään oikeuksiaan ja käyttämään markkinavaltaansa vähentääkseen 

kilpailua, mikä on haitaksi yhteiskunnalle. Tällainen järjestelmä on taloudellisesti 

tehokas, mutta ei välttämättä taloudellisesti tasa-arvoinen, sillä erilaiset lähtötilanteet 
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luontaisissa kyvykkyyksissä ja resursseissa johtavat erilaisiin resurssien ja 

hyvinvoinnin jakautumisiin. Julkinen sektori vastaa tähän ongelmaan vero- ja 

sosiaalijärjestelmien avulla. Näillä toimilla ei kutienkaan pystytä vastaamaan 

paikallisiin ongelmiin, joihin tarvittaisiin kohdennettuja ratkaisuja. Näitä paikallisia 

ongelmia ratkaisevat hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka saavat rahoituksensa 

lahjoituksina ja julkisina avustuksina, ja jotka auttavat luomaan parempaa 

taloudellista tasa-arvoa. Tätä järjestelmää kuitenkin heikentävät taloudellisten 

toimien ulkoisvaikutukset ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tehottomuus. (Santos 

2012.) 

Ulkoisvaikutuksia syntyy, kun syntyy vaikutuksia myös taloudellisen toiminnan 

osapuolten ulkopuolisiin tahoihin, eli sivullisiin. Nämä sivulliset eivät maksa tai saa 

kompensaatiota kokemastaan ulkoisvaikutuksesta. Jos vaikutus sivulliseen on 

negatiivinen, on kyse ulkoishaitasta, ja jos positiivinen, on kyse ulkoishyödystä. 

Markkinat perustuvat yksilöiden tekemiin valintoihin, jotka maksimoivat heidän 

henkilökohtaisen hyötynsä. Näitä valintoja tehdessään yksilöt eivät kuitenkaan 

välttämättä ota huomioon hyötyjä tai haittoja, joita syntyy päätöksen seurauksena 

myös sivullisille. Tällöin kysynnän ja tarjonnan tasapainopiste ei luo maksimaalista 

hyötyä koko yhteiskunnalle. Julkisen sektorin tehtävänä on nähty olevan vastata 

tähän markkinoiden epäonnistumiseen ulkoishyötyjä edistävillä ja ulkoishaittoja 

estävillä toimilla. Ulkoishaittoja voidaan esimerkiksi estää tai vähentää asettamalla 

epäsuotuisalle toiminnalle vero, jolloin ulkoishaittaa aiheuttavan toiminnan tarjonta 

ja kysyntä asettuvat aiempaa tasapainopistettä määrällisesti alemmalle tasolle ja 

hinnaltaan korkeammalle tasolle. Korkeammalla hinnalla ja vähentyneellä 

myyntimäärällä voidaan ainakin osittain kompensoida ulkoishaitasta aiheutuneita 

kustannuksia. Toinen menetelmä on luoda omistusoikeusjärjestelmä, kuten 

päästöoikeuksien tapauksessa. Jos ulkoishaitasta aiheutuva kustannus on merkittävä, 

voidaan haittaa aiheuttava toiminta myös kieltää kokonaan. Tästä on esimerkkinä 

huumeiden myynnin kieltäminen useissa valtioissa. Kun toiminta aiheuttaa 

ulkoishyötyjä, kuten esimerkiksi koulutuksen tai rokottamisen tapauksessa, on syytä 

toimia päinvastaisesti ja antaa avustuksia, jotta koulutusta ja rokotuksia tuotettaisiin 

optimaalisella tasolla koko yhteiskunnan saaman hyödyn, eikä vain yksityisen 

hyödyn kannalta. Lisäksi voidaan antaa ohjeistuksia ja sääntelyitä ulkoishyötyjä 
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tuottavalle toiminnalle kuten jätteiden kierrättämiselle ja jätevesien puhdistamiselle. 

(Mankiw & Taylor 2011: 199–204.) 

On kuitenkin tavallista, että positiivisia ulkoishyötyjä tuottavaa toimintaa tarjotaan ja 

kysytään liian vähän koko yhteiskunnan optimaalisen hyödyn kannalta – avustuksista 

ja ohjeistuksista huolimatta. Silloin julkinen sektori voi itse päättää tarjota näitä 

palveluita julkisin varoin. Tämän on nähty olevan järkevää erityisesti 

julkishyödykkeiden tapauksissa. Julkishyödykkeitä ovat hyödykkeet, joiden 

kuluttamista vapaasti ei voida estää sen jälkeen, kun se on kulutettavaksi tarjottu. 

Julkishyödykkeen kulutus ei myöskään vähennä muiden mahdollisuutta hyötyä siitä. 

Esimerkiksi maanpuolustuksesta pääsevät hyötymään kaikki, eikä ketään voida estää 

sitä hyödyntämästä, kun se on järjestetty. Yksityinen sektori ei tuota 

julkishyödykkeitä, sillä se ei onnistuisi keräämään tarvitsemaansa rahoitusta kaikilta, 

jotka pääsisivät hyötymään hyödykkeestä. Julkisella sektorilla on kuitenkin paljon 

vastuita ja rajalliset resurssit, joten on todennäköistä, että kaikkiin ulkoisvaikutuksiin 

ei pystytä julkisen sektorin toimesta vastaamaan. Näin syntyy 

”väliinputoajasegmenttejä”, joissa on kysyntää tietynlaisille palveluille, mutta 

markkinat eivät ryhdy tarjoamaan kyseisiä palveluita heikon kannattavuuden vuoksi 

ja julkisen sektorin resurssit eivät riitä tai se ei ole edes tietoinen palvelun tarpeesta. 

(Santos 2012.) 

3.2 ”Väliinputoajasegmentit” 

Santos (2012) esittää ajatuksen, että yhteiskunnallinen yrittäjä eroaa tavallisesta juuri 

siinä, että hän valitsee toimintansa kohteeksi alan, jolla on suuria positiivisia 

ulkoisvaikutuksia ja ongelmia, joita markkinat tai julkinen sektori eivät ryhdy 

ratkaisemaan. Tavallinen yrittäjä välttäisi tällaista alaa, sillä siinä luodusta arvosta on 

vaikea kerätä tuottoja itselle. Yhteiskunnalliselle yrittäjälle on kuitenkin 

oleellisempaa luoda arvoa yhteisölle kuin saada maksu kaikilta luodusta arvosta 

hyötymään pääseviltä tahoilta. Tällaisella alalla yhteiskunnallisen yrityksen ei 

tarvitse kilpailla voittoa tavoittelevien yritysten kanssa, jotka ovat kyvykkäämpiä 

saamaan rahoitusta sijoittajilta ja apua yhteistyökumppaneilta, jotka etsivät tuottoa ja 

korkeatasoista työvoimaa, joka etsii korkeita palkkoja. Niiden avulla voittoa 

tavoitteleva yritys pystyy kasvamaan nopeammin kuin yhteiskunnallinen yritys ja 
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syrjäyttää sen siten pitkällä aikavälillä. Tämä ajaa yhteiskunnalliset yritykset 

toimimaan aloilla, joilla markkinat eivät toimi tehokkaasti. 

Julkishyödykkeiden lisäksi on myös paljon muita hyödykkeitä, joissa on positiivisia 

ulkoisvaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi ”paikalliset” hyödykkeet, jotka 

hyödyttävät vain tiettyä rajattua joukkoa. Julkisella sektorilla ei välttämättä ole 

motiivia vastata tällaiseen ongelmaan, joka koskettaa vain pientä osaa väestöstä, sillä 

on vaikea perustella koko väestöltä kerättävien verotulojen käyttämistä pienen 

ryhmittymän hyväksi. Julkisen sektorin intressit riippuvat kuitenkin tämän rajatun 

joukon ominaisuuksista. Jos tällä joukolla on korkea status, kontrolli tärkeistä 

resursseista, yhteistoimintakykyä tai mahdollisuus vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen, 

voi julkisella sektorilla olla intressi toimia. Tämä rajattu joukko voi myös painostaa 

julkisen sektorin toimimaan rajatun joukon toiveiden mukaisesti. Esimerkki 

tällaisesta rajatusta joukosta, jolla on kontrolli tärkeistä resursseista ja mahdollisuus 

vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen on maatalousyrittäjät. Heillä on kontrolli 

ruoantuotannosta ja kyky saada julkinen mielipide kannattamaan kotimaista 

ruoantuotantoa. Heitä on suhteellisen pieni osuus väestöstä, mutta julkinen valta on 

historiallisesti kokenut olevan perusteltavaa tukea tätä rajattua joukkoa julkisin 

varoin ja siten vastata heitä koskettavaan ongelmaan. 

Jos kyseessä on ”voimaton” rajattu joukko, esimerkiksi köyhät tai 

pitkäaikaistyöttömät, jolla ei ole edellä mainittuja ominaisuuksia, voi julkisen 

sektorin olla vaikea perustella tai olla motivoitunut käyttämään verovaroja tällaiseen 

segmenttiin. On myös mahdollista, että julkinen sektori ei edes ole tietoinen jonkin 

tietyn ryhmittymän tukemisen tuomista positiivisista ulkoisvaikutuksista. Tällaisen 

segmentin kohdalla markkinat ja julkinen sektori epäonnistuvat. Tämän 

”väliinputoajasegmentin” ongelmiin intohimoisesti suhtautuva yhteiskunnallinen 

yrittäjä voi kehittää ratkaisuja sen ongelmiin ja lisätä tietoutta kyseisen joukon 

tilanteesta. On kuitenkin huomattava, että vaikka nämä markkinoiden ja julkisen 

sektorin hyljeksimät ongelmat, joiden ratkaisemisella olisi positiivisia 

ulkoisvaikutuksia kohdistuvat usein ”voimattomiin” rajattuihin joukkoihin voi 

yhteiskunnallista yrittäjyyttä tapahtua myös muunlaisten kohderyhmien keskuudessa. 

Esimerkiksi Wikipedia, vapaa tietosanakirja, palvelee pääasiassa etuoikeutettuja 

yksilöitä, jotka ovat lukutaitoisia ja joilla on käytössään tietokone ja internetyhteys. 
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Tämä kohderyhmä ei myöskään ole määrällisesti pieni tai kykenemätön 

vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Kuitenkin tiedon leviäminen luo merkittävää 

sosiaalista arvoa, mutta tiedon tuottaneen tahon on vaikea kerätä korvauksia kaikilta 

tietoon käsiksi pääseviltä yksilöiltä. Siksi tällaiseenkin toimintaan ryhtyy vain 

yhteiskunnallinen yrittäjä tai muu voittoa tavoittelematon organisaatio. (Santos 

2012.) 

3.3 Arvon luonti vastaan arvon valjastaminen omaksi hyödyksi 

Kun lasketaan yhteen kaikkien yhteiskunnan jäsenten kokeman hyödyn kasvu ja 

vähennetään kulutettujen resurssien vaihtoehtoiskustannus ja tulos on positiivinen, 

on luotu arvoa. Luodun arvon valjastamista omaksi hyödyksi (value capture) 

tapahtuu silloin kun jokin keskeinen tekijä arvon luonnissa pystyy keräämään 

itselleen tuottoa, joka ylittää hänen käyttämiensä resurssien arvon. Siten arvoa 

luodaan yhteiskunnallisella tasolla ja arvoa valjastetaan omaksi hyödyksi 

organisatorisella tasolla. Voittojen tuottaminen on siis vain kykyä valjastaa luotu 

arvo omaksi hyödyksi. (Santos 2012.) 

Arvon luonti on oleellista kestävällä pohjalla olevan arvon valjastamisen kannalta. 

Toiminta, josta toimija pystyisi valjastamaan arvoa itselleen luomatta sitä, katsotaan 

yleensä laittomaksi. Esimerkiksi toiminta, jossa sähköä välittävä yritys pystyisi 

keräämään itselleen merkittäviä voittoja vain sen vuoksi, että toimiala on onnistunut 

manipuloimaan sähkön välityksen hintatasoa, tai toiminta, joka aiheuttaa merkittävää 

haittaa ympäristölle ja pientä taloudellista hyötyä luo siten negatiivista arvoa 

haittojen kumotessa hyödyt. On myös oleellista, että toiminnasta on jollakin tasolla 

mahdollista valjastaa hyötyä arvon luojalle, jotta varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja 

laajentuminen. Toiminnasta, josta aiheutuu ulkoisvaikutuksia, on kuitenkin vaikea 

saada valjastettua hyötyä itse arvoa tuottavalle toimijalle. (Santos 2012.) 

Arvonluonnin ja arvon valjastamisen maksimointi samassa organisaatiossa on 

haasteellista. Organisaatioiden tulisi siis tehdä valinta priorisointijärjestyksestä 

näiden kahden strategian välillä. Tämä valinta vaikuttaa kaikkeen organisaation 

toimintaan: miten se viestii tavoitteistaan, miten se hinnoittelee tuotteensa tai 

palvelunsa, ja miten se valitsee toimintansa kohteet. Esimerkiksi arvonluontiin 
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keskittyvä yritys asettaisi tyypillisesti palveluidensa hinnan tasolle, joka maksimoisi 

asiakkaiden hyödyn ja yritys, joka maksimoi arvon valjastamisen omaksi 

hyödykseen asettaisi hinnan tasolle, joka maksimoisi voitot yritykselle. Lisäksi 

arvonluontiin keskittyvä yritys valitsee toimintansa kohteeksi toimintoja, joista 

seuraa suurinta arvoa yhteiskunnalle. Esimerkiksi arvon valjastamiseen keskittyvä 

lääkeyritys ei lähtisi kehittämään lääkettä kehitysmaissa köyhiin kansanryhmiin 

vaikuttaviin sairauksiin, sillä siitä olisi epätodennäköistä saada valjastettua vaadittua 

tuottoa. Arvonluontiin keskittyvä yritys kuitenkin ryhtyisi tähän toimintaan siitä 

seuraavien merkittävien hyötyjen vuoksi koko yhteiskunnalle. (Santos 2012.) 

3.4 Yrittäjien näkökulma 

Wilson ja Post (2013) kertovat havainnoistaan, miksi itse yrittäjät valitsevat 

yritykselleen yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin. Tutkimustulosten mukaan 

yrittäjät ymmärtävät markkinajärjestelmän mahdollisuudet, mutta myös sen viat ja 

rajoitteet. He uskovat, että järjestelmää kuitenkin voi ja pitäisi hyödyntää 

yhteiskuntaa kehittävien tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimus esittelee kolme 

tärkeää perustetta, joiden mukaan yrittäjät ovat valinneet yhteiskunnallisen yrityksen 

toimintavan. 

Ensimmäisen perusteen mukaan markkinalähtöinen menettelytapa on taloudellisen 

omavaraisuutensa vuoksi luotettavampi menetelmä saavuttaa sosiaalisia muutoksia 

kuin voittoa tavoittelemattomien yritysten lahjoituksiin perustuva menettelytapa. 

Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät kokevat, että yhteisön kehittämiseen 

tarkoitetuista avustuksista on kova kilpailu ja etteivät he halua ryhtyä ”hattu 

kourassa” avustusten tai lahjoitusten hankkimiseen. Lisäksi he kokevat pystyvänsä 

paremmin kontrolloimaan yksityisen rahoituksen keräämistä ja tuottojen 

kerryttämistä omalla liiketoiminnallaan. 

Toiseksi, yrittäjät kokevat markkinalähtöisen menettelyn luovan otolliset olosuhteet 

sellaisille sidosryhmille, joita tavallisesti on hyväksikäytetty tai saatettu 

epäedulliseen asemaan. Heidän mukaansa yhteiskunnallisella yrittäjyydellä näille 

sidosryhmille voidaan luoda mahdollisuuksia omavaraisuuteen ja itsenäisyyteen sen 

sijaan, että heidän asemaansa pyrittäisiin parantamaan hyväntekeväisyydellä ja 
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lahjoituksilla. Tällä tavalla muutoksen uskotaan voivan olla laajamittaisempaa ja 

pitkäkestoisempaa, ja vähentävän sidosryhmien riippuvuutta tukia ja avustuksia 

jakavista organisaatioista. 

Kolmanneksi perusteeksi haastatellut yrittäjät kertovat markkinalähtöisen 

menetelmän ajavan tavoitetta saada aikaan suurempia yhteiskunnallisia muutoksia. 

Yhteiskunnallisten yritysten osallistuminen markkinoille ja niiden menestyminen luo 

muillekin yrityksille painetta muokata toimintatapojaan. Nämä yrittäjät näkevät 

kilpailun ja kilpailijat täysin erilaisessa valossa kuin muut markkinalähtöiset 

yritykset. Heidän tavoitteensa on rohkaista kilpailijoita muokkaamaan toimintaansa 

samaan suuntaan omien arvoa tuottavien toimintamalliensa kanssa ja osoittaa, että 

markkinalähtöinen toiminta voi olla vastuullista ja oikeudenmukaista. Sosiaalinen 

missio ajaa yhteiskunnallisia yrityksiä luomaan suurempaa yhteiskunnallista 

muutosta myös kilpailevien yritysten avulla. Esimerkiksi yhteiskunnallinen yritys, 

joka ajaa Reilun kaupan asiaa ja saa kuluttajat vaatimaan Reilun kaupan tuotteita 

myös kilpailevilta yrityksiltä, on siis onnistunut missiossaan luoda sosiaalista 

muutosta ja toimintaa, jota he pitävät toivottavana. (Wilson & Post 2013.) 
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4 TOIMINTAPERIAATTEET 

4.1 Hinnoitteluvoima ja yhteiskunnallisen yrityksen kulurakenne 

Agafonow ja Donaldson (2015) toteavat, että köyhyyden vähentämiseksi alhaalta 

ylös –kehittämismallit ovat rajallisia, jos niitä toteuttavat vain voittoa tavoittelevat ja 

osinkoa jakavat yritykset. Alhaalta ylös – kehittämismallissa ideana on saada köyhät 

kansanosat luomaan itse liiketoimintaa ja siten parantamaan omaa asemaansa. 

Korkeat makkinoilletulo- ja -lähtökustannukset kehittyvissä talouksissa rajoittavat 

köyhimmän kansanosan valintamahdollisuuksia, koska markkinoiden rakenne suosii 

harvainvaltaa (oligarchies) muiden kustannuksella. Agafonowin ja Donaldsonin 

mukaan ei ole syytä olettaa, etteivätkö osinkoa jakavat yritykset käyttäisi hyväkseen 

hinnoitteluvoimaansa markkinoilla saavuttaakseen epätavallisen suuria voittoja, jotka 

ovat mahdollisia markkinoilletuloesteiden vuoksi. Kilpailua voitaisiin lisätä 

poistamalla rajoitteita ja tekemällä rakenteellisia uudistuksia, jotka helpottaisivat 

yritysten tuloa markkinoille. Se on kuitenkin hidas ja vaikea prosessi ja sen vuoksi 

heidän mielestään on oleellista tutkia myös muita liiketoimintamalleja, jotta 

ongelmaan voitaisiin löytää nopeampia ratkaisutapoja. 

Perinteisesti ollaan ajateltu, että voittoa tavoitteleva yritys pyrkii tilanteeseen, jossa 

kokonaistulojen ja kokonaiskustannusten erotus on mahdollisimman suuri eli kun 

rajakustannus vastaa rajatuloa. Tässä tilanteessa voitot maksimoituvat. Tällöin 

voittoa tavoitteleva yritys voidaan määritellä kannattavaksi ja osinkoa jakavaksi 

yritykseksi, joka pyrkii ainoastaan maksimoimaan osakkeenomistajien varallisuutta. 

(Agafonow & Donaldson 2015.) 

Kuvion 2 (mukailtu Agafonow 2013), vasemmassa alalaidassa näkyvä 

keskimääräisten kokonaiskustannusten käyrä (average total cost curve) osoittaa 

tason, millä yrityksen on toimittava pysyäkseen kannattavana. Koska kyseessä on 

voittoa tavoitteleva yritys, osakkeenomistajat ovat tyytyväisimpiä silloin, kun 

yrityksen toiminta saavuttaa pisteen 1, jossa hintakäyrä (price) eli rajatulokäyrä 

(marginal revenue) ja rajakustannusten (marginal cost) käyrä kohtaavat. Tämä vastaa 

ylemmän kuvaajan kohtaa, jossa kokonaistuottojen ja kokonaiskustannusten erotus 

on suurimmillaan ja tuotot maksimissaan (maximum profit). Tällainen tilanne on 
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mahdollinen markkinoilla, joilla täydellinen kilpailu ei toteudu ja yrityksillä on 

hinnoitteluvoimaa. Esimerkiksi kehittyvissä maissa tällaisia tilanteita voi syntyä juuri 

markkinoilletuloesteiden ja korruption vuoksi. 

Myös yhteiskunnallisen yrityksen on toimittava vähintäänkin keskimääräisten 

kokonaiskustannusten käyrän (ATC) tasolla ollakseen kannattava, kyetäkseen 

jatkamaan toimintaansa missionsa tavoittamiseksi ja ollakseen riskeeraamatta 

arvokasta pääomaansa. Yhteiskunnallinen yritys eroaa voittoa tavoittelevasta 

yrityksestä suhtautumisellaan osingonjakoon. Koska yhteiskunnallisen yrityksen ei 

ole tarkoitus luovuttaa tuottojaan osakkeenomistajille, vaan sijoittaa tuotot takaisin 

yritykseen, se pystyy tuottamaan enemmän samalla hinnalla kuin voittoa tavoitteleva 

yritys. Kuvion 1, oikeassa alareunassa näkyy miten yhteiskunnallinen yritys 

maksimoi hyötynsä toimimalla pisteessä 2, jossa keskimääräisten 

kokonaiskustannusten käyrä leikkaa marginaalikustannusten käyrän eli hintakäyrän, 

tällöin rajakustannukset ovat suuremmat kuin rajatuotot. Tässä tilanteessa tuotot ovat 

minimissään (minimum profit), sillä tuotetut voitot on sijoitettu takaisin yritykseen, 

eikä jaettu omistajille. (Agafonow & Donaldson 2015.) 
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Kuvio 2. Voittoa tavoittelevan ja yhteiskunnallisen yrityksen kulurakenteet (mukaillen 

Agafonow 2013 via Agafonow & Donaldson 2015). 

4.2 Rahoituksen ja kasvun ongelma 

Blount ja Nunley (2014) käsittelevät yhteiskunnallisen yrityksen rahoituksen 

saamiseen liittyviä ongelmia. He mainitsevat esimerkiksi, että jos yhteiskunnallinen 

yritys on valinnut lailliseksi yritysmuodokseen voittoa tavoittelemattoman 

hyväntekeväisyysjärjestön toimintamallin, sen on lähes mahdotonta saada sijoittajia 

rahoittamaan toimintaansa, sillä hyväntekeväisyysjärjestöt eivät saa jakaa voittoja 

investoijilleen. Tällöin toiminta täytyisi rahoittaa avustuksilla ja lahjoituksilla. Jos 

taas yritysmuoto on valittu olemaan voittoa tavoitteleva voi silti olla vaikeuksia 

löytää sijoittajia, jotka ovat valmiita hyväksymään matalampia tuottoja kuin mitä he 

saisivat tavallisesta yrityksestä, jonka missio ei velvoita tuottojen sijoittamista 

yritykseen ja käyttämistä mission edistämiseen. Jos taas yritys lupaa sijoittajilleen 

vastaavan tuoton kuin tavalliset yritykset, voi tuottojen kerryttäminen saada 
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yrityksen toiminnassa liian suuren merkityksen, mikä saattaisi heikentää 

keskittymistä mission toteuttamiseen. 

Austin, Stevenson ja Wei-Skillern (2006) toteavat, että saadakseen rahoitusta ja 

houkutellakseen hyvää työvoimaa yhteiskunnallisen yrityksen, kuten tavallisenkin 

yrityksen, on muodostettava itselleen hyvä maine, mikä synnyttää luottamusta 

sijoittajien keskuudessa ja luo halukkuutta sijoittaa nimenomaan yhteiskunnalliseen 

yritykseen ja sen missioon. Yhteiskunnallinen yritys on kuitenkin usein riippuvainen 

vapaaehtoistyövoimasta, avustuksista, jäsenmaksuista, käyttömaksuista, julkisista 

tuista ja yksityisistä lahjoituksista, vaikka oma liiketoiminta toisikin jonkin verran 

tuottoja. Näillä avustavilla toimijoilla on lisäksi keskenään erilaisia motivaatioita ja 

odotuksia. Austin et al. toteavatkin, että yhteiskunnalliselle yrittäjälle on oleellista 

kyetä luomaan vahva kannattajien verkosto ja hallitsemaan monimuotoisia suhteita 

erilaisiin sidosryhmiin. Lisäksi yrittäjän tulee olla valmis yhteistyöhön muiden 

yhteiskunnallisten yritysten kanssa, sillä yhdistetyillä resursseilla yritykset voivat 

tehdä investointeja, joihin niillä yksinään ei olisi varaa tai mahdollisuuksia. 

Wilson ja Post (2013) löysivät tutkimuksessaan erilaisen suhtautumistavan 

osingonjakoon ja voiton tuottamiseen kuin Agafonow ja Donaldson (2015). Heidän 

mukaansa yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisen mission vuoksi voittojen 

maksimointi ei voi olla yrityksen tavoiteltu päämäärä, mutta toiminnan on kuitenkin 

oltava kannattavaa ja tuotettava kohtuullista taloudellista tuottoa investoijille, 

omistajille ja työntekijöille. Tämä nähdään sosiaalisten tavoitteiden saavuttamisen 

mahdollistajana eikä itse päämääränä. Keskeisenä tavoitteena on luoda 

mahdollisimman paljon kokonaisarvoa. Wilsonin ja Postin tutkimista yrityksistä 

suurin osa rahoitti toimintaansa läheisten ja ystävien investoinneilla, mutta ne, jotka 

hyödynsivät ulkopuolisia yksityisiä rahoittajia, pyrkivät maksamaan ”pientä 

taloudellista tuottoa ja suurta sosiaalista tuottoa”. Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät 

pyrkivät saamaan rahoittajia sijoittamaan yritykseen sen arvojen ja mission 

perusteella taloudellisten tuotto-odotusten sijaan estääkseen filosofisia ja strategisia 

konflikteja syntymästä. Edellä mainittu pääomarakenne ja yksityinen omistus luovat 

pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta yrityksen sosiaalisen mission toteutukseen ja 

sillä vältetään ongelmia, joita voisi syntyä julkisilta pääomamarkkinoilta saadusta 
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rahoituksesta, jonka sijoittajat yleensä arvioivat sijoituskohteita vain taloudellisen 

tuoton perusteella. (Wilson & Post 2013.) 

Yhteiskunnallisen yrityksen kasvusta syntyy ongelma, jos toimintaa rajoittaa edellä 

mainittu kulurakenne ja rahoituksen haasteet. Jos yrityksen on pyrittävä Agafonowin 

ja Donaldsonin mallin mukaisesti tuottojen minimointiin on kasvu rahoitettava 

ulkopuolisilta saaduilla sijoituksilla tai lahjoituksilla. Rahoituksen saaminen on 

kuitenkin haastavaa, jos sijoittajille ei voida luvata lainkaan tuottoa ja pelkkiin 

lahjoituksiin turvautuminen on epävarmaa. Jos taas tuottojen minimoinnin 

vaatimuksesta luovutaan voivat missio ja tuottojen kerryttäminen olla ristiriidassa 

keskenään. Sosiaalista arvoa luovan toiminnan saattaminen yhä useamman asiakkaan 

ulottuville olisi varmasti hyvä asia, mutta kasvuvaihe vaatisi luopumaan tiukoista 

vaatimuksista kulurakenteen ja osingonjaon suhteen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Yhteenveto 

Tutkielman tarkoituksena on kirjallisuuskatsauksen avulla luoda käsitys siitä, mitä 

yhteiskunnalliset yritykset ovat, mikä on tämänhetkisen tieteellisen kirjallisuuden 

näkemys yhteiskunnallisten yritysten määritelmästä ja mitkä ovat taloustieteelliset 

perusteet tällaisten yritysten synnylle. Tutkimusalana yhteiskunnallisten yritysten 

ilmiö on vielä nuori ja siksi sen määritelmät ovat jääneet epäjohdonmukaisiksi ja 

pirstaloituneiksi. Empiiristen havaintojen pohjalta yksiselitteisen määritelmän 

luominen on vaikeaa, sillä monet toimijat keskenään erilaisine toimintamalleineen ja 

missioineen kokevat olevansa osa tätä ilmiötä. Lisäksi ala kehittyy jatkuvasti 

innovatiivisilla tavoilla, mikä hankaloittaa teoreettisten määritelmien muodostamista. 

Monet tutkijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että ilmiössä on kyse organisaatioiden 

tavasta hyödyntää resursseja siten, että niillä pystytään ratkomaan sosiaalisia ja 

yhteiskunnallisia ongelmia. Mielipiteet vaihtelevat siitä onko kyseessä julkisten 

organisaatioiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen tehokkaasti järjestäytynyt tapa 

toimia vai onko kyseessä tavalliset yritykset, joiden toiminnassa vain korostuu 

yhteiskuntavastuu. Osa tutkijoista määrittelee yhteiskunnallisen yrityksen kapea-

alaisesti ja teoreettisesti taloudellisesti vakaalla pohjalla olevaksi yritykseksi, joka 

luo sosiaalista arvoa. 

Monissa lähteissä määritelmissä nousevat esiin myös, että yhteiskunnalliset yritykset 

ovat organisaatioita, jotka hyödyntävät markkinoita ratkaistakseen yhteiskunnallisia 

ongelmia ja että nämä organisaatiot ovat sekamuotoisia yrityksiä, joissa yhdistyvät 

voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sosiaaliset päämäärät ja voittoa 

tavoittelevien yritysten markkinalähtöiset toimintamallit ja taloudelliset päämäärät. 

Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyminen vaikuttaa siis olennaisesti näiden 

yritysten rakenteiden muodostumiseen ja siihen miten vastakkaisena nähdyt 

taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet voidaan yhdistää yhdessä organisaatiossa. 

Yhteiskunnallisia yrityksiä tarvitaan, sillä niiden avulla voidaan täydentää 

kapitalismia talousjärjestelmänä ja siten saavuttaa taloudellista ja sosiaalista tasa-
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arvoa, osallistaa ryhmiä, jotka jäävät kapitalistisen järjestelmän ulkopuolelle ja jotta 

ulkoishyötyjä pystyttäisiin hyödyntämään ja ulkoishaittoja vähentämään. Erään 

näkemyksen mukaan yhteiskunnallista yrittäjyyttä ilmenee juuri sellaisilla aloilla, 

joilla markkinat epäonnistuvat ulkoisvaikutusten vuoksi ja joille julkisen sektorin 

resurssit eivät riitä. 

Yhteiskunnallinen yritys keskittyy arvonluontiin voittojen tuottamisen sijasta ja 

kohtaa siksi ongelmia rahoituksen saantiin ja toiminnan kasvattamiseen liittyen. 

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on keskenään erilaisia laillisia yritysmuotoja ja siksi ne 

myös suhtautuvat eri tavoin osingonjakoon. Tällaisen organisaation on oleellista 

kyetä hallitsemaan suhteita erilaisiin sidosryhmiin ja viestiä johdonmukaisesti 

tavoitteistaan ja toimintatavoistaan hyvän maineen luomiseksi. 

5.2 Rajoitteet 

Tutkimusmenetelmänä kuvaileva kirjallisuuskatsaus on vapaamuotoinen, sillä sille ei 

ole tarkkoja ohjeita eivätkä sitä rajoita tarkat metodologiset säännöt. Tämä vapaus 

voi kuitenkin aiheuttaa epäluotettavuutta laadukkaiden lähteiden ja tarkkojen 

lähdeviittausten käytöstä huolimatta. Otettaessa huomioon kanditutkielman laajuus, 

kohderyhmä ja tavoite, on asianmukaista kuitenkin käyttää tätä menetelmää, sillä 

esimerkiksi meta-analyysiin vaadittavat resurssit ja lähdetutkimusten määrä ylittävät 

tälle työlle asetetut tavoitteet. 

Tutkielman lukijan on otettava huomioon tähän tutkimusmenetelmään liittyvät 

puutteet ja ymmärrettävä lähteiden valintaprosessin vapaus. Tällä tutkielmalla on 

pyritty luomaan yleiskäsitys käsitellystä aiheesta ja syvemmän ymmärryksen 

hankkimiseksi on syytä tutustua muihin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. 

5.3 Suosituksia lisätutkimuksille 

Olemassa olevien tutkimusten keskittyessä pääasiassa yhteiskunnallisten yritysten 

määrittelyyn, olisi jatkossa syytä tutkia myös, miten ilmiötä olisi mahdollista edistää. 

Helpottaisiko vai estäisikö uusi, oma laillinen yritysmuoto yhteiskunnallisia yrityksiä 

saamaan rahoitusta? Tulisiko osingonjakoon antaa tietyt rajat vai kieltää kokonaan? 
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Olisiko yhteiskunnalliselle yritykselle mahdollista antaa verohelpotuksia? Saako 

yhteiskunnallinen yritys hyödyntää julkisia avustuksia ja missä määrin? Miten 

sosiaalista arvoa tai yrityksen toiminnan sosiaalista merkittävyyttä voitaisiin mitata ja 

verrata? Miten voitaisiin osoittaa, että toiminta todella pyrkii sosiaalisen arvon 

luontiin ja onnistuu siinä? Onko aihetta hyödyllistä tutkia teoreettisesta vai 

empiirisestä näkökulmasta? Ilmiö on uusi länsimaiselle tieteelle, mutta onko aiheesta 

jo olemassa olevaa tietoa muissa kulttuureissa? Ilmiön kehittyessä aiheita uusille 

tutkimuksille tulee koko ajan lisää. 
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