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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee Suomen pääkaupunkiseudun informaatio- ja kommunikaatioteknologia-alan (ICT-alan) yritysten johtajien taloudellista
toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida niitä sosiaalisia mekanismeja, joiden avulla luottamussuhteet rakentuvat mikrotasolla
taloudellisen toiminnan yhteistyösuhteissa. Miten luottamus rakentuu tuntemattomaan osapuoleen? Entä miten tällaisia luottamussuhteita
ylläpidetään yritystoiminnassa, joka on luottamuksen kannalta riskialtista ja mitkä asiat tukevat taloudellisen toiminnan luottamussuhdetta?
Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä on keskustelu uudesta taloussosiologiasta ja sen sisällä erityisesti Mark Granovetterin painottama
taloudellisen toiminnan tarkastelutapa, joka korostaa taloudellisen toiminnan uppoutumista sosiaalisiin suhteisiin ja suhdeverkostoihin. Uusi
taloussosiologia näkee taloudellisen toiminnan perustuvan luottamukseen, joka on sosiaalisesti rakentunutta, kulttuurisidonnaista ja
historiallisesti kehittynyttä. Tutkimuksella on yhtymäkohtansa myös sosiaalisen pääoman keskusteluun sekä aikalaisdiagnostiseen keskusteluun
uudesta taloudesta.
Tutkimuksen aineisto koostuu 13 pääkaupunkiseudun ICT-alan pienen ja keskisuuren yrityksen johtajan haastattelusta, kahdesta ICT-alan
työntekijän esitutkimushaastattelusta sekä 18 ICT-alan ammattilaisen sosiaalisia verkostoja kartoittaneesta kyselystä. Tutkimus kiinnittyy
laadullisen verkostoanalyysin perinteeseen ja aineiston analyysi toteutetaan haastattelupuheen lähilukuna. Haastatteluissa on pyritty jäsentämään
sosiaalisten suhteiden ja verkostojen merkitystä sekä niihin liittyvän luottamuksen rakentumista johtajien taloudellisessa toiminnassa.
Työelämään liittyvinä sosiaalisina suhteina ymmärretään tässä tutkimuksessa kaikki johtajan henkilösuhteet, joilla on merkitystä hänen
taloudelliselle toiminnalleen. Tällaisia suhteita ovat niin johtajan kollegat, alaiset ja eri sidosryhmien edustajat kuin ystävät ja perheenjäsenetkin.
Tutkimuksen keskeisin tulos liittyy luottamuksen rakentumisen askeliin: liikkeelle lähdetään kolmansien osapuolten kokemuksista ja tiedoista:
referensseistä, suosituksista ja mainetiedoista. Tämän jälkeen luottamus rakentuu välittömän vuorovaikutuksen kautta ensivaikutelman ja
aiemman yhteistyön perusteella. Luottamussuhde on lisäksi sidoksissa elämänhistorian kautta syntyneisiin suhteisiin, joista korostuvat työelämän
suhteet. Suomalaisen yhteiskunnan korkea yleistetty luottamus vähentää luottamussuhteisiin liittyviä riskejä sekä institutionaalisten käytäntöjen,
kuten sopimusten, tarvetta yhteistyösuhteissa. Suomen pääkaupunkiseudun ICT-alan johtajien luottamuksen rakentuminen on uppoutunut
vahvasti myös suomalaisen yhteiskunnan kulttuuriin.
Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat Mark Granovetterin kirjoitukset uudesta taloussosiologiasta, Petri Ruuskasen väitöskirja luottamuksesta
sekä Kaj Ilmosen tutkimukset luottamuksesta.
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