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Tämä tutkimus oli Pekka Kylätalkkarin toimeksianto. Tämän työn tarkoituksena oli 
selvittää toimeksiantajan pyynnöstä yrityksen tarpeellisuutta. Toimeksiantaja halusi 
perustaa yrityksen kotipaikkakunnalleen ja ennen sitä tarkoitus oli ottaa selvää pe-
rustettavan monipalveluyrityksen tarpeellisuudesta haja-asutusalueella. 
 
Työn aiheina olivat työllistyminen, työllistäminen ja yrittäjyys. Toimeksiantaja halusi 
työllistyä ja työllistymisekseen valitsi yrittäjyyden. Yrittäjyyteen olennaisena osana 
kuuluu toisten työllistäminen, mikäli yritys on siinä tilanteessa, että on varaa palkata 
alainen. 

 
Työssä käytettynä menetelmänä oli haastattelututkimus. Haastattelut toteutettiin 
potentiallisille asiakkaille ja yrittäjille kohdekunnassa. Kummallekin tehtiin oma 
haastattelupohjansa. Vastauksia tuli yhteensä 15. 
 
Potentiaalisten asiakkaiden haastattelun perusteella monet tarvitsivat avukseen eri-
laisia kodin ylläpitoon tarvittavia palveluita. Lisäksi kävi ilmi, että eläkeikäiset naiset 
tarvitsivat eniten tällaista palvelua. Kohdealueen yrittäjien haastatteluiden perus-
teella suurimmaksi osaksi yritykset pärjäävät alueella toimialasta riippuen. Alueella 
ei ollut yhtäkään varsinaista talonmiespalvelua tarjoavaa yritystä, joten kilpailua ei 
olisi. Myös suurin osa yrittäjistä kertoi tulevaisuuden olevan hyvä niin uusilla kuin 
vanhoillakin yrityksillä. Yrityksistä nuorin oli 1,5 vuotta ja vanhin yli 30. 

 
Sekä mahdollisten asiakkaiden että yrittäjien haastatteluiden perusteella monipalve-
luyrityksen perustaminen oli tarpeellinen. Tulosten perusteella voitiin päätellä, että 
toimeksiantajan on hyvä keskittyä suurimpaan pääkohderyhmään, joka on eläkeikäi-
set naiset esimerkiksi markkinoimalla eniten heitä. Myös luotettavuudesta kiinni pi-
täminen on tärkeää ja muistaa tehdä työ huolellisesti eikä kiireellä. 

 
Toimeksiantajan on hyvä muistaa, että kohdealueella yrittämisellä ei ole väliä onko 
uusi tai vanha yritys. Väliä on toimialalla, sillä toimiala määrittää sekä kilpailun että 
asiakkaiden määrän. Menestyminen on kiinni myös yrittäjän halusta / motivaatiosta, 
sillä yrittäminen haja-asutusalueella oli suurimman osan yrittäjien mielestä haasta-
vaa.  
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The purpose of this thesis was to research the requirements of the commissioner 
Pekka Kylätalkkari’s enterprise. The commissioner wanted to establish an enterprise 
in his local area and the purpose was to initially find out the necessity for a multiser-
vice enterprise in the sparsely populated area. 

The subjects of the thesis were employment and employment in entrepreneurship. 
The commissioner wanted to find employment for himself and so he chose entrepre-
neurship. An essential part of entrepreneurship is the employment of others if the 
enterprise is in a situation in which it can afford hiring employees. 

This research was conducted through interviews with potential customers and entre-
preneurs in the target locality. Each of the interviewees had their own interview ba-
se. In all there were 15 responses. 

Based on the interviews with the potential customers, it was observed that many of 
them needed a variety of home maintenance services. The findings also showed that 
retired women needed this kind of service the most. Based on the interviews with 
the entrepreneurs from the target locality, most of the enterprises, depending on 
their sectors, were doing well or getting along. It was also established that there we-
re no same-sector competitors for the commissioner in the area. Also most of the 
entrepreneurs, new and old, saw their future as bright. The youngest of the enterpri-
ses was 1.5 years old and the oldest was over 30 years. 

Based on the interviews with potential customers and entrepreneurs, the establish-
ment of the multiservice enterprise was needed . The results indicate that the client 
should focus marketing on the main target group which is retired women. Important 
aspects for the the enterprise were the adherence to reliability and to do tasks care-
fully - not in a hurry 

It is good for the commissioner to remember that success is not dependent on an en-
terprise being new or old. The main factor is the sector as it defines competition and 
the number of customers. Success also depends on the motivation of the entrepre-
neur as most of the entrepreneurs in the area saw it as a challenge in a sparsely po-
pulated area. 

 
 
 
 
 
Keywords: Employment, hiring of employees, entrepreneurship 
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1 Johdanto 

Toimeksiantajana toimii pitkän työuran jälkeen työttömäksi jäänyt mies, joka haluaa 

työllistyä uudelleen. Jo ennen työttömäksi jäämistään hän aloitti oman yrityksen 

suunnittelua irtisanomisten häämöttäessä. Toimeksiantaja näin ollen otti yhteyttä 

Uusyrityskeskukseen, josta hän sai apua yrityksen perustamiseen. Hän oli suunnitellut 

liiketoimintasuunnitelmaa ja muita yrityksen perustamiseen tarvittavia asioita. Kui-

tenkin toimeksiantaja halusi vielä kartoituksen Pornaisten kunnasta, johon yrityksen 

halusi perustaa. 

 

Yleisen kartoituksen mukaan monipalveluyritysten tarve kasvaa, sillä ihmisten keski-

ikä pidentyy ja hoitopaikat ovat kalliita eikä niitä ole riittävästi. He pystyvät hyvin 

pitämään huolta itsestään, mutta talouden hoitamiseen ja ylläpitoon, johon sisältyy 

siivousta ja korjaustöitä sekä sisällä että ulkona ei voimavarat riitä. Tällaisessa tilan-

teessa monipalveluyritystä tarvitaan.  

 

Toimeksiantaja halusi tietää, olisiko hänen yrityksensä tarpeellinen kohdealueella. 

Tavoitteena oli potentiaalisia asiakkaita ja yrittäjiä haastattelemalla selvittää, onko 

yritys tarpeellinen haja-asutusalueella. Tutkimusta jo suunniteltaessa otettiin huomi-

oon perustettavan yrityksen toimiala. 

 

Toimeksiantajan tahdosta tutkimus rajattiin koskemaan Pornaista, koska tarkoitukse-

na oli perustaa yritys juuri kyseiseen kuntaan. Tiukasta aikataulusta johtuen oli jär-

kevintä käyttää rajallinen aika oikean alueen tutkimiseen.  

 

Tutkimusongelmana on se, että ei tiedetä perustettavan yrityksen tarpeellisuutta 

alueella, johon se haluttaisiin perustaa. Tutkimuskysymyksenä on “Onko monipalve-

luyritys tarpeellinen haja-asutusalueella?” Tässä tapauksessa monipalveluyrityksellä 

tarkoitetaan palveluyritystä, joka tekee monia erilaisia palveluita asiakkaille. Toi-

meksiantajan yrityksessä olisivat muun muassa seuraavat palvelut: pienremontit / 

kunnostus, kiinteistön ylläpito ja siivous. 

Haja-asutusalueella ei yleensä palvelut ole lähellä. Tällä alueella myös suurimmaksi 

osaksi on omakotitaloja ja suurempia tontteja. Näin ollen taloja ja niiden pihoja sekä 

teitä täytyy ylläpitää, mutta jokaisella ei siihen aika tai voimavarat riitä. Sellaisissa 

tapauksissa monipalveluyrityksiä tarvitaan. 
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Tutkimuksessa käytettävänä menetelmänä toimi haastattelu, joka perustui kysely-

kaavakkeisiin. Haastattelulla oli tarkoitus saada tarkempaa ja laajempaa kuvaa tut-

kittavasta alueesta kuin kyselyllä. Siksi suunnitellut tapaamiset ja keskustelut olivat 

tärkeitä. 

 

Tässä työssä ensimmäiseksi avataan teoriaa pohjana tutkimukselle. Aiheiksi ja aihei-

den näkökulmiksi on valittu toimeksiantajaa koskettavat asiat eli työllistyminen, yrit-

täjyys ja työllistäminen. Teoriapohjan jälkeen kerrotaan tutkimuksesta saadut tulok-

set.  

 

Suurimmaksi osaksi työssä on käytetty lähteenä tilastokeskuksen julkaisemia tutki-

muksia. Tämän lisäksi on käytetty muun muassa Elinkeinoelämän keskusliiton teke-

miä tutkimuksia ja erinäisiä muita aiheista kirjoittaneiden kirjoja. 

 

Keskeisinä käsitteinä tässä työssä ovat työllistyminen, työllistäminen ja yrittäjyys. 

Työllistymisellä tässä tapauksessa tarkoitetaan tilannetta, jolloin henkilö on työttö-

mänä ja haluaa päästä töihin. Työllistymiseen lasketaan mukaan sekä toisen alaiseksi 

ryhtyminen että itsensä työllistäminen eli yrityksen perustaminen. Työllistäminen 

tässä työssä tarkoittaa toisten työllistämistä omassa yrityksessä eli alaisten hankki-

mista. Yrittäjyydellä tässä tapauksessa tarkoitetaan pääasiassa itsensä työllistämistä 

eli oman yhtiön tai toiminimen perustamista. 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta toimeksiantaja sai tietää yritysideansa tarpeellisuuden 

alueella, johon yritys haluttaisiin perustaa. Yrittäjiä haastattelemalla toimeksiantaja 

sai myös tietää yleistä kuvaa Pornaisissa yrittämisestä, sen haasteista ja menestymi-

sen mahdollisuudesta. 

 

 

2 Työllistyminen 

Työllistymisellä tarkoitetaan tässä tapauksessa tilannetta, jossa henkilö on työttömä-

nä ja haluaa työllistyä. 
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“YLI 50-VUOTIAAN on työttömyyden kohdatessa vaikea päästä takaisin työmarkkinoil-

le. Työvoimaviranomaisten arvion mukaan korkeintaan joka viides löytää uuden vaki-

tuisten työpaikan (HS 8.2.). 

Ongelma on todellinen ja merkittävä. Vaikein se on tietenkin yksittäisen ihmisen nä-

kökulmasta, mutta myös ristiriita koko yhteiskuntaa koskevan työurien pidentämista-

voitteen kanssa on huutava. 

Koska ilmiöön on monta syytä, myös ratkaisuja tarvitaan useita. Työnantajien täytyy 

käydä itsekriittisesti läpi omia asenteitaan ja sitä, tunnistetaanko pitkään työelämäs-

sä olleiden kokemuksen arvo. Julkisen vallan täytyy kannustaa konkareitakin koulut-

tautumiseen ja uuden oppimiseen. Myös työtä hakevan itsensä on hyvä pohtia, miten 

hän parhaiten kehittää omia kykyjään ja tuo niitä esiin. 

Yhteisenä tavoitteena pitää olla, että jokainen voi halutessaan työskennellä lakisää-

teiseen eläkeikään saakka. 

Alan vaihtaminen ja mielekkään työn kokoaminen pienistä osista on ponnistus, joka 

auttaa usein uuteen alkuun. Sitä ei pidä jättää kuitenkaan pelkästään työnhakijan 

omaksi urakaksi, vaan tueksi tarvitaan sekä työmarkkinoiden pelisääntöjä että talou-

dellisia kannustimia.” (Akkanen&Kalliokoski&Kauhanen 2016). 

 

2.1 Muutosturva 

Työntekijä, joka on irtisanottu taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla on oikeu-

tettu muutosturvaan, joka auttaa uudelleentyöllistymisessä (Romo&Siitonen 2006, 3). 

Olennaisena osana työn hakemista on työllistymisohjelma eli muutosturva. Tarkoituk-

sena on nopeuttaa työttömän pääsyä seuraavaan työpaikkaan. Tällainen ohjelma te-

hostaa työnantajan ja työntekijän yhteistyötä. Työntekijä aktiivisesti hakee uutta 

työpaikkaa ja työnantaja ilmoittaa löytämistään paikoista työntekijälle. Tietyin pe-

rustein työntekijällä on oikeus muutosturvaan (Romo&Siitonen 2006, 42-43). 

 

On hyvä, että monikin eri taho auttaa työnhaussa, mutta työn saaminen ei ole itses-

tään selvää esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä on pysyvästi kykenemätön sellai-

seen työhön, jota ennen teki. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi traaginen onnet-

tomuus, jonka seurauksena henkilö on pysyvästi vammautunut. Toisena ongelmana 

voi olla henkilön ikä. Työntekijä, joka ei pysty enää esimerkiksi yhtä nopeasti teke-

mään työtä kuin nuoret tulevat kalliimmiksi yrityksille myös heidän palkkauksensa 
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mukaan. Työntekijä jolla on monta vuosikymmentä työnteosta kokemusta samalta 

alalta, ei todennäköisesti halua tehdä työtä alemmalla palkalla. 

 

Hyvä tapa tässä maailmanajassa ja työttömyystilanteessa on varautua moniosaami-

seen (Lampikoski&Lampikoski 2010, 19). Päätelmänä tämän ajan seuraamisesta ja 

entisen ajan vertaamisesta nykypäivään voidaan todeta, että ennen riitti pelkästään 

se, että peruskoulusta valmistunut pääsi esimerkiksi tehtaaseen töihin ja sai luoda 

uraansa siellä monen vuosikymmenen ajan. Nykypäivänä edes korkeakoulusta hyvät 

paperit saaneelle ei työllistyminen ole varmaa. Ekonomiksi valmistunut voi päätyä 

kaupan kassalle, kun ei muuta työtä ole tarjolla. Henkilökohtainen panos on tärkeää 

oman työllistymisen varmistamiseksi. Tietyllä alalla on omattava vahvat taidot. Työt-

tömänä ollessa voi käydä esimerkiksi syventäviä oman alan koulutuksia ja kouluttau-

tua jopa ihan toiselle alalle. 

 

2.2 Lama 

Tämä lama on viides lama Suomessa. Teollisuusyritykset siirtävät tuotantoa muihin 

maihin niin nopeasti ja niin paljon kuin pystyvät ja ehtivät. Näin ollen työttömyys 

kasvaa Suomessa, vaikka työntekijöitä siirtyykin työn perässä muihin maihin. Tämä ei 

ole pahin lama, mitä Suomessa on ollut, mutta pahempi kuin 1990-luvun (Vihiriälä 

2015).  

 

Tätä ennen on ollut neljä muuta lamaa: ensimmäisen maailmansodan ja Suomen si-

sällissodan, 1930-luvun, toisen maailman sodan ja 1990-luvun aikaiset lamat. Muut 

talouden taantumat eivät ole olleet näin suuria, joten niitä ei lasketa tähän mukaan 

(Hurri 2014).  

 

Laman vuoksi toimeksiantaja jäi työttömäksi 1990-luvulla kolmena vuonna peräkkäin, 

yhteensä puolentoista vuoden ajaksi. Hänen työskentelemässään firmassa, jossa re-

surssit talojen rakentamiseen eivät enää riittäneet johti työttömyyteen. Toimeksian-

taja uudellenkouluttautui eri alalle ja siirtyi toiseen työpaikkaan laman jälkeen, jos-

ta hänet irtisanottiin uuden laman johdosta vuonna 2014. Kyseinen yhtiö siirsi tuo-

tantonsa pääosin Kiinaan, kaikki kyseisen yhtiön tuotantopuolen tekijät irtisanottiin. 
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Edelliset neljä lamaa saatiin pysähtymään devalvaatiolla, mutta sitä ei voida käyttää 

lääkkeenä nykyiseen lamaan (Hurri 2014). Näin ollen voidaan päätellä, että lama 

toistaiseksi jatkuu ja sen pysäyttäminen on hitaampaa muilla tavoin esimerkiksi anka-

rilla säästämiskeinoilla, veronkorotuksilla tai muilla toimilla, jotka Suomen hallitus 

katsoo hyväksi. Tilanne voi vielä huonontua entisestään, tarkoittaen työttömyystilan-

teen kasvua tai ainakin sen pysymistä sellaisenaan. Tämä lama on vaikuttanut siihen 

ettei toimeksiantajayrittäjä ole löytänyt vakituista työpaikkaa, joka puolestaan vai-

kuttaa toimeksiantajan yritykseen asiakkaiden saamisen /löytämisen vaikeutena. Va-

rallisuuden aleneminen ja laman jatkuminen aiheuttavat lisää työttömyyttä ja sitä 

kautta lisää varattomuutta, kierre jatkuu.  

 

BKT kasvoi eniten vuosien 1900-2009 välillä vuosina 46-60. Muita suuria kasvukausia 

on ollut vuosina 20-39 ja 60-74 (Hjerppe 2010, 48). Tämä tarkoittaa, että viimeisen 

sadan vuoden aikana taloudellisesti parhaat ajat ovat olleet 1900-luvun puolessa vä-

lissä ja siten voidaan olettaa työllisyyden olleen korkeimmillaan kyseisellä aikajaksol-

la muihin vuosikymmeniin verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste on 

ollut alle 4% 60-luvulle asti. 60-luvulla työttömiä oli noin 31 000 ja siitä lähtien työt-

tömien määrä on kasvanut aina 2000-luvulle asti kuitenkin laskien vähäisesti vuoteen 

2004 ja laski edelleen vuoteen 2008. Kuitenkin vuonna 2009 jälleen nousi ja 2014 lu-

ku oli suunnilleen sama kuin 2009. Vuonna 2015 työttömyysaste oli 9,4 (Maury 2007, 

10). 

 

Johtopäätöksenä näistä luvuista voidaan sanoa, että 60-luvulle asti työtä riitti, työt-

tömien määrä oli hyvin pieni. Työttömien määrä on kasvanut jatkuvasti tähän päi-

vään asti pienistä laskuista huolimatta eli työpaikat ovat vuosikymmenien varrella 

vähentyneet. Vuoteen 2009 mennessä työttömien määrä oli kasvanut eniten ikäryh-

mässä 45-54-vuotiaat (Myrskylä 2010, 17). 

 

2.3 Työvoiman ikääntyminen ja työttömyys 

Suomalainen työvoima ikääntyi suuren ikäluokan lähentyessä eläkeikää ja näin ollen 

työllisten rakenne muuttui nopeasti. Tämä suuri ikäluokka on 1945-1949 syntyneet. 

He ovat suurella määrällänsä vaikuttaneet ratkaisevasti työllisen työvoiman ikäraken-

teeseen (Myrskylä 2010, 13).  Tästä voidaan päätellä, että suuren ikäluokan jäädessä 

eläkkeelle tarvitaan paljon uusia työntekijöitä heidän tilalleen tuotannon romahtami-
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sen estämiseksi. Tietenkin suuri ikäluokka on aina vaikuttanut tätä kautta myös työl-

lisyyteen ja työpaikkojen saatavuuteen siten, että muiden on voinut olla vaikeampaa 

saada työpaikkoja kun he ovat vallanneet työmarkkinat. Kuitenkin tämän ikäluokan 

työssäkäymisiän aikana on ollut suuri lama 90-luvulla ja muita talouden taantumia. 

Jos ja kun nämäkin työssäkävijät ovat joutuneet irtisanotuiksi lamasta johtuen, aihe-

uttaa se entistä enemmän vaikeuksia muille ikäryhmille saada mistään työtä. Suurten 

ikäluokkien eläköityessä työnantajat eivät useinkaan ole palkanneet uutta työvoimaa, 

vaan virat/toimet on lopetettu ja tehtävät jaettu yritykseen jäävien kesken tai lope-

tettu kokonaan.  

 

Työttömyyden suurin rasitus kohdistuu heikoimmin koulutettuihin. Koko väestön kou-

lutustaso kasvaa ja työelämän koulutustaso näyttää nousevan siten, että syntyvissä 

työpaikoissa edellytetään aina vain parempaa koulutusta, mutta samaan aikaan kato-

aa niitä työpaikkoja, joissa ei tarvita ammatillista koulutusta. Työ- ja elinkeinominis-

teriön mukaan vuodesta 1988 lähtien vain perusasteen käyneet ovat ainoita työpai-

kan menettäneitä vuoteen 2008 asti vuosia 1997 ja 1998 lukuunottamatta, joiden 

mukaan erittäin vähäistä tai vähäistä kasvua oli näkyvissä. Toisin taas alemman ja 

ylemmän korkea-asteen koulutuksen käyneillä työpaikat ovat ainoastaan kasvaneet 

eivätkä ollenkaan vähentyneet. Tutkimuksessa muutosta kuvataan työpaikkojen net-

tomuutoksella, joka tarkoittaa aloittavien ja lopettavien työntekijöiden erotusta 

(Myrskylä 2010, 21,23-24). 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että kouluttautuminen kannattaa, mut-

ta täytyy muistaa ettei korkea koulutus takaa hyvää ja pysyvää työpaikkaa näiden 

aikojen ollessa erittäin epävarmat muun muassa laman takia. Toisaalta, jos heikosti 

koulutetut olisivat nuorena kouluttautuneet paremmin, todennäköisyys heidän työl-

listymisekseen olisi parempi. Koska koulutustaso nousee ja uusissa työpaikoissa vaadi-

taan korkeampaa koulutusta, johtaa tämä siihen, ettei vähemmän koulutettuja työt-

tömäksi jääneitä, vaikkakin kokemukseltaan parempia valitakaan uusiin työpaikkoi-

hin. 

 

Työssä aloittajien joukko koostuu yhtenä osana työttömistä työnhakijoista. Työttö-

myyteen vaikuttaa muun muassa työvoiman kysyntätilanne eli jos kysyntä nopeasti 

heikkenee, alkaa työttömien määrä kasvaa ja jos taas työvoiman kysyntä kasvaa, 

työttömien määrä vähenee (Myrskylä 2010, 24).  
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2.4 Kotitalousvähennys 

Kotitaloustoimialalla toimivien yritysten, kuten tämän työn toimeksiantajankin asiak-

kaat voivat saada kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on korvaus, jonka yksi-

tyishenkilöt voivat saada, jos he ovat teetättäneet palvelut yrityksellä, yrittäjällä tai 

yhteisöllä omassa kotitaloudessaan. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt ovat 

kunnossapito- ja perusparannustyöt sekä hoivatyöt (Niilola&Valtakari&Kuosa 2005, 

20). 

 

Kotitalousvähennyksen tarkoituksena on parantaa työllisyyttä kotitalouspalveluiden 

kysyntää ja tarjontaa kasvattamalla. Toisena tavoitteena on myös vähentää pimeää 

työtä (Niilola ym. 2005, 20). Kuten edellä mainittiin lamasta ja sen vaikutuksista, ko-

titalousvähennys laman aikana saattaa olla ratkaiseva tekijä palveluyrityksien hengis-

sä pysymiselle. Koska asiakkaatkin ovat menettäneet työnsä laman johdosta monella 

ei ole varaa mihinkään ylimääräiseen, jonka johdosta kotitalouspalveluiden ostami-

nen helposti jää pois harkinnasta. Jokainen kustannuksia säästääkseen oletettavasti 

pyrkii tekemään koti- ja pihatyöt ynnä muut kunnostukset itse niihin jäävillä varoilla. 

Varmasti itse jokainen laman aikana kärsinyt ottaa vastaan kaikki mahdolliset avus-

tukset, korvaukset ja alennukset. Näin ollen kotitalousvähennyksen voidaan olettaa 

lisäävän kotitalouspalveluiden kysyntää myös vähävaraisempien joukossa. Tämä sel-

keästi helpottaa pienyrittäjän toimintaa. 

 

 

3 Yrittäjyys 

Yrittäjyydellä tässä tapauksessa tarkoitetaan pääasiassa itsensä työllistämistä eli 

oman yhtiön tai toiminimen perustamista. 

 

3.1 Laman vaikutus yrityksiin 

Tilastokeskuksen mukaan 1990-luvun lama aiheutti etenkin pienten ja uusien yrityk-

sien karsiutumista markkinoilta. Laman negatiivinen vaikutus uusiin yrityksiin johtuu 

toimeentulon edellytyksien heikkenemisestä. Toisena syynä voi olla yritysten epä-

realistiset odotukset ja heikommat toimintaedellytykset perustamisvaiheessa (Nurmi 

2006). Toisin sanoen yrityksen ikä ja koko vaikuttavat olemassaoloon. Mikäli pysyy 

”hengissä” niin kauan, että yritys ehtii kasvaa ja “vanheta” , sen jääminen markki-
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noille on todennäköisempää ja työllisyyskasvu suurempi. Tilastokeskus on tehnyt tut-

kimusta uusien yritysten henkiinjäämisestä. Kohdetoimialana on teollisuus, mutta 

tämä tutkimus varmasti valottaa yleiselläkin tasolla uusien ja pienten yritysten pär-

jäämistä laman aikana. 

 

Tutkimuksesta selvisi, että uudet yritykset joutuivat rajuun valikoitumisprosessiin, 

jonka tuloksena yli puolet yrityksistä eivät selvinneet neljää ensimmäistä vuotta ja 

12 vuoden jälkeen niistä oli jäljellä enää kolmasosa (Nurmi 2006). 

 

Kuvio 1 Perustamisesta kulunut aika. Nurmi 2006. 

 

Juuri ennen lamaa perustettuja yrityksiä katosi enemmän kuin aikaisemmin perustet-

tuja. Vuonna 1990 perustettuja yrityksiä oli neljän vuoden jälkeen enää puolet, toi-

sinkuin aiemmin 1980-luvulla perustetuista oli jopa 70%. Näin ollen yrityksen henkiin-

jääminen on hyvin herkkää ensimmäisinä vuosina (Nurmi 2006). 
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Kuvio 2 Eri-ikäisten teollisuustoimipaikkojen henkiinjääminen laskusuhdanteessa (yritys perus-

tettu ajalla 1985-1990). Nurmi 2006. 

Tästä tutkimuksesta voidaan päätellä laman vaikuttavan negatiivisesti pieniin ja uu-

siin yrityksiin. Yrityksillä ei ole riittävästi toimintaedellytyksiä heti lamaa ennen ja 

laman aikana. Tärkeää on myös aloittavan yrittäjän tiedostaa ajan haasteet ja olla 

realistinen sekä valmistautua kohtaamaan hankaluudet. Joskus aikojen ollessa erit-

täin huonot, kuten esimerkiksi tämänhetkinen lama, on hyvä miettiä minkälaista yri-

tystoimintaa lähtee tarjoamaan. Tällaisessa tilanteessa markkinatilanteen tarkastelu 

parantaa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia.  

 

Päätelmänä laman vaikutuksista voidaan todeta ettei sen vaikutukset yrityksiin ole 

aina pelkästään huonot. Varsinkin pienemmät yritykset saavat tilaisuuden kasvaa, 

sillä isommista ja vanhemmista yrityksistä irtisanotut työntekijät hakevat uusia töitä 

ja voivat löytää paikkansa pienemmistä yrityksistä, jotka kaipaavat kasvua. 

 

3.2 Mitä yrittäjyys on ja yrityksen perustaminen 

“Yrittäjyys on liiketoiminnan riskien tunnistamista ja valmistautumista niihin.” Yrit-

täjyys on myös uskomista omaan liikeideaan, se on elämäntapa tai keino elättää ja 

työllistää itsensä. Yritys voidaan perustaa monesta eri syystä tai ideasta. Näitä ovat 

esimerkiksi täysin uusi liikeidea, olemassa oleva idea, vanhan idean muokkaus kilpai-

lukykyiseksi sekä franchise. Yritysidea voi kummuta mistä vain. Joku saattaa keksiä 

ihan uuden idean esimerkiksi harrastuksensa pohjalta kun taas toinen valitsee jo 
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olemassa olevan idean muokatakseen sitä ja kilpaillakseen sillä (Suomen uusyritys-

keskus ry 2011, 4,6-7). 

 

Kenen kannattaa ryhtyä yrittäjäksi? Ammattitaito ja omat vahvuudet määrittävät 

menestyksen. Yrittäjän täytyy olla muun muassa ahkera, luova ja rohkea sekä päät-

täväinen. Oma motivaatio myös vaikuttaa päätökseen yrittäjäksi ryhtymiseen. Monia 

ihmisiä motivoi esimerkiksi oman itsensä pomona oleminen. Yrittäjyys ei aina ole 

unelmien täyttymistä, vaan se saattaa olla ja todennäköisesti monesti onkin haasta-

vaa. Siksi aloittavan yrittäjän on hyvä etukäteen varautua haasteisiin. Tällaisia haas-

teita voivat olla esimerkiksi rahoituksen saaminen tai tiedon ja taidon puute (Suomen 

Uusyrityskeskus ry 2011, 5). 

 

Yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta, jota aletaan syventää miettimällä esi-

merkiksi kohderyhmää. Liikeidea on lähtenyt liikkeelle yritysideasta. Ero näiden kah-

den välillä on se, että liikeidea vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja kuinka (Suomen 

Uusyrityskeskus ry 2011, 8-9). 

 

Liiketoimintasuunnitelma on tärkein osa yrityksen perustamista. Siinä mietitään lii-

keideaa, tuotetta tai palvelua, asiakkaita ja niiden vaatimuksia sekä muun muassa 

kilpailua ja markkinointia (Suomen Uusyrityskeskus ry 2011, 10-11). 

 

3.3 Yksin yrittävä 

Monet yrittäjät ovat yksin työskenteleviä. Tällaisessa tapauksessa yksin yrittäjä pitää 

itseään omaa työtään tekevänä ammattilaisena. Tämä huomataan esimerkiksi liike-

tapaamisissa ja sähköpostiviesteissä, joissa yksin työskentelevä kutsuu itseään am-

mattinimikkeellä. Tällaisia nimikkeitä ovat muun muassa toimittaja, kalastaja tai 

hieroja. Työidentiteetti on suurempi kuin työn tyyppi, joita taas ovat muun muassa 

yrittäjä, mikroyrittäjä ja ammatinharjoittaja. Kuitenkin työidentiteettiä tarvitaan eli 

yksin työskentelevän on tärkeää mieltää itsensä myös yrittäjäksi (Torppa 2013, 

12,20). 

 

Jotkut yrittäjistä pitävät yrittäjyyttä välivaiheena kahden työsuhteen välissä, mutta 

jos vaihe on kestänyt seitsemän kuukautta tai kaksi vuotta, kannattaa tilanteeseen jo 
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sopeutua. Ohjat täytyy ottaa käsiinsä niin pian kuin mahdollista, jos yrittäjyyteen 

ajautuu esimerkiksi irtisanomisen takia. Tämän lisäksi nykyinen työ ja identiteetin 

läpikäyminen kuuluu prosessiin (Torppa 2013, 21). 

 

Suurin osa yksin työskentelevien murheista ja ongelmista johtuvat siitä, etteivät he 

pidä itseään yrittäjinä tai ammatinharjoittajina. Tämä saattaa johtaa siihen, että he 

ajautuvat tilaan, joka vie voimia ja kuluttaa. Näin ollen yrittäjä saattaa alkaa helpos-

ti valittamaan ja tekee epärealistisia odotuksia työtilanteestaan. Tästä esimerkkinä 

yrittäjä, joka odottaa asiakkaittensa palautetta ja yhteydenpitoa sekä jopa kutsua 

firman juhliin (Torppa 2013, 21). 

 

Yrittäjiä voidaan luonnehtia pärjääjiksi. Niin monet heistä työskentelevät ilman sai-

rauslomia, oikeista lomista puhumattakaan. Jotkut eivät moneen vuoteen pidä jopa 

vapaapäivääkään. Yksin työskentelevillä on hämmästyttävä kyky selvitä erilaisissa 

olosuhteissa (Torppa 2013, 12-13). 

 

Yksin työskentelevien määrästä ei juurikaan tilastoja löydy, mutta melkein jokainen 

suomalainen tuntee vähintään muutamia yksin työskenteleviä. Heitä on aina ollut 

olemassa, nykyään sadat tuhannet ovat järjestäneet työnsä itse. He elättävät per-

heensä ja itsensä käymällä töissä monesti jopa joka viikonpäivä. Jotkut ihmiset ovat 

työskennelleet osan työurastaan yksin, toiset koko työuransa. Aina vaan enemmän 

yksin työskenteleviä löytyy nuorten joukosta (Torppa 2013, 14). 

 

3.4 Yrittäjien määrä 

Vuonna 2004 yrittäjien osuus väestöstä oli reilu 6%. Eniten yrittäjiä löytyy 30-54 vuo-

tiaista ja vähiten taas on nuorten keskuudessa (Akola&Heinonen&Kovalainen ym. 

2008, 23). 

Vuodesta 1994 vuoteen 2004 keski-ikäisten yrittäjien määrä on laskenut noin 12 pro-

sentista noin 9 prosenttiin. Suurin lasku tapahtui vuodesta 1994 vuoteen 1995 laman 

aikaan (Akola ym. 2008, 24). 

Yrittäjistä suurin osa on miehiä, noin kaksi kolmasosaa. Eniten naisyrittäjiä löytyy 

nuorten keskuudesta, jossa määrä on 37% ja keski-ikäisistä ja ikääntyneistä yrittäjä-

naisia on 34%. Naisyrittäjien määrä kasvoi vuodesta 1994 vuoteen 2004 parilla pro-

sentilla. Ikääntyneiden parissa naisyrittäjien määrä on hiukan laskenut.  
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Keski-ikäisten yrittäjien keskuudessa koulutustaso on nuoria yrittäjiä korkeampi. Tut-

kimuksesta voidaan havaita, että pelkän peruskoulun tai keskiasteen käyneet her-

kemmin perustavat oman yrityksen. Tämä näkyy 2008 tutkimuksessa, johon on ver-

tailtu vuoden 1994 ja 2004 yrittäjien koulutusasteita. Vuonna 1994 peruskoulutus ja 

keskiaste olivat rinta rinnan, mutta peruskoulutus laski huomattavasti vuoteen 2004. 

Keskiaste taas kasvoi vähäsen (Akola ym. 2008, 25&121). 

 

 

4 Työllistäminen 

4.1 Alaisen palkkaaminen 

Kun yrittäjällä tulee työssään hetkiä, jolloin on paljon töitä, jopa niinkin paljon ettei 

meinaa jaksaa tai keritä niitä tekemään voi yrittäjälle nousta halu palkata joku. Täl-

laisia tilanteita voivat olla niin sanotut buumikaudet, jolloin työtä on kuukausitolkul-

la erittäin paljon. Tällaisessa tilanteessa yrittäjä saattaa ounastella, ettei tällä ker-

taa se ole ohimenevä jakso. Yrittäjälle saattaa nousta kysymyksinä esimerkiksi oma 

jaksaminen tai vaikkapa vapaa-aika perheen kanssa (Torppa 2013, 113-114). 

Toisen palkkaamisen ajatusten tullessa mieleen yksin työskentelevät monesti tiedos-

tavat siitä tulevat vastuut ja kuinka merkittävää se on sekä kuinka paljon toiminta 

tulee muuttumaan. Tällaisessa tapauksessa yrityksestä tulee kasvuyritys. Viimeistään 

tässä vaiheessa yksin työskentelevän on hyvä mieltää itsensä yrittäjäksi ammatinhar-

joittajan sijaan. Tätä muutosta on hyvä ennakoida ja pohtia, onko valmis hyväksy-

mään muutoksen (Torppa 2013, 114). 

 

Toisen palkkaaminen on iso muutos. Yksin työskentelevästä tulee alaisen kehittäjä, 

esimies ja työllistäjä. Aina riippumatta tilanteesta palkollinen ei ole koskaan samalla 

tasolla palkanmaksajan kanssa, vaikka alainen olisikin kuinka hyvä ammattilainen 

(Torppa 2013, 114). 

 

Palkollisen ottamisesta työhön täytyy ottaa huomioon, että hiljaisempiakin aikoja 

tulee, vaikka sillä hetkellä työtä olisikin riittävästi molemmille. Tällaisissa tilanteissa 

yksin työskentelevästä tulee myyjä, joka yrittää parhaansa mukaan myydä tuottei-
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taan / palveluitaan asiakkaille saadakseen tarpeeksi töitä itselleen ja alaiselleen 

(Torppa 2013, 114). 

 

Johtopäätöksenä edellisestä voidaan mainita, työmäärän ja tulojen lisääntyessä tai 

pysyessä hyvässä tasaisessa tilassa, on yritys siinä tilanteessa, että lisätyövoiman 

palkkaaminen on mahdollista. Työnantajaksi ryhtyessään, yrittäjän on hyvä olla jat-

kuvasti tietoinen markkinatilanteesta, jolloin palkatessaan henkilökuntaa voi tehdä 

valintoja toistaiseksi tai määräajaksi  palkattavista henkilöistä. Myös palkattavalle on 

kerrottava työn luonteesta, jotta vältytään mahdollisilta myöhemmiltä epäselvyyksil-

tä. Joskus hyvien tulojen kausi ja suuri työmäärä voi kestää vain hetken. Voi olla, et-

tä yrittäjä pelkää uupumusta suuren työmäärän keskellä ja siksi haluaa palkata työn-

tekijöitä. Tämän vuoksi on oltava tarkkana ja pystyä ennakoimaan tulevaisuus. Pal-

kan ja muiden henkilöstökustannusten lisäksi työnantajan on otettava selvää hänen 

vastuistaan ja työntekijän oikeuksista. Myös kommunikointi, töiden järjestäminen ja 

moni muu asia yrityksen hoitamisessa ja ylläpidossa tuo vastuuta työnantajalle ja 

näin lisätyötä. 

 

4.2 Eri tavat työllistää 

 

Suomessa yksityisellä sektorilla suurin osa (melkein 90%) työsuhteista ovat pysyviä. 

Toisin kuin osa-aikatyö on selvästi harvinaisempaa kuin muissa EU-maissa. Pääosin 

naiset ovat kokoaikatyössä (Elinkeinoelämän keskusliitto 2007, 6) Yritykset haluavat 

pysyviä suhteita, mutta tarvitsevat silti myös määräaikaisia ja osa-aikasia kuten myös 

vuokratyövoimaa (Elinkeinoelämän keskusliitto 2007, 6). 

Tästä voidaan nähdä, että yrittäjällä on monta eri vaihtoehtoa työllistää. Kokoaikai-

sesti tai osa-aikaisesti, jatkuvana tai määräaikaisena. On hyvä muistaa, että nykyään 

määräaikaiset työt lisääntyvät, sillä kukaan ei voi taata työtä tulevaisuudessa laman 

takia. Parasta olisi kuitenkin alaisen takia muistaa, että hänkin hakee elantoa itsel-

leen ja näin ollen hänen sekä yrityksen maineen kannalta mikäli mahdollista, kannat-

taa työsuhde luoda toistaiseksi voimassa olevana. Kuitenkin yrittäjän täytyy miettiä 

yrityksensä kannattavuutta ja omaa elantoaan siinä samalla. Näin ollen voi yrittäjälle 

olla parempi vaihtoehto palkata tässä maailmanajassa toistaiseksi vain määräaikaisia, 

sillä markkinat saattavat yhtäkkiä romahtaa ja yritys ei saakaan tuloja. Tämä tarkoit-

taa sitä, että alainen palkataan tekemään vain se määrä työtä, jota on sillä hetkellä 
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tarjolla. Jos näyttää siltä, että työtä riittää määräajan jälkeen, voidaan alaisen kans-

sa tehdä uusi työsopimus, jossa sovitaan uudesta määräaikaisesta suhteesta. 

 

 

 

5 Tulokset 

 

Vastausten määrä ei välttämättä ole niin paljon kuin olisi voinut toivoa, sillä tutki-

musmenetelmänä käytettiin haastattelua. Haastattelut vaativat aina yhteisen sovitun 

ajan kummankin osapuolen kanssa. Toisaalta laatu korvaa määrän eli haastatteluiden 

ja keskusteluiden pohjalta voidaan saada yhtä kattava kuva kuin kvantitatiivista tut-

kimusta käytettäessä. 

 

5.1 Potentiaaliset asiakkaat 

Potentiaalisia asiakkaita haastateltiin vain Pornaisten kunnassa, kaikki heistä olivat 

naisia ja yli 60-vuotiaita. Suurin osa asui omakotitalossa ja pari rivitalossa. Omakoti-

taloissa asuvat olivat haja-asutusalueelta, mutta rivitaloissa asuvat keskustan taaja-

ma-alueelta. Kaikki haastatellut olivat eläkeläisiä. Palvelu, joita potentiaaliset asiak-

kaat tarvitsisivat eniten jakautuivat tasaisesti kunkin kysymyksen vaihtoehdon välillä 

eli kiinteistön ylläpito, pienremontit tai kunnostus, pihan hoito ja siivous saivat tasai-

sesti pisteitä.  

 

Valmius maksamiseen oli yhtenä kysymksenä. Alustavasti suunniteltu tuntihinta ker-

rottiin ja yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat hinnan olevan kohtuullinen. Melkein 

kaikki kertoivat, ettei heillä ollut kiirettä saada palvelua, mutta yksi sanoi haluavan-

sa palvelun heti. Kaikille luotettavuudella oli erittäin suuri tai suuri merkitys tällaisen 

palvelun kutsumisessa kotiin. Kaikki kertoivat, että tärkeää on tehdä työ huolellisesti 

ajasta niinkään välittämättä. Kaikkien vastanneiden mielestä tällaisen perustettavan 

yrityksen palveluille on varmasti kysyntää. Haastateltujen mielestä oli myös turvallis-

ta kutsua palvelu kotiin. Suurimmalla osalla ei olisi kynnyskysymystä ensimmäiseen 

yhteydenottoon. Pari heistä kertoi, että yrittäjän tunteminen auttaisi kovasti ennen 

palvelun pyytämistä. Haja-asutusalueella tarvittiin eniten kunnostus- ja remontointi-

töitä kun taas keskustan alueella enemmän pihan hoitoa. 
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5.2 Yrittäjät 

Kaikki haastatellut yrittäjät harjoittivat toimintaansa Pornaisten kunnassa. Jokainen 

haastatelluista yrittäjistä harjoitti eri työtä eli yksikään heistä ei ollut samalla alalla 

kuin toimeksiantajan tuleva yritys.  

 

 

 

Taulukko 1 Miten yrityksellä sujuu? 

 

 

Vaaka akselilla numero 1 = erittäin hyvin, numero 5 = erittäin huonosti. Pystyakselilla 

kuvataan vastanneiden määrä. 

 

Suurimmalla osasta yrityksistä meni hyvin, mutta osa kertoi yrityksellään olevan vai-

keuksia selviytyä tällaisen laman kurjistamassa markkinatilanteessa. Toiminnan pe-

rustuessa pitkälti alihankkijana toimimiseen on se kärsinyt tappioita, kun lama on 

ajanut suuremmatkin yritykset ahtaalle ja säästötoimiin. 
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Taulukko 2 Kuinka vaikeaa / helppoa yrittäminen on haja-asutusalueella? 

 

Taulukossa vaaka-akselilla numero 1 = erittäin helppo, 5 = erittäin vaikea. Pystyakse-

lilla kuvataan vastanneiden määrä. 

 

Melkein kaikki pitivät yrittämistä haja-asutusalueella helppona, mutta hieman haas-

tavana. Kukaan ei kertonut sen olevan taakka. Suurena puutteena nähtiin alueellinen 

mainostaminen.  Paikallinen yrittäjien yhdistys on hyvin aktiivinen ja järjestää alu-

eella erilaisia tapahtumia yritysten markkinoimiseksi, esimerkiksi Pornaisten Messut, 

karnevaalipäivä, uudenvuoden ilotulitus ym. Pornaisissa julkaistaan noin kahden vuo-

den välein Pornaisten Yrittäjät –hakemisto. Kunnassa toimii myös Elinkeinotoiminnan 

työryhmä. Työryhmään kuuluu yrittäjiä ja kunnan virkamiehiä sekä poliittisia päättä-

jiä. 
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Taulukko 3 Millaisena näette tulevaisuuden? 

 

Taulukon vaaka akselilla 1 = erittäin hyvänä, 5 = erittäin huonona. Pystyakseli kuvaa vastan-

neiden määrää. 

 

Yrityksen palveluiden ja tuotteiden markkinointi on monelle yritykselle kallista puu-

haa. Pari yrittäjää kertoi yrittämisen olevan vaikeaa. Melkein kaikki kertoivat yrittä-

misen kyseisellä alueella olevan kannattavaa. Suurin osa näki tulevaisuuden huonom-

pana eikä ollut varma kilpailun lisääntymisestä. Suurin osa kertoi sekä laajentaneen-

sa että supistaneensa yritystään vähän. Haastateltujen yritysten keski-ikä oli 12 vuot-

ta. 
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Taulukko 4 Miten paljon olette pystyneet laajentamaan? 

 

Vaaka-akselilla 1 = erittäin paljon, 5 = erittäin vähän. Pystyakseli kuvaa vastanneiden määrää. 

 

Taulukko 5 Miten paljon olette joutuneet supistamaan? 

 

Vaaka-akselilla 1 = erittäin paljon, 5 = erittäin vähän. Pystyakseli kuvaa vastanneiden määrää. 

 

Suurin osa kertoi sekä laajentaneensa että supistaneensa yritystään vähän. Haasta-

teltujen yritysten keski-ikä oli 12 vuotta. 
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6 Yhteenveto ja kehitysideat 

Työ lähti etenemään perehtymällä lähtötilanteeseen ja toimeksiantajan toimeksian-

toon. Toimeksiantaja kertoi Pornaisten kunnasta tarvittavia tietoja sekä ilmoitti toi-

meksiantonsa, joka juontui tarpeesta tietää, olisiko hänen yrityksensä tarpeellinen 

alueella. 

Tämän jälkeen aloitettiin tutkimussuunnitelman teko. Pääasiat, jotka suunniteltiin 

olivat aikataulu, haastattelukysymykset ja haastateltavat.  

Suunnitelman valmistuessa tutkimusta alettiin toteuttaa. Toteutuksessa haastateltiin 

potentiaalisia asiakkaita ja yrittäjiä.  

 

Tutkimus auttoi selvittämään monipalvelun tarpeellisuutta haja-asutusalueella. Vaik-

ka tarpeellisuuteen vaikuttavat niin yrittäjän kuin kohdealueenkin eri seikat, voidaan 

tämän tutkimuksen perusteella kuitenkin antaa hyvä kuva eri palveluiden tarpeesta 

haja-asutusalueella. Erityisesti eri alan yrittäjiä haastattelemalla saatiin yleistä ku-

vaa Pornaisissa yrittämisestä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. 

Toimeksiantaja sai myös tietää potentiaalisten asiakkaiden tarpeet ja toiveet moni-

palveluyrityksestä. Toimeksiantaja voi näiden tulosten perusteella suunnitella yrityk-

sensä tulevaisuutta kohdealueella ja tuloksista saatiin hänen mukaansa tietää tar-

peellisia seikkoja yrityksen perustamista varten.  

 

Haastateltavien henkilöiden löytymiseksi kyseltiin aluksi muutamalta tutulta eläkeläi-

seltä nimiä ja osoitteita henkilöistä, joihin voitaisiin olla yhteydessä haastattelujen 

merkeissä tai joiden mahdollisesti tiedetään olevan kiinnostuneita saamaan talon-

mies-palvelua. Haastattelut kestivät pidempään kuin kyselyjen kerääminen olisi kes-

tänyt, sillä haastatteluihin mentiin mahdollisen asiakkaan kotiin ja yrittäjien luokse. 

He olivat varanneet aikaa haastattelulle, joten aiheesta syntyi keskusteluakin.  

Haasteena tässä työssä oli yhteisen ajan löytäminen haastattelulle niin potentiaalis-

ten asiakkaiden kuin yrittäjienkin kanssa. Vaikka kaikki haastateltavat asiakkaat oli-

vat eläkeläisiä, oli heilläkin erilaisia menoja ja harrastuksia. 

 

Lisähaasteen antoi oman koulun, työn ja opinnäytetyön yhdistäminen haja-

asutusalueen haastateltaviin mahdollisiin asiakkaisiin ja yrityksiin ja näiden kaikkien 
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aikataulujen yhteensovittaminen. Erityisesti yrittäjien kanssa oli joissakin tapauksissa 

työvoitto saada sovittua yhteinen aika 

 

Haastatteluiden päätyttyä alkoi tulosten käsittely.  Tulosten perusteella päädyttiin 

lopputulemaan, jossa voidaan todeta, että kyseinen talonmiespalvelu on erittäin tar-

peellinen palvelu. Varsinkin haja-asutusalueella, jossa välimatkat ovat pitkät asioi-

den hoitamiseen. 

Esimerkkinä halutuista palveluista voidaan mainita pensaiden ja puiden leikkuut, 

nurmikon ajot, lumityöt, pienet remontit sis. laatoitusta, rappujen ja kuistien korja-

usta, maalaustöitä, kaatopaikkakuljetuksia, kaupassa käyntejä sekä muita vastaavan-

laisia kodin ylläpitoon kuuluvia tehtäviä.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta, kun yritys on perustettu, todennäköisesti syntyy heti 

uusi tutkimuksen tarve. Vasta aloittanut yrittäjä haluaa tietää, ovatko asiakkaat tyy-

tyväisiä palveluun, joten asiakastyytyväisyyskyselyn tarve tulee ajankohtaiseksi. 

 

Yhtenä suurena kehityskohteena haja-asutuslaueella on mainostamisen ja markki-

noinnin kohtaaminen potentiaalisen asiakkaan kanssa. Vanhusten ollessa kyseessä 

nettimainonta ei ole oikea väylä. Lehtimainonta ja erillisten mainosten koteihin ja-

kaminen on parempi vaihtoehto. Tällaisessa pienessä kunnassa, jossa asukasvaihtu-

vuus on vähäistä, paras tapa saada asiakkaita on ”puskaradio”. 
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Liitteet 

Liite 1 Potentiaaliset asiakkaat 

 
1)      Sukupuoli 

a)      Nainen 
b)      Mies 

2)      Ikä 
a)      20-30 
b)      30-40 
c)       40-50 
d)      50-60 
e)      60+ 

3)      Asumismuoto 
a)      Omakotitalo 
b)      Kerrostalo 
c)       Rivitalo 
d)      Paritalo 
e)      Muu 

4)      Asuinalue 
a)      Keskusta 
b)      Haja-asutus 
c)       Muu 

5)      Asuinkunta 
a)      Pornainen 
b)      Sipoo 
c)       Askola 
d)      Mäntsälä 
e)      Muu 

6)      Elämäntilanne 
a)      Työssäkäyvä 
b)      Eläkeläinen 
c)       Lapsiperhe 
d)      Opiskelija 
e)      Muu 

7)      Mitä palvelua tarvitsee eniten? 
a)      Kiinteistön ylläpito 
b)      Pienremontit / kunnostus 
c)       Pihan hoito 
d)      Siivous 
e)      Muu 

8)      Onko palveluyrityksiä tarpeeksi? 
a)      Kyllä 
b)      Ei 

9)      Mitä hintaa valmis maksamaan? (Tämän hetkinen suunniteltu tuntihinta on 3€) 
10)   Kuinka nopeasti tarvitsee / haluaa palvelun? Asteikkona 1-5. (1 = ei kiirettä, 5 = 

välittömästi) 
11)   Mikä merkitys on luotettavuudella palvelulla, joka tulee kotiin tekemään työtä? 
12)   Onko tärkeää, että työn tekee mahdollisimman nopeasti vai huolellisesti ajasta 

välittämättä? 
a)      Huolellinen 
b)      Nopea 
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13)   Onko turvallista kutsua yritys kotiin? 
a)      Kyllä 
b)      Ei 

14)   Onko ensimmäisessä yhteydenotossa kynnyskysymystä? 
a)      Kyllä 
b)      Ei 

 

Liite 2 Yrittäjät 

1)      Miten yrityksellä sujuu? Asteikkona 1-5. (1 = erittäin hyvin, 5 = erittäin huonos-
ti) 

2)      Kuinka vaikeana tai helppona pitää yrittämistä haja-asutusalueella? Asteikkona 
1-5. (1 = erittäin helppo, 5 = erittäin vaikea) 

3)      Millaista yrittäminen on haja-asutusalueella? 
a)      Taakka 
b)      Helppo 
c)       Muu 

4)      Onko yrittäminen haja-asutusalueella kannattavaa? 
a)      Kyllä 
b)      Ei 
c)       Muu 

5)      Millaiset ovat tulevaisuuden näkymät? Asteikkona 1-5. (1 = erittäin hyvä, 5 = 
erittäin huono) 

6)      Onko alueelle tulossa lisää kilpailua? 
a)      Kyllä 
b)      Ei 
c)       Ei tietoa 
d)      Muu 

7)      Kuinka paljon on pystynyt laajentamaan? Asteikkona 1-5. (1 = erittäin paljon, 5 
= erittäin vähän) 

8)      Kuinka paljon on joutunut supistamaan? Asteikkona 1-5. (1 = erittäin paljon, 5 
= erittäin vähän) 

9)      Kuinka vanha yritys on? 


