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1

Johdanto

Hyvinvointiala on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana räjähdysmäisesti ja
hyvinvointi niin yksilö- kuin yhteiskunnankin tasolla on monien ennusteiden
mukaan yksi tulevaisuuden megatrendeistä (Sitra 2015; Grenman, Räikkönen &
Wilska 2014, 2). Kuluttajien elämänarvojen muuttuessa terveyden ja hyvinvoinnin
tavoittelusta erityisesti elämyksellisten palvelujen kautta on tullut yhä tärkeämpiä
kulutusvalintojen motiiveja (Grenman ym. 2014, 2). Viime vuosina kiinnostus
terveellisiin elämäntapoihin sekä lisääntynyt tietoisuus omien kulutusvalintojen
merkityksestä

kestävän

kehityksen

ja

ympäristön

näkökulmasta

ovat

muokanneet kuluttajakäyttäytymistä (Fall & Roll 2018). Kun kuluttajien
tavoitteena on täydellinen terveys, voidaan puhua jopa ’terveysuskonnosta’,
jossa

kokonaisvaltaista

hyvinvointia

etsitään

jatkuvasti

erilaisten

vaihtoehtohoitojen, liikunnan, super-foodien ja mielen harjoitteiden avulla
(Ahlblad 2011).
Hyvinvoinnista on tullut nopeasti kasvavaa bisnestä ja joogasta yksi sen
kärkituotteista. Jooga ja meditaatio ovat viime vuosikymmeninä kasvattaneet
suosiotaan länsimaissa, ja uudet joogasuuntaukset, joita syntyy tiuhaan tahtiin,
valloittavat nopeasti niin sosiaalisen median kuin kuntosalit ja joogastudiot.
Joogan suosion kasvu on viime vuosina synnyttänyt myös joukon uudenlaisia
yrittäjiä: joogaohjaajia ja joogastudion pyörittäjiä.
Tuhansia vuosia vanhaan joogafilosofiaan perustuvan harjoituksen muuttuminen
kaupallisiksi palveluiksi, joita myydään hyvinvointia janoaville asiakkaille, tuo
yritystoiminnalle omat haasteensa ja mielenkiintoisen kontekstin. Joogayrittäjä
kohtaa samat haasteet kuin muutkin pienyrittäjät, ja lisäksi tasapainottelee
kahden hyvin erilaisen arvomaailman välimaastossa: joogan ytimessä olevan
henkisyyden ja maallisen todellisuuden, jossa yritystoiminnasta pitää saada
elanto (Ippoliti & Smith 2016, 10–11).
Oman haasteensa tuo toimialan yleisten pelisääntöjen ja säännösten puute,
esimerkiksi puuttuvat työehtosopimukset ja koulutukselle asetettujen virallisten
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vaatimuksien puute. Joogayrittäjistä ei ole olemassa virallista rekisteriä eikä
myöskään toimialaa ole määritelty Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä.
Joogayrittäjien toimialaksi on sen vuoksi rekisteröity niin mehun valmistusta kuin
solarium- ja kylpyläpalvelujakin. Tämä vaikeuttaa ammattiryhmän tuntemusta ja
myös sen tutkimista.
Suomessa valmistuu joogaohjaajia hyvinkin erilaisista koulutuksista. Joogan
suosio on Suomessa väkilukuun suhteutettuna maailman huippuluokkaa ja myös
ohjaajaksi kouluttautumisesta on tullut eräänlainen muoti-ilmiö (Kärki 2013;
Puustinen, Rautaniemi & Halonen 2013, 22; Koivunen & Ojala 2015, 8). Usein
merkittävän rahallisen investoinnin vaativia koulutuksia järjestää Suomen
Joogaliiton lisäksi nykyään kirjava joukko yksityisiä yrityksiä, eikä koulutuksen
tasoa tai ennakkovaatimuksia, kuten aiempaa joogakokemusta, valvota
virallisesti mitenkään.
Mielenkiintoista
kulttuuriperinnöstä
voimakkaasti

joogayrittäjyydestä
ja

henkisestä

kaupallistuneen

tekee

se,

harjoituksesta

on

miten

intialaisesta

kehittynyt

hyvinvointibisneksen

modernin
kärkituote.

Joogayrittäjyydessä yhdistyvät yrittäjyys työelämän murroksessa, filosofiset ja
kaupalliset arvot sekä individualistinen hyvinvoinnin tavoittelu niin yrittäjän
itsensä kuin hänen asiakkaidensakin näkökulmasta.
Joogayrittäjät toimivat siis epämääräisessä toimintaympäristössä, jossa kilpailu
on kiristyvää. Koska jooga on valtaosalle asiakkaista harrastustoimintaa,
sijoittuvat työajat usein iltoihin ja viikonloppuihin, lisäten pienyrittäjille tuttua työn
ja vapaa-ajan yhteensovittamisen haastetta. Kilpailun kiristyessä joogatunteja
tarjotaan halvemmilla hinnoilla, uudet opettajat ohjaavat kokemuksen toivossa
jopa ilmaiseksi ja esimerkiksi kuntosaleilta saatu korvaus jää yrittäjän itsensä
neuvoteltavaksi (Koivunen & Ojala 2015, 10). Hakusanat ”yoga teacher burnout”
tuottavat Google-palvelussa yli kolme miljoonaa tulosta, sekä toinen toisensa
jälkeen henkilökohtaisia kertomuksia, vinkkejä työuupumuksen välttämiseen ja
joogaohjaajille suunnattuja maksullisia kursseja. Myös Yle uutisoi erään
joogayrittäjän tarinasta heinäkuussa 2018 otsikolla ”Joogastakin voi saada burnoutin” (Huovinen 2018).
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Kiinnostus kehittämistyön aihetta kohtaan pohjautuu myös omaan kokemukseeni
joogayrittäjyydestä ja sen haasteista. Olen toiminut päätoimisena joogaohjaajana
kolme

vuotta

yksinyrittäjänä.

Rakkaan

harrastuksen

muuttuminen

liiketoiminnaksi on ollut antoisaa, mutta myös haastavaa. Työn iltapainotteisuus,
pitkät siirtymät, jatkuva markkinointi, nopeasti muuttuvat ja heikosti ennakoitavat
markkinat sekä yrityksen paperityöt ovat olleet arkipäivää. Työn heikko
kannattavuus on ajanut ottamaan jatkuvasti vastaan lisää töitä, mutta samalla
kamppailemaan jatkuvasti riittävän toimeentulon hankkimiseksi. Klassinen
pienyrittäjän ”aina töissä” -kierre on kuormittanut oman hyvinvoinnin lisäksi myös
ihmissuhteita. Mielessäni onkin herännyt kysymys: ”Voiko joogayrittäjyydellä elää
ilman, että polttaa itsensä loppuun?”
Keskustelut oman verkoston muiden joogayrittäjien kanssa antoivat syyn uskoa,
etten kamppaillut työhyvinvointini ja jaksamiseni kanssa yksin. Halusin löytää
tavan toimia joogaohjaajana niin, että liiketoiminta rakentuisi taloudellisesti
kestävälle ja omaa työhyvinvointia tukevalle pohjalle. Vaikka en löytänyt
joogayrittäjien työhyvinvoinnista aiempia tutkimuksia, mitä enemmän perehdyin
aiheeseen, alkoi minulle muodostua kuva joogayrittäjän työn realiteeteista ja
aiheen ajankohtaisuudesta.

1.1

Kehittämistyön tavoitteet ja opinnäytetyön rakenne

Opinnäytetyöni

tulee

selvittämään

hyvinvointibisneksessä

toimivien

joogayrittäjien työhyvinvointia sekä niitä tekijöitä ja toimintamalleja, jotka joko
heikentävät tai tukevat yrittäjän työhyvinvointia ja menestystä. Työn tavoitteena
on tuottaa kehittämissuunnitelma omalle yritykselleni työhyvinvointini tueksi,
mutta

myös

laajemmin

etenkin

joogayrittäjyyttä

suunnittelevan

tai

työssäjaksamisen kanssa kamppailevan yrittäjän hyödynnettäväksi. Parhaassa
tapauksessa

kehittämistyön

tuloksena

on

eräänlainen

selviytymisopas

joogayrittäjille.
Seuraava kuvio esittää kehittämistyön vaiheita ja työn etenemistä.
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Kuvio 1.

Kehittämistyön eteneminen (Mukaillen Ojasalo ym. 2018, 24).

Kehittämistyön

lähtökohtana

on

käytännön

työelämässä

ilmennyt

kehittämistarve, eli kehittämistyö on ongelmaperusteinen: Siinä pyritään
löytämään ratkaisuja käytännössä havaittuihin haasteisiin. Kehittämistyössä on
kuitenkin elementtejä myös uudistamisperusteisesta kehittämistyöstä, sillä
tutkimuksen pohjalta on tavoitteena luoda uusi tai uudistettu toimintamalli
(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 26.)
Ennen kehittämistehtävän tarkempaa määrittelyä on tärkeää hankkia tietoa
esiymmärryksen

tueksi

havainnoimalla,

osallistumalla

keskusteluun

ja

hankkimalla lähdekirjallisuutta. Lähdekritiikin harjoittaminen on tärkeää, jotta
voidaan valikoida tutkimukseen soveltuva tietoa sekä erottaa tosiasiat
mielipiteistä (Ojasalo ym. 2018, 31). Internetistä löytyy paljon blogikirjoituksia ja
artikkeleja, jotka puhuvat joogaopettajien työssäjaksamisesta ja ehdottavat
ratkaisuja. Usein kirjoitukset kuitenkin pohjautuvat kirjoittajan omiin havaintoihin
ja kokemuksiin tai väittämien perustelut jäävät epäselviksi. Opinnäytetyön
luvussa 2 hyödynnetään kirjallisuuslähteitä ja aiempia tutkimuksia, jotka
käsittelevät joogaa ilmiönä, joogan ohjausta työnä sekä alan tulevaisuuden
näkymiä. Aiempien tutkimusten soveltamisessa on kuitenkin haasteita, sillä
perinteinen yrittäjyystutkimus ei kuitenkaan ulotu monista lähteistä ansaintaansa
yhdisteleviin uuden työn itsensätyöllistäjiin. Vastaavasti työelämäntutkimus ja
työhyvinvoinnin tutkimukset ovat edelleen keskittyneet palkkatyöntekijöihin. (Työja elinkeinoministeriö 2018, 34.) Työ-ja elinkeinoministeriön (2018, 35) mukaan:
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”Uudenlaisen yrittäjyyden ilmiöstä, tällaista työtä tekevien kokemuksista ja ilmiön
kokonaismerkityksestä ei Suomessa ole kuvaa eivätkä erilaisista näkökulmista
ilmiötä lähestyvät vähäiset tutkimukset päädy keskinäiseen keskusteluun.”
Oman osansa opinnäytetyön teoriaviitekehyksestä muodostavat työhyvinvoinnin
teoriat,

joita

pienyrittäjän

käsitellään

opinnäytetyön

näkökulmasta.

kolmannessa

Kirjallisuuslähteiden

luvussa

lisäksi

tässä

erityisesti
osiossa

tarkastellaan aiempia tutkimuksia, joiden pohjalta pyritään ymmärtämään, mistä
pienyrittäjän työhyvinvointi rakentuu ja miten teorioita ja tutkimuksia voidaan
soveltaa joogayrittäjyyteen.
Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti joogayrittäjyyden luonteen, toimialan
erityispiirteiden ja alan tulevaisuudennäkymien ymmärtäminen. Tavoitteeseen
päästään selvittämällä edellä mainittujen asioiden lisäksi työhyvinvoinnin
kokemiseen

vaikuttavia

tekijöitä,

jotta

voidaan

saavuttaa

ymmärrystä

joogaohjaajan työhyvinvointia heikentävistä ja tukevista tekijöistä. Opinnäytetyön
tarkastelun kohteena on suomalaisen, yrittäjänä toimivan joogaopettajan
työhyvinvointi. Kehittämistyö keskittyy käsittelemään joogaa sen modernissa
kontekstissa ja osana hyvinvointibisnestä esiintyvänä kaupallisena ilmiönä.
Joogan

tuhansien

vuosien

historiaa

ja

harjoituksen

eri

filosofisia,

vakaumuksellisia ja fyysisiä suuntauksia on tässä opinnäytetyössä mahdotonta
ottaa tarkemmin huomioon, vaikka nekin kuuluvat nykypäivän joogan kentälle.
Kuvio 2 kuvaa opinnäytetyön teoriaviitekehystä.
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Hyvinvointibisnes
Joogan historia ja
tulevaisuus
Kilpailutilanne

Uusi työ

Megatrendit

Toimialan
jäsentyminen

Pienyrittäjyys
Naisyrittäjyys
Elämäntyyliyrittäjyys

TEORIAVIITEKEHYS

Yksinyrittäjyys

Itsensätyöllistäjän
talous
Ansaintarakenne

Joogayrittäjän
työhyvinvointi
Joogaohjaajan
ammatti

Verkostot

Koulutus

Kuvio 2.

Motivaatiot ja
arvot

Työhyvinvoinnin teoriat
ja aiemmat tutkimukset

Työ ja sen
tulevaisuudennäkymät

Kuormittavuus ja
voimavarat

Kehittämistyön teoriaviitekehys.

Joogaohjaaja voi toimia työntekijän asemassa esimerkiksi kansalaisopistoissa tai
kuntosaleilla tai ohjata joogaa vapaaehtoistyönä erilaisissa järjestöissä. Tämän
kehittämistyön kohteena ovat kuitenkin joogaohjaajat, jotka toimivat pienyrittäjinä
tai itsensätyöllistäjinä. Koska joogayrittäjyys ilmiönä sijoittuu niin sanotulle uuden
työn kentälle, on joogayrittäjän määritelmä perinteisen pienyrittäjän määritelmää
liukuvampi. Opinnäytetyön keskeiset käsitteet on määritelty tarkemmin luvussa
1.2.
Kehittämistyön tietoperusta on luonteeltaan ”Oivalluttava-Perinteinen”, eli siihen
sisältyy kirjallisuusanalyysin lisäksi myös tekijän omaa, kokemukseen perustuvaa
ajattelua (Ojasalo ym. 2018, 35). Olen pitänyt omista havainnoista ja oivalluksista
päiväkirjaa koko kehittämistyöprosessin ajan, sillä kaiken kehittämistyön aikana
kertyneen tiedon muistaminen on mahdotonta ja tiedon dokumentointi alusta
saakka kuuluu tutkimuksellisen kehittämistyön luonteeseen (Ojasalo ym. 2018,
29–30). Tutkimuksen lähestymistapaa ja tiedonhankinnanmenetelmiä kuvaillaan
tarkemmin opinnäytetyön luvussa 4.
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Kehittämistyön käytännön toteutusta kuvaillaan opinnäytetyön luvussa 5.
Kehittämistyön tuloksena joogayrittäjä saa käyttöönsä toimintamallin, joka tukee
yrittäjän työssäjaksamista ja tarjoaa strategisen tason ymmärrystä työn
haasteista

ja

näkökulmasta.
joogayrittäjät

mahdollisuuksista
Tuloksista

sekä

hyötyvät

joogayrittäjyyttä

erityisesti

yrittäjän

kohdeyrityksen

työhyvinvoinnin

lisäksi

suunnittelevat.

myös

Tutkimuksen

muut

tuloksia

analysoidaan luvussa 6, jossa ne yhdessä aiemmin esitetyn tietoperustan kanssa
vastaavat

kehittämistyölle

asetettuihin

tavoitteisiin.

Lopuksi

arvioidaan

tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään ehdotuksia jatkuvaa kehitystyötä tukevista
jatkotoimenpiteistä.

Työhyvinvointia

tukeva

suunnitelma

jää

yrittäjälle

työhyvinvoinnin edistämisen työkaluksi kehittämistyöprosessin jälkeen.

1.2

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet

Joogayrittäjä
Suomen

yrittäjäin

työttömyyskassa

luokittelee

yrittäjäksi

henkilön,

joka

työskentelee itse tai yhdessä perheensä kanssa omistamassaan yrityksessä tai
perheensä omistamassa yrityksessä tai tekee ansiotyötä ilman virka- tai
työsuhdetta (Suomen yrittäjäin työttömyyskassa). Vuonna 2016 Suomessa oli
283 563 yritystä, joista yli 60 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja 93,3 % mikroyrittäjäksi
luokiteltavia, alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joista valtaosa toimi
palvelualoilla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 20).

Tässä opinnäytetyössä

yrittäjän määritelmä on joustava. Siinä on otettu huomioon murroksessa olevan
työelämän luonne ja yleistynyt ansainnan lähteiden monipuolistuminen ja
pirstaleisuus (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 9). Termi joogayrittäjä viittaa
henkilöön, joka tarjoaa jooganohjausta ainakin osittain toimeksiantoina omaan
laskuun ja omalla vastuulla, eikä ainoastaan palkkasuhteessa. Yrittäjyys voi olla
joko pää- tai sivutoimista, eli joogayrittäjällä voi olla myös palkkatuloja tai muuta
yritystoimintaa. Joogayrittäjä voi toimia toiminimiyrittäjänä, osakeyhtiön kautta tai
kevytyrittäjänä esimerkiksi laskutuspalvelun tai osuuskunnan kautta. Tässä
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opinnäytetyössä joogayrittäjä on siis pikemminkin itsensätyöllistäjä, joka voi olla
yksinyrittäjä, ammatinharjoittaja tai freelancer.
Kehittämistyön teoriaviitekehyksen ja tutkijan oman esiymmärryksen perusteella
joogayrittäjyyttä
yksinyrittäjyys,

leimaa

uudelle

naisyrittäjyys

työlle
sekä

ominainen

monityösuhteisuus,

elämäntyyliyrittäjyys.

Koska

joogayrittäjyydestä ei juurikaan ole olemassa aiempaa tutkimusta, hyödynnetään
opinnäytetyössä kirjallisuuslähteitä ja aiempia tutkimuksia, jotka käsittelevät
edellä mainittuja yrittäjyyden alueita. Tarkemmin joogayrittäjyyteen perehdytään
luvussa 2.

Hyvinvointibisnes
Hyvinvointibisneksellä

tarkoitetaan

tässä

opinnäytetyössä

joogayrittäjän

toimintaympäristöä, joka ei viittaa perinteiseen sosiaali- ja terveysalaan vaan
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelun ympärille rakentuneeseen lähinnä
yksityisen sektorin liiketoimintaan. Viime vuosina nopeasti kasvaneen ja
moninaistuneen hyvinvointibisneksen juuret ovat New Age -liikkeessä ja siihen
liittyy ”modernin sitoutumattoman henkisyyden toteuttaminen kuluttamalla
erilaisia tuotteita ja palveluja” (Puustinen ym. 2013, 22). ”Globaali joogan
kulutuskulttuuri luo raamit, joissa joogaopettaja tekee arkista työtään” (Koivunen
& Ojala 2015, 9). Hyvinvointibisneksen, jota kutsutaan myös nimellä wellnessbisnes, kokoa on vaikea arvioida, sillä joogan lisäksi monien tuotteiden ja
palvelujen vaihtoehtohoidoista kosmetiikkaan, day spa -palveluista superfoodelintarvikkeisiin ja ekoturismista lisäravinteisiin ja elämäntapavalmennukseen
voidaan

katsoa

kuuluvan

hyvinvointibisnekseen.

Olennaista

hyvinvointibisneksessä on, että siihen liittyy kokonaisvaltaisen fyysisen ja
henkisen hyvinvoinnin tavoittelu erilaisia tuotteita ja palveluja kuluttamalla.
(Grenman ym. 2014, 48–49.)

Työhyvinvointi
Työterveyslaitoksen koordinoiman Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä
käytäntöjä

-hankkeen

yhteydessä

hyvinvointi

määriteltiin

seuraavasti:
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”Hyvinvointi on sen tulosta, että ihmisyksilön tärkeät tarpeet tulevat täytetyiksi ja
hänen tavoitteensa ja suunnitelmansa elämässä toteutuvat” (Anttonen &
Räsänen 2009, 17.). Tällainen kokonaisvaltainen suhtautuminen työhyvinvointiin
soveltuu

erityisesti

pk-yritysten

ja

elämäntyyliyrittäjien

työhyvinvoinnin

tarkasteluun, sillä elämäntyyliyrittäjän yritystoiminnan tavoitteet ja toimintatavat
yhdistyvät hänen elämäntavoitteisiinsa ja elämäntapaansa (Sipilä 2006, 11).
Moderni itsensätyöllistäjä rakentaa oman työelämäntarinansa, ottaen vastuun
niin menestyksestään kuin työhyvinvoinnistaankin (Työ- ja elinkeinoministeriö
2018, 33). Tässä opinnäytetyössä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan joogayrittäjän
kokemaa hyvinvoinnin kokonaisuutta, johon vaikuttavat oma terveys ja
elämäntapa, työn kuormittavuus ja palkitsevuustekijät, työnäkymät ja työn
kannattavuus, työympäristö ja verkostot, oma osaaminen ja työn mielekkyys.
Työhyvinvoinnin määritelmään ja teoriaan paneudutaan tarkemmin luvussa 3.

Uusi työ
Opinnäytetyössä viitataan uuden työn käsitteeseen. Käsitteellä tarkoitetaan
murroksessa olevaa työelämää, jota muokkaa teknologia, globalisaatio ja
työurien

pirstaloituminen.

Työelämä

moninaistuu,

monityösuhteisuus

ja

ansainnan lähteiden yhdistely yleistyvät, yrittäjyyden ja palkkatyön rajat
hämärtyvät. Muutokset ovat nostaneet yrittäjyyden entistä merkittävämpään
asemaan Suomen talouden avaintekijänä. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2018, 9.)
Uutta työelämää leimaa myös työn feminisoituminen, joka tarkoittaa naisten
osuuden kasvua työvoimassa, osa-aikatöiden ja muiden joustavien työn
muotojen

yleistymistä

ja

pehmeiden

arvojen,

kuten

tunne-

ja

vuorovaikutustaitojen merkityksen lisääntymistä työelämässä (Koivunen & Ojala
2015, 6).
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2

Joogayrittäjyys

Tässä luvussa kuvaillaan joogayrittäjän työtä sen modernissa kontekstissa,
osana hyvinvointipalvelujen ympärille syntynyttä bisnestä. Jotta joogaopettajan
työtä voidaan ymmärtää, on kuitenkin ymmärrettävä joogaharjoitusta, sen
historiaa ja joogaopettajan työn kehittymistä nykyiseen muotoonsa.
Suomessa

joogaopettajia

sukupuolentutkimuksen

näkökulmasta

tutkineet

Koivunen & Ojala (2015, 5) kiteyttävät joogaopettajan työn seuraavasti:
”Joogaopettajien työ kantaa mukanaan joogan kulttuurihistoriaa, joka yhdistyy
tämän päivän taloustilanteeseen, huonoihin työehtoihin, palkatta tehtyyn työhön
sekä

vastentahtoiseen

joogayrittäjyydestä

ja

kovin

näennäiseen
positiivista

yrittäjyyteen.”

kuvaa,

mutta

Lausuma
kertoo

ei

hyvin

luo
sen

kiinnostavuudesta ja ajankohtaisuudesta ainutlaatuisena työelämän ilmiönä, joka
tuhatvuotisista juuristaan huolimatta on vasta löytämässä omaa muotoaan
nykypäivän toimintakentällä.

2.1

Miten joogasta tuli bisnestä?

Joogan määrittelyä vaikeuttaa sen monisäikeinen historia ja erilaiset traditiot,
joissa kaikissa käsite määritellään enemmän tai vähemmän eri tavalla. Tässä
opinnäytetyössä en pyri antamaan joogasta tai sen historiasta tarkkaa tai
yleispätevää kuvausta, vaan keskityn tarkastelemaan joogaa ja joogan
opettamista

ilmiönä

sen

modernissa

kontekstissa;

osana

länsimaista

hyvinvoinnin ympärille kehittynyttä ja kaupallistunutta elämäntyyliä. Rautaniemeä
(2015, 295) mukaillen luen tässä määritelmässä joogaksi kaikki sen
hyvinvointibisneksen kontekstissa esiintyvät ilmentymät, erilaiset fyysiset ja
psyykkiset menetelmät, jotka ainakin jossain määrin pohjautuvat joogan
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intialaisiin juuriin ja joiden päämääränä on jonkinlainen muutos, kuten
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tai mielenrauhan saavuttaminen.
Tänä päivänä jooga määritellään usein universaaliksi henkisen kehityksen ja
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin menetelmäksi, jonka monenkirjavat suuntaukset
kaikki pohjautuvat tuhansia vuosia vanhaan intialaiseen traditioon, jonka
Patanjali (n. 350 jaa.) kirjoitti Joogasutrana tunnettuun tekstiin, luoden perustan
kaikille nykypäivänä harjoitetuille joogamuodoille (Rautaniemi 2015, 11).
Suomalainen joogatutkija Matti Rautaniemi kutsuu tätä käsitystä ”joogamyytiksi”,
sillä joogan historia ja kehityskaari muinaisista hindulaisuudessa syntyneistä
askeettisista

harjoituksista

moderniksi

kehonhuoltomenetelmäksi

on

moniulotteinen ja harjoitusta ja sen päämääriä on ymmärretty aikojen saatossa
monin eri tavoin (Rautaniemi 2015, 12). Vaikka joogan hengellinen puoli elää
edelleen tänä päivänä erilaisissa tunnustuksellisissa liikkeissä, moderni
länsimainen jooga edustaa pääasiassa psykosomaattista joogaa, jossa
keskitytään

tiettyjen

asanoiden

eli

fyysisten

jooga-asentojen

tai

meditaatiotekniikoiden harjoittamiseen. Joogan harrastajat etsivät harjoituksesta
fyysistä ja henkistä hyvinvointia ilman, että he sitoutuvat mihinkään aatteelliseen
liikkeeseen. (Rautaniemi 2015, 14.)
Nykypäivän joogan harrastaminen ei siis edellytä tiettyä elämänkatsomusta tai
elämäntapaa. Useimpiin joogaohjaajakoulutuksiin sisältyy kuitenkin myös
joogafilosofian opiskelua, joka länsimaissa yleensä pohjautuu nimenomaan
Patanjalin oppeihin. Osa joogaohjaajista keskittyy täysin joogan fyysiseen
puoleen, kun taas toisen ohjaajan puheissa saattaa vilistä sanskritinkielisiä
termejä ja otteita joogafilosofiasta. Olennaista joogan harjoittamisessa on
pyrkimys

muutokseen,

kokonaisvaltaiseen

itsensä

kehittämiseen,

jolla

tavoitellaan fyysistä, psyykkistä tai henkistä transformaatiota (Rautaniemi 2015,
301; Hannula 2008, 10).
Jooga saapui Suomeen 1800-luvun lopulla ja kehittyi teosofisen iedealismin ja
esoteeristen liikkeiden kautta kohti vuonna 1967 perustetun Suomen joogaliiton
edustamaa käytännönläheisempää toimintaa. 70-lukua leimasivat erilaiset guruliikkeet,

kun

intialaisia

mestareita

vieraili

Suomessakin.

Ensimmäiset,

fyysisempään astanga-joogaan keskittyneet joogakoulut avattiin 90-luvulla. Sen
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jälkeen joogan kenttä on moninaistunut ja lajin suosio kasvanut räjähdysmäisesti.
Jooga on levinnyt mystisistä liikkeistä ja kansalaisopistojen saleista kuntosaleille
ja tiuhaan tahtiin perustetuille joogastudioille, jotka edustavat kymmeniä eri
joogan suuntauksia. Jooga ei ole enää elämäntapa, johon syvennytään mestarin
johdolla,

vaan

joogasta

on

tullut

myös

bisnestä;

vapaaehtoiseen

asiakassuhteeseen perustuvaa harrastamista ja liiketoimintaa. (Rautaniemi
2010.)
Tämän päivän Suomessa joogan harrastamisen on arvioitu olevan väkilukuun
suhteutettuna maailman kärkitasoa ja myös joogaopettajia on maassamme
poikkeuksellisen paljon (Koivunen & Ojala 2015, 8). Jooga on olennainen osa
viime vuosina nopeasti kasvanutta hyvinvointibisnestä, jonka moninainen tarjonta
vastaa etenkin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja merkitystä etsivän ostovoimaisen
keskiluokan luomaan kysyntään (Rautaniemi 2015, 273). Joogan suosiota lisää
se, että useat tutkimukset ovat osoittaneet joogaharjoituksen hyödyt niin fyysisen
terveyden kuin stressinhallinnankin tukena. Kiireen ja teknologian täyttämässä
maailmassa joogaharjoitus tarjoaa hetken hengähdystauon, jossa keho, mieli ja
hengitys kutsuvat läsnäoloon. (Ippoliti & Smith 2016, 3; Kärki 2013.)
Hyvinvointipalveluja kuluttava keskiluokka suhtautuu kehoon eräänlaisena
projektina, jossa kehon kunto ja ulkonäkö vahvistaa heidän identiteettiään (Smith
Maguire 2008, 16). Hyvinvointi ja fitness-kulutukseen liittyy myös sosiaalisia
arvoja ja motiiveja, sillä niin kuntosalin jäsenyys kuin joogatunnille osallistuminen
voivat vahvistaa kuluttajan identiteettiä ja kokemusta kuulumisesta tiettyyn
elämäntyyliin ja yhteisöön (Smith Maguire 2008, 5–6; Grenman ym. 2014, 49).
Kuluttajien mieltymyksissä korostuu entistä enemmän nautinnonhakuisuus sekä
laadun ja luksuksen arvostus ja oma osallisuus elämyksen synnyssä (Grenman
ym. 2014, 46). Hyvinvointipalveluissa yhdistyy viime vuosisadalta lähtien
kasvanut individualistinen itsetutkiskelu ja kuluttaminen, joka aiemmin oli vain
rikkaan eliitin etuoikeus. Peilaamme kehoamme tuotteiden ja palvelujen kautta ja
kuluttamisesta on tullut pääkeino itsen muokkaamisessa. Elämykselliset
hyvinvointipalvelut tarjoavat kuluttajalle valinnanvapautta ja mahdollisuuksia
itsensä kehittämiseen laadukkaassa vapaa-ajan ympäristössä. (Smith Maguire
2008,

19–20.)

Niin

eksoottisissa

matkailukohteissa

järjestetyt

joogaopettajakoulutukset kuin modernien kuntosalien joogatunnit tarjoavat
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osallistujilleen mahdollisuuden itsensä kehittämiseen niin mielen kuin kehonkin
tasolla, lisäävät inklusiivisuuden ja identiteetin tunnetta ja tarjoavat miellyttävän
ympäristön viettää aikaa itsestä huolehtien.
Niin työelämässä kuin yhteiskunnankin tasolla puhutaan yksilön vastuusta
omasta hyvinvoinnistaan (Otala & Ahonen 2003, 34; Koivunen & Ojala 2015, 6).
Kasvava kiinnostus terveellisiä elämäntapoja kohtaan, työelämän muutokset ja
yritysten herääminen huonon työhyvinvoinnin aiheuttamiin kustannuksiin luovat
kysyntää liikunta- ja hyvinvointipalveluille (Koivunen & Ojala 2015, 6). Heinon
mukaan joogan henkisestä perinteestä huolimatta sen tämän päivän harrastajat
ovat pääosin tavallisia keskiluokkaisia ja koulutettuja kansalaisia, jotka
hakeutuvat joogan pariin hyvin pinnallisistakin syistä ja haluavat kuulua New Age
-liikkeen ympärille muodostuneeseen elämyspalveluja kuluttavaan ”henkiseen
eliittiin”.

Heino jatkaa, että idän uskontoista ammentavat yhteisöt antavat

jäsenilleen ”kokemuksen kuulumisesta valittuihin, joita yhdistää elämän
salattujen voimien ja lainalaisuuksien tuntemus ja hallinta”. (Heino 1997, 37.)
Joogan ympärille on kasvanut suuri joukko oheistuotteita ja symboleja.
Joogamaton lisäksi harrastajalle markkinoidaan trendikkäitä ja ekologisia
joogavaatteita sekä erilaisia apuvälineitä, kuten vöitä, tyynyjä ja joogatiiliä
harjoituksen tueksi. Oikeastaan kaikkea tuoksukynttilöistä, musiikista ja
eksoottisista lomamatkoista kosmetiikkaan ja viherpirtelöihin voidaan myydä
joogan oheistuotteena. Meditoivan ihmisen kuvasta ja joogaan liittyvästä
kuvastosta on tullut symboleja, joiden avulla voidaan markkinoida melkein mitä
tahansa hyvinvoinninnälkäisille kuluttajille (Rautaniemi 2015, 273). Joogakulutus
on joogaopettaja Petri Räsäsen (2015) mukaan nopeaa ja trendikästä. Puoli
vuotta sitten ostetut joogahousut pitää vaihtaa uusiin viimeistään sitten, kun liian
monella on samanlaiset, Räsänen naurahtaa ja lisää, että onneksi tässä ei
tarvitse olla mukana.
Erilaiset

hyvinvointimessut

kokoavat

yhteen

”uskomusten

kirjon,

johon

nykyihminen panee toivonsa”; ”häkellyttävän yhdistelmän erilaisia henkisiä
yhteisöjä ja hengenelämänsä vaihtoehtoja kaipaavia kulkureita” (Heino 1997,
35). Olen itse odottanut tämän ”henkisyys kuplan” puhkeamista jo jonkin aikaa
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toivoen, ettei joogan maine kärsisi kaiken sen ympärille muodostuneen
kaupallisuuden ja tyhjän päälle rakentuneen henkisyyden vuoksi.
Viime

vuosikymmeninä

ympäri

maailmaa

on

perustettu

erilaisia

hyvinvointikeskuksia, joiden konsepteissa tarjoillaan joogan lisäksi eri perinteistä
ammentavia hoitoja ja harjoitteita sekä kasvisruokaa. Itsensä kehittämiseen ja
hyvinvointiin

liittyvän

räjähdysmäisesti.

kirjallisuuden

määrä

Hyvinvointibisnes

on

viime

tarjoaakin

aikoina

”ikivanhoja

kasvanut
perinteitä,

tulevaisuuden profetioita, mielikuvitusta, tiedettä, uskontoa ja uskomuksia,
terapiaa ja puoskarointia” samassa sekavassa paketissa monenlaisten
’asiantuntijoiden’ toimesta. (Heino 1997, 35.)
New Age -liikkeen ja hyvinvointibisneksen nousu kertoo kuluttajien arvojen
muutoksista, joka liittyy laajempaan henkiseen etsintään ja kulttuurin muutoksiin
(Heino 1997, 35). Vaikka materialistinen kuluttaminen on jo pitkään ollut
länsimaissa yhteiskunnallisesti hyväksytty keino tavoitella hyvinvointia ja
onnellisuutta,

useat

tutkimukset

osoittavat,

että

mikäli

materialistinen

kuluttaminen on ristiriidassa yhteiskunnan tai yksilön elämänarvojen kanssa, on
sillä lopulta negatiivinen vaikutus hyvinvointiin (Burroughs & Rindfleisch 2002, 1–
2). Grenman ym. (2014, 3) toteavat, että ”Nyky-yhteiskunnassa hyvinvoinnin
tavoittelu ja itsensä kehittäminen on tietyssä määrin jopa aineellista hyvinvointia
merkityksellisempää ja terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut uusi elämänarvo”.
Alun perin hengellisyyttä, yksilön vapautta ja oikeutta toteuttaa itseään
korostavaksi sekä materialismin ja järjen ylivallan vastareaktioksi muodostunut
New Age -virtaus on itsekin vähitellen kaupallistunut ja mukautunut vallitsevaan
kulutuskulttuuriin

(Heino

kuluttajakäyttäytymistä

leimaa

1997,

34–35).

erityisesti

Hyvinvointibisneksessä

osallistuva

elämyksellisyys.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelusta on tullut elämäntapa, jota niin
ruokaan ja liikuntaan kuin kauneudenhoitoon ja pukeutumiseenkin liittyvät
kulutusvalinnat tukevat. ”Wellness-kulutus nousevana kulutustrendinä ja ilmiönä
on saanut osakseen myös kasvavaa huomiota niin tutkimuksessa ja mediassa
kuin liiketoiminnassakin”. (Grènman ym. 2014, 3.) Keho-mieli-henki-yhteyden
korostuminen ja kiinnostus idän uskontojen perinteisiin ovat kasvattaneet joogan
suosiota länsimaissa (Heino 1997, 37). Hyvinvointi on kiistatta yksi tulevaisuuden
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megatrendeistä ja joogasta on tullut yksi hyvinvoinnin ympärille rakentuneen
bisneksen näkyvimmistä tuotteista. Alasta on kehittynyt merkittävä työllistäjä
erityisesti naisille, ja vaikka tänä päivänä jooga on esille erityisesti fyysisenä
harjoituksena ja stressinhallinnan menetelmänä, on sen henkisen perinteen
edelleen oltava jollain tapaa läsnä, jotta ”tuote olisi uskottava” (Koivunen & Ojala
2015, 6–8).

2.2

Jooganohjaus ammattina ja yrittäjyytenä

Vaikka joogaa on opetettu ja harjoitettu eri muodossa tuhansia vuosia ja
länsimaille tyypillistä fyysiseen harjoitukseen keskittyvää joogaakin yli sata
vuotta, on joogan ohjaus ammattina, johon voi kouluttautua, aivan viime vuosien
ilmiö (Rautaniemi 2015, 268). Jotta voitaisiin ymmärtää joogaopettajan roolia ja
siihen liittyviä työssäjaksamiseen vaikuttavia haasteita, on ymmärrettävä
opetettavan harjoituksen, joogan luonnetta.
Farhi (2006, 10) luonnehtii joogaa seuraavasti: ”Joogan opetus ei ole ainoastaan
informaation jakamista opetustilanteessa, vaan olemassa olon tilan ja
elämäntavan

opettamista,

persoonallisuudesta.”

eikä

sitä

siksi

Joogayrittäjyyden

voida

erottaa

ajatellaankin

opettajan

usein

olevan

elämäntyyliyrittäjyyttä, jossa työn tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjän toivottu
elämäntyyli ja yrityksen tavoitteet nivoutuvat osaksi yrittäjän elämäntavoitteita.
(Sipilä 2006, 7; Ippoliti & Smith 2016, 4).
Joogayrittäjyys

on

usein

pienyrittäjyyttä

ja

jooga-alaa

leimaa

myös

naisvoittoisuus. Vaikka miesten osuus joogan harrastajista on kasvussa, oli
amerikkalaisen Yoga in America -tutkimuksen mukaan yli 70 % joogan
harrastajista

vuonna

2016

edelleen

naisia

ja

kyselyyn

osallistuneista

joogaopettajistakin selvästi yli puolet. (Yoga Alliance 2016, 82.) Park, Braun ja
Siegel

(2015,

4)

selvittivät

joogaharrastajien

profiilia

tekemällä

kirjallisuusanalyysin 55 joogatutkimuksesta ja tulosten mukaan amerikkalaiset
joogan harrastajat ovat yleisimmin hyvin toimeentulevia, korkeakoulutettuja
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keski-ikäisiä

valkoisia

naisia.

Myös

oma

esiymmärrykseni

on,

että

joogayrittäjyyttä leimaa naisyrittäjyys ja että suurin osa joogayrittäjistä edustaa
edellä mainittua ihmisryhmää.
Talouden näkökulmasta on kiinnostavaa, että Yoga in America tutkimuksen
mukaan lähes 70 % joogaopettajista ilmoitti ohjaavansa joogaa vain 10 tuntia
viikossa tai vähemmän ja jooganohjaus oli pääasiallinen toimeentulon lähde vain
alle kolmannekselle opettajista (Yoga Alliance 2016, 57–58). Naisvoittoisella
alalla työelämän murroksessa työskentelevät joogayrittäjät toimivat sekä
ammatillisesti että taloudellisesti vaikeasti määritellyllä alueella ja putoavat
perinteisten luokittelujen ja työelämän statusten väleihin (Koivunen & Ojala 2015,
15). Tämä tukee omaa esiymmärrystäni siitä, että joogayrittäjyys on uuden työn
monenkirjavaa yrittäjyyttä, jossa ansainnan lähteitä on useita ja yrittäjän
itsensäkin voi olla hankala luokitella omaa statustaan. Opinnäytetyön kannalta
onkin mielenkiintoista selvittää, mistä joogayrittäjien tulot muodostuvat ja onko
pelkällä joogan ohjauksella ylipäätään Suomessa mahdollista elättää itsensä.
Koivunen & Ojala (2015, 11) esittävät, että joogayrittäjyys saattaa olla myös
vastentahtoista yrittäjyyttä, johon enemmänkin ajaudutaan kuin hakeudutaan
houkuttelevien liiketoimintamahdollisuuksien vuoksi. Työministeriön tutkimus
vuodelta 2007 selvitti työn ja toimeentulon rakentumista uuden työn kehyksessä
erityisesti

freelance-kirjoittajien

ja

kuvataiteilijoiden

näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvisi, että näille niin sanotuissa ”vapaissa” ammateissa
yrittäjyyden ja palkkatyön rajapinnalla työskenteleville luovan työn osaajille
yrittäjyys ei ollut pakkoyrittäjyyttä, mutta mahdollisti oman osaamisen
hyödyntämisen ja ammatin harjoittamisen muuttuvilla työmarkkinoilla, joilla alan
palkkatyöpaikkoja on niukasti tarjolla (Askola, Heinonen, Kovalainen, Pukkinen &
Österberg 2007, 175). Työelämän murroksessa yrittäjyys on saanut uusia
muotoja

ja

kynnys

yrittäjäksi

lähtemiseen

on

madaltunut

esimerkiksi

kevytyrittäjyyden yleistymisen myötä. Jatkuvan ja kokoaikaisen työsopimuksen
solmiminen alkaa olla harvinaista monella toimialalla ja määräaikaisten
työsuhteiden, pätkätöiden ja niin sanottujen nollasopimuksien määrä on
kasvussa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 29.) Suomessa työvoiman
palkkaaminen on yritykselle merkittävä kustannus ja työnantajayrityksen
näkökulmasta voi olla houkuttelevampaa palkata yrittäjiä tai freelancereita
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palkkatyövoiman sijaan (Koivunen & Ojala 2015, 14). Joogaohjauksen
kontekstissa joogastudioiden ei tarvitse maksaa palkkaamilleen joogaohjaajille
esimerkiksi lakisääteisiä sunnuntailisiä, mikäli ohjaajilla on mahdollisuus
laskuttaa ohjauksestaan. Tämä asettaa palkkatyönä joogaohjausta tekevät ja
joogayrittäjät

eriarvoiseen

asemaan

työmarkkinoilla

ja

saattaa

toimia

työntötekijänä kohti joogayrittäjyyttä. (Koivunen & Ojala 2015, 11.) Mikäli
joogayrittäjä on perustanut yrityksen edellä mainituista syistä, on todennäköistä,
että

asialla

on

vaikutusta

myös

yrittäjän

kokemaan

hyvinvointiin

ja

yritystoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin.

2.3

Joogaopettajakoulutus

Joogan räjähdysmäisesti kasvanut suosio ja alan kaupallistuminen on
luonnollisesti

lisännyt

tarvetta

joogaohjaajille.

Toimialalta

puuttuvat

työehtosopimukset ja viralliset koulutusvaatimukset, joten joogaohjaajina toimii
varsin kirjava joukko toimijoita täysin vapailla markkinoilla. Koulutuksen
standardoimista vaikeuttaa joogan monimuotoisuus. Ei ole olemassa ”yhtä
oikeaa” joogaa, jota ohjaamaan opiskelijoita voitaisiin kouluttaa, vaikka eri
joogasuuntausten sisällä niin saatetaankin väittää.
Suomessa joogaohjaajien koulutus alkoi 1970-luvulla Suomen Joogaliiton
toimesta. Joogaliitto kouluttaa ohjaajia edelleen ja asettaa sekä opiskelijoille että
koulutuksesta vastaaville opettajille omat vaatimuksensa. Suomen Joogaliiton
opettajakoulutuksen kesto on 500 tuntia ja koulutus on ainoana pohjoismaissa
Euroopan Joogaunionin hyväksymä. (Suomen Joogaliitto 2017.) Euroopan
Joogaunioni (European Union of Yoga) ilmoittaa kotisivuillaan missiokseen
”edistää ja suojella joogan oppien perusolemusta ja auktoriteettia sekä ylläpitää
Euroopan

joogaohjaajakoulutuksen

jäsenyhdistykset
maassa,

järjestävät

pohjautuen

henkistä

maturiteettia”. Organisaation

ohjaajakoulutuksia

Patanjalin

opetuksiin

ja

kolmessatoista
klassiseen

Euroopan

hathajoogaan.

(European Union of Yoga) Suomen Joogaliiton opettama hathajooga edustaa
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tätä samaa perinteisempää linjaa, ennen hyvinvointibisneksen räjähdysmäistä
nousua ja joogan kentän moninaistumista.
Tänä

päivänä

Euroopan

Joogaunionia

kansainvälisesti

merkittävämpi

joogaohjaaja-koulutuksien sertifioija on Amerikassa vuonna 1997 perustettu
Yoga Alliance International. Organisaatio ylläpitää vapaaehtoista rekisteriä
joogaopettajakoulutuksen järjestäjistä, joiden tarjoama koulutus täyttää Yoga
Alliancen asettamat standardit, sekä joogaopettajista, jotka ovat suorittaneet
koulutuksen näiden toimijoiden kautta ja maksavat Yoga Alliancelle vuosimaksua
rekisteröinnistään. Huhtikuussa 2019 Yoga Alliancen rekisterissä oli yli
seitsemän tuhatta opettajakoulutusta tarjoavaa joogakoulua ja lähes 82 000
sertifioitua

joogaopettajaa

ympäri

maailman.

Kuukautta

myöhemmin,

toukokuussa 2019, rekisteröityjä joogaohjaajia oli jo 83 000. Suomalaisia
joogaopettajakoulutusta tarjoavia toimijoita oli huhtikuussa 2019 rekisterissä 13
ja joogaopettajia 129. (Yoga Alliance 2019.) Toisin kuin Euroopan Joogaunioni,
Yoga Alliance sertifioi joogaopettajia eri joogasuuntauksiin keskittyvistä
koulutuksista. Organisaatiota on kritisoitu muun muassa sen korkeista
jäsenmaksuista ja siitä, että koulutuksen tasoa ei voida valvoa tehokkaasti, vaan
todellisuudessa standardit saattavat vaihdella merkittävästikin. Myös Rautaniemi
(2015, 267) toteaa, että erilaisista sertifikaateista huolimatta koulutuksen
virallisuus on kuitenkin näennäistä, sillä koulutuksen sisältö on sen järjestäjän
hallinnassa. Sertifikaatin voi saada muutamassa viikossa, kun taas jotkin
joogakoulukunnat vaativat vuosien opiskelua. Säännösten puuttuessa kuka
tahansa voi sertifioida joogaopettajia ja kirjoittaa todistuksia.
Tänä

päivänä

joogaohjaajaksi

haluava

voi

varata

internetin

kautta

intensiivikurssin eksoottiseen lomakohteeseen, kunhan pystyy maksamaan
osallistumismaksun, joka saattaa helposti kivuta muutamaan tuhanteen euroon.
Tällaiset joogakoulutukset ovat loman ja opiskelun yhdistäviä elämysmatkoja,
joista ollaan valmiita maksamaan. Oma opettajani Biff Mithoefer sanoikin
yhdessä joogakoulutuksessa Italiassa, että joogaohjaajakoulutukset täyttyvät
paremmin kuin joogalomat, joiden päätteeksi ei saa sertifikaattia (Mithoefer
2017).

Joogaopettajien

kouluttaminen

on

myös

joogaturismia,

osa

hyvinvointibisnestä, ja opiskelijat kuluttajia, jotka panostavat merkittäviä summia
kursseihin ja koulutusohjelmiin (Koivunen & Ojala 2015, 8). Vuonna 2015 jokaista
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amerikkalaista joogaopettajaa kohden oli keskimäärin kaksi koulutuksessa ja
kaksi, joita kiinnosti joogaopettajan työ, mikä kertoo alan nopeasta kasvusta
viime vuosina (Yoga Alliance 2016, 6).
Siitä huolimatta, että joogaopettajakoulutuksille on laadittu erilaisia sertifikaatteja,
voi Suomessakin kuka tahansa kouluttaa joogaohjaajia ja laatia erilaisia
todistuksia ja diplomeja koulutuksen suorittaneille. Joogaohjaaja on saattanut itse
aloittaa joogan vasta kuukautta aiemmin ja käytyään kolmen viikon Yoga
Alliancen sertifioiman intensiivikurssin Balilla ohjata tunteja. Toisessa ääripäässä
taas joogaopettajalla saattaa olla takanaan vuosikymmeniä omaa harjoitusta ja
ammatillista asiantuntemusta esimerkiksi fysioterapiasta, muttei minkäänlaisia
sertifikaatteja. Usein jääkin asiakkaan velvollisuudeksi selvittää, millaisen
opettajan ohjauksessa hän opiskelee. Ippoliti & Smith (2016, 14) kehottavatkin
oppilaita kysymään joogaohjaajaltaan, millaisia koulutuksia tämä on käynyt, oliko
koulutuksen painopisteenä anatomia vai filosofia, kuka heitä opetti ja onko
ohjaajalla muuta, harjoitusta tukevaa osaamista, kuten urheiluhierojan,
liikunnanohjaajan tai fysioterapeutin ammattitutkintoa.
Broken Brain -podcastissa maaliskuussa 2019 vieraillut amerikkalainen
astangajoogaopettaja Eddie Stern kritisoi alalla jostain syystä standardiksi
muodostunutta 200-tunnin joogaopettajakoulutusta. Stern pitää ajatusta siitä, että
mitään,

mikä

vaatii

harjoittelua,

voisi

opettaa

kuukauden

mittaisen

harjoitusjakson jälkeen, naurettavana (Stern, 2019). Ajatus hymyilyttää myös
Keskisuomalaisen toimittajaa Anita Kärkeä (2013), joka kirjoittaa, ettei pelkkä
jooga-asentojen opettelu tee joogaopettajaa, vaan siihen vaaditaan myös
henkistä kasvua. Stern muistuttaa, että jooga ei ole vain fyysinen harjoitus, vaan
sillä on hermostollinen, emotionaalinen ja henkinen ulottuvuus. Ohjatakseen
tällaista kokonaisvaltaista harjoitusta opettaja tarvitsee vuosien kokemuksen ja
nöyrää ymmärrystä siitä, miten vähän hän oikeastaan tietää. Parempia
koulutusstandardeja alalle peräänkuuluttava Stern toteaa, että ”Oma kokemus
joogasta on lopulta kaikki, mitä ohjaaja voi jakaa ja kukin opettaja voi tuoda
oppilaansa vain sinne asti, missä hän itse on.” (Stern 2019).
Aivan kuten joogaharjoitus itsehoidon menetelmänä ei ole pikatreeni-ohjelma,
vaan muutos tapahtuu hitaasti, samalla tavalla sen opettaminen vaatii
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kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä (Herrick & Ainsworth 2000, Hannulan 2008, 7
mukaan). Tämän näkökulman jakaa myös Farhi (2006, 10) ja lisää, että juuri siitä
syystä, että joogan opetuksessa on kyse oman kokemuksen ja elämäntavan
jakamisesta, on joogaopettajan hyvin vaikea määrittää mihin työ loppuu ja mistä
vapaa-aika alkaa.
Myös

suomalaisten

opettajakoulutuksen

joogaohjaajien
tasosta

ja

keskuudessa

alan

on

syntynyt

kilpailutilanteesta.

Pitkän

huolta
linjan

astangajoogin ja ehkä Suomen kuuluisimman joogaopettajan Petri Räsäsen
mukaan hyvällä joogaopettajalla on takanaan vuosien oma harjoitus ja nöyrää
ymmärrystä

ihmisyydestä.

Räsäsen

mukaan

pikaisesti

suoritettavat

joogaopettajakoulutukset ovat nopean ja minä-keskeisen nykyajan ilmiöitä ja
luovat eräänlaisen opetuksen tason heikentymisen ketjun, kun pikakoulutuksen
saaneet joogaopettajat kouluttavat taas uusia opettajia ja niin edelleen, tason ja
kokemuksen koko ajan laskiessa. (Räsänen 2015.) Eräs Helsingissä toimiva
joogaopettaja kuvasi alaa ”ruotsinlaivan buffet-pöydäksi”, jossa kaupallistuminen
syö osaamista eikä alatikasvavasta tarjonnasta pysy perillä enää kukaan.
Keskustellessani joogaohjaajien kanssa on esille noussut myös se, miten
joogaohjaajien tason kirjavuus vääristää kilpailutilannetta ja markkinoita. Pitkän
linjan

ammattilaisten

saattaa

olla

vaikea

kilpailla

vastavalmistuneiden

joogaopettajien kanssa, kun uudet ohjaajat tarjoavat palvelujaan jopa ilmaiseksi
saadakseen kokemusta ja nimeä alalla.
Jooganohjaukseen, aivan kuten joogan harrastamiseenkin, liittyy elinikäinen
oppiminen. Oman osaamisen ylläpitäminen ja itsensä kehittäminen on osa
joogaohjaajan työtä ja tarjolla onkin kirjava spektri jatkokoulutuksia, joilla omaa
osaamista voi syventää, monipuolistaa ja päivittää. Siinä missä uusia
joogasuuntauksia syntyy lähes päivittäin, syntyy myös ohjaajakoulutuksia. Muun
muassa ilmajoogalle, parijoogalle, naurujoogalle ja hevosen selässä tehtävälle
hevosjoogalle, jonka ohjaajaksi voi valmistua myös kotona oman hevosen
kanssa

suoritettavan

ohjaajakoulutuksensa.

online-kurssin
Jatkuva

kautta,

oppiminen

on

tarkoittaa

kaikille
tämän

omat
päivän

joogamaailmassa myös jatkuvaa rahallista panostusta. Räsänen (2015) toteaa,
että pikakurssit ja intensiivikurssit nostattavat valheellisesti osallistujien
itsetuntoa, vaikka todellisuudessa hyvä joogan opettaminen vaatii paljon
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enemmän kärsivällisyyttä ja opiskelua, todellakin elämänmittaista oppimista ja
omistautumista.
Joogaohjaajakoulutukset sisältävät pääasiassa asana-tekniikkaa, anatomiaa ja
joogafilosofiaa, joskus myös opetukseen liittyvää pedagogiikkaa. Menestyvä
joogaohjaaja tarvitsee kuitenkin myös strategisia työkaluja toimiessaan nopeasti
kehittyvällä joogabisneksen kentällä, kuitenkaan joutumatta tinkimään arvoistaan
ja intohimostaan opettamiseen (Stephens 2016). Joogaohjauksen bisnespuoli,
yrittäjyystaidot, joita uutta uraa aloitteleva joogaohjaaja tarvitsee yhtä paljon, kuin
ammattiosaamista, jäävät kuitenkin usein koulutuksissa käsittelemättä. Viime
vuosina onkin syntynyt jonkin verran joogaohjaajille suunnattuja kursseja ja
kirjallisuutta, jotka opastavat joogaopettajia rakentamaan työstään myös
menestyvää

liiketoimintaa.

Toisin

sanoen

joogaopettajien

kohtaamien

haasteiden pohjalta on lähdetty tuotteistamaan uusia palveluja. Etelä-Suomessa
toimiva joogaopettajia kouluttava Villa Mandala on juuri julkaissut uuden, 350tuntisen joogaopettajien jatkokoulutuskokonaisuuden, jonka esittelyteksti lupaa
osallistujan työllistymisen rakastamansa lajin parissa myös tulevaisuudessa
tarjoamalla syvemmän ammatillisen osaamisen ohella työkaluja taloudellisen
kannattavuuden

lisäämiseksi

tämän

päivän

joogaopettajien

reaalitodellisuudessa. Koulutuskokonaisuus koostuu seitsemästä noin 1500
euroa maksavasta moduulista. (Villa Mandala 2019.)

2.4

Arvoja ja odotuksia

Oma tieni joogaopettajaksi on melko tyypillinen. Takanani oli jo ura kiireisessä
toimistomaailmassa ja työuupumus. Olin harrastanut joogaa jo useamman
vuoden ja koin yhä suuremman kuilun joogan tarjoaman hyvinvoinnin ja arvojen
sekä hektisen bisnesmaailman välillä. Halusin jakaa itse löytämääni hyvinvointia
myös muille ja olin joka tapauksessa jo pitkään halunnut kokeilla yrittäjyyttä.
Ippoliti & Smith (2016, 4) kiteyttävät yleisen motiivin joogaohjaajaksi ryhtymiselle
seuraavasti: ”Opettaminen on hyvä syy hypätä joogamatolle ja nähdä
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oppilaidemme kehittyvän, mutta todennäköisesti taustalla on myös allergia
avokonttoreita, loputtomia kokouksia ja epämukavia kenkiä kohtaan”.
Uskallan väittää, että harva ryhtyy joogaohjaajaksi vain siksi, että jotain työtä on
tehtävä. Useimmat ohjaajat ovat itse kokeneet joogan positiiviset vaikutukset ja
haluavat jakaa tätä hyvinvointia myös muille. Joogaopettajan työssä keskeistä on
arvon tuottaminen asiakkaille jakamalla sitä, minkä kokee itselleen arvokkaaksi.
Jooga onkin monelle elämäntapa, johon säännöllisen harjoituksen lisäksi liittyy
eettinen

ja

moraalinen

ulottuvuus.

Voidaan

puhua

arvosidonnaisesta

elämäntyyliyrittäjyydestä, jonka perusteena on halu edistää jotakin itselle tärkeää
arvoa tai aatetta (Sipilä 2006, 111). Myös Tampereen yliopistossa pro gradu tutkielmansa joogaopettajista tehnyt Hannula (2008, 27–35) sai selville, että
kaikki

tutkimukseen

osallistuneiden

joogaopettajien

taustalla

oli

oma

joogaharrastus, kiinnostus joogan henkisyyttä kohtaan tai joogasta saatu apu
fyysisiin ongelmiin. Kaikki Hannulan haastattelemat joogaopettajat olivat
kohdanneet elämässään jonkinlaisia haasteita, jotka olivat johdattaneet heidät
joogan pariin ja jooga oli saanut heissä aikaan jonkintasoisen elämänmuutoksen.
Länsimaissa joogan filosofiseksi perustaksi mainitaan yleensä Patanjalin
Joogasutrissa

esittämä

Joogan

kahdeksanosainen

polku.

Polun

kohti

syventymistä, valaistumista muodostavat: rajoitukset, määräykset, asento,
hengityshallinta, vetäytyminen, keskittyminen, mietiskely ja syventyminen
(Patanjalin joogasutra 2010, 118–119). Asento, eli fyysinen joogaharjoitus on siis
vain yksi osa joogan kokonaisuutta, jonka tavoitteena on asteittain ohjata joogan
harjoittaja kohti ruumiin ja mielen hallittua tilaa ja syvempää meditaatiota ja
mielen tyyneyttä (Rautaniemi 2015, 65). Joogan harjoittajalle joogasutrissa
annetut elämäntapaa koskevat eettiset ohjeet, Yamat eli rajoitukset ja Niyamat
eli määräykset ovat ikään kuin joogan kymmenen käskyä, sillä erotuksella, että
ne eivät käske meitä toimimaan tietyllä tavalla, vaan joogafilosofian mukaan ovat
kuvauksia todellisesta luonteestamme, kun erillisyyden illuusio on poistunut
(Farhi 2006, 11).
Rajoitukset ohjaavat joogan harjoittajan suhtautumista ulospäin, yhteiskuntaan ja
ympäristöön.

Niihin

varastamattomuus,

kuuluvat

pidättyväisyys

ja

väkivallattomuus,

totuudellisuus,

omistamattomuus.

Väkivallattomuus
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saattaa käytännössä ilmetä esimerkiksi kasvissyöntinä ja loukkaavista puheista
pidättymisenä, mutta ihanteellisimmillaan väkivallasta luopuminen tapahtuu
myös ajatuksen tasolla. Totuudellisuus tarkoittaa kaikesta valheellisesta
kommunikaatiosta luopumista ja vaikenemista silloin, kun myös totuuden
puhuminen olisi loukkaavaa. Varastamattomuus viittaa kaikenlaiseen toisen
materiaalisen tai henkisen oman, kuten ajatusten tai ajan, luvatta ottamiseen.
Pidättyväisyydellä tarkoitetaan seksuaalista pidättyvyyttä, joka moderneissa
tulkinnoissa on laajentunut aistinautinnoista pidättymiseen tai maltillisuuteen.
Omistamattomuus puolestaan viittaa joogan harjoittajan pyrkimykseen hankkia
itselleen mahdollisimman vähän omaisuutta. (Patanjalin joogasutra 2010, 119–
121)
Määräykset puhtaus, tyytyväisyys, itsekuri, pyhä lukeminen ja Jumalalle
omistautuminen

puolestaan

keskittyvät

joogan

harjoittajan

sisäisiin

ominaisuuksiin. Puhtaus viittaa karkeasti sanottuna sekä henkilökohtaisesta
hygieniasta huolehtimiseen, että mielen epäpuhtauksien, kuten vihan ja ylpeyden
poistamiseen ja tyytyväisyys joogan harjoittajan pyrkimykseen olla tyytyväinen
pelkästään elämän välttämättömyyksiin. Kolme viimeistä niyamaa muodostavat
”toiminnan joogan” fyysisen, verbaalisen ja psyykkisen ulottuvuuden. Itsekurilla
on tulkinnasta riippuen tarkoitettu aistinautinnoista luopumista, puhdistavia
harjoituksia, kuten paastoamista ja yksilöllisten velvollisuuksien täyttämistä. Pyhä
lukeminen tarkoittaa pyhien tekstien lukemista ja reflektoimista ja Jumalalle
omistautuminen

pohjimmiltaan

kaiken

toiminnan

tekemistä

jumalalle,

keskipisteen siirtämistä omasta itsestä kohti jumalaa. (Patanjalin joogasutra
2010, 59–60;89–90;123.) Rautaniemi toteaa, että vaikka joogan eettiset ohjeet
todennäköisesti alun perin ohjeistivat joogeja askeettiseen elämäntapaan, on
ymmärrettävää, että yamoja ja niyamoja on tulkittu ja muokattu nykyihmisen
elämäntapaan sopivampiin muotoihin (Rautaniemi 2015, 67).
Vaikka jooga on monella tapaa maallistunut ja kaupallistunut, liittyy sen
harrastamiseen ja opettamiseen kuitenkin edelleen arvoja ja odotuksia.
Joogayrittäjä
kulttuurihistoriaan

toimiikin

kaupallisen

pohjautuvan

hyvinvointibisneksen,

vapaaehtoistyön

idean

ja

joogan
käytännön

yritystoiminnan realiteettien ristiaallokossa (Koivunen & Ojala 2015, 5).
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Säännöllisen

joogaharjoituksen

vaikutukset

alkavat

tutkimusten

mukaan

vaikuttaa myös joogamaton ulkopuolella esimerkiksi parempana unen laatuna,
terveellisempinä

ravitsemusvalintoina,

positiivisempana

minäkuvana

ja

kasvaneena välittämisenä muun muassa ympäristöasioissa (Hannula 2008, 43).
Yoga Alliancen Yhdysvalloissa teettämän tutkimuksen mukaan joogaohjaajat
ovat

kiinnostuneempia

oman

terveytensä

lisäksi

ympäristö-

ja

sosiaalivastuuasioista kuin muu väestö. Joogan harrastajien ja ohjaajien
joukossa on muuta väestöä enemmän kasvissyöjiä ja luomuruoan kuluttajia. 60
prosenttia joogaohjaajista ilmoitti käyttävänsä ekologisia kauneudenhoito- ja
hygieniatuotteita, kun muussa väestössä prosentti oli parinkymmenen luokkaa.
Joogan harrastajat ja joogaohjaajat myös lahjoittivat tavallista enemmän rahaa
tai

aikaansa

hyväntekeväisyyteen.

Joogaohjaajilla

oli

myös

selvästi

keskimääräistä positiivisempi kuva itsestään ja omista kyvyistään. (Yoga Alliance
2016, 48–49.) Joogaharjoitukseen vaikutuksiin liitetyt ominaisuudet ja mediassa
kokonaisvaltaisen terveyden ilmentyminä esiintyvät joogaopettajat luovat kiistatta
oletuksia siitä, millainen joogaopettajan odotetaan olevan.
Joogan

historiaan

on

mahtunut

paljon

guruja,

henkisille

harjoituksille

omistautuneita opettajia, joiden kautta on palvottu jumalia, joita on palveltu
kokelasaikana ja joiden on katsottu edustavan niitä ominaisuuksia, joita oppilas
tavoittelee omalla harjoituksellaan (Rautaniemi 2015, 81;99–100).

Joihinkin

joogasuuntauksiin liittyy tänäkin päivänä ajatus gurusta ja ajoittain gurujen
inhimillisyys on tullut esiin räikeinäkin aseman väärinkäytöksinä. Vaikka tämän
päivän joogaopettajia ei enää nostettaisikaan jalustalle entisaikojen gurujen
tapaan, kohdistuu opettajiin kuitenkin joukko odotuksia. Joogaohjaajan oletetaan
olevan oppilailleen eräänlainen roolimalli, joka fyysisesti ja henkisesti ilmentää
joogan vaikutuksia. Myös Koivusen ja Ojalan (2015, 6) mukaan työntekoon
sisältyy yhä enemmän ammattiosaamisen lisäksi sen tekijän persoonallisten
ominaisuuksien käyttöä ja työntekijöiltä vaaditaan yrityksen imagoon ja tuotteisiin
sopivaa

ulkonäköä,

käyttäytymistä

ja

tunteiden

hallintaa

erityisesti

asiakaspalvelutehtävissä.
Koivusen ja Ojalan mukaan joogaopettaja luo omalla rauhallisella olemuksellaan,
ulosannillaan, rakentamallaan ilmapiirillä ja muulla sanattomalla viestinnällä
asiakkailleen positiivisia tunnetiloja, jotka liitetään joogan tuomaan hyvään oloon
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(2015, 9). Tällaisessa asetelmassa on vaikea välttyä joogaopettajaan
kohdistuvilta paineilta.
Teoksessaan Teaching Yoga – Exploring the Teacher Student Relationship
Donna Farhi luo perustan joogaopettajan ammattietiikalle. Farhin mukaan on
tyypillistä, että oppilaat lähestyvät joogaopettajaa henkilökohtaisine ongelmineen
ja kysymyksineen olettaen joogaohjaajan olevan niin henkinen mentori,
kuunteleva olkapää kuin fysioterapeutti. (Farhi 2006, takakansi.) Nykypäivän
joogaopettajan roolia niin opettajan kuin oppilaankin näkökulmasta tutkinut Alan
C. Haras (2015) sai selville, että joogan harrastajat kuvailevat opettajaansa muun
muassa mentoriksi, kuuntelijaksi, oppaaksi, inspiraatioksi ja esimerkiksi. 60 %
oppilaista oli lähestynyt opettajaansa kysyäkseen fyysisistä oireista tai
urheiluvammoista ja lähes yhtä moni oli kääntynyt opettajansa puoleen
henkisissä

kysymyksissä.

Yli

kolmasosa

tutkimukseen

vastanneista

joogaoppilaista oli keskustellut opettajansa kanssa myös henkilökohtaisista
valinnoista sekä kohtaamistaan menetyksistä. Kysyttäessä miksi oppilaat
uskoituivat juuri joogaopettajalle näissä asioissa, nousi esiin oppilaiden kokema
kunnioitus ja luottamus sekä opettajan tuomitsematon asenne, sekä oletus
joogaopettajan tietotaidosta vastata joogan historiaa, filosofiaa tai asentoja
koskeviin kysymyksiin. Harasin mukaan kuitenkin vain reilu kolmannes
joogaopettajista koki omaavansa tarvittavat valmiudet vastata oppilaidensa
esittämiin kysymyksiin. Harasin esittämiä tutkimustuloksia tukee myös oma
kokemukseni joogaohjaajan näkökulmasta. Oppilaani ovat lähestyneet minua
joogatuntien ulkopuolella muun muassa yksinäisyyteen, ihmissuhdeongelmiin tai
työuupumukseen liittyvillä kysymyksillä.
Se, miten joogaohjaajan tulisi näihin kysymyksiin vastata, riippuu kunkin
opettajan kokemuksesta omasta ammattitaidostaan. Joogaopettajalla saattaa
olla

esimerkiksi

fysioterapeutin,

psykiatrisen

sairaanhoitajan

tai

elämäntaitovalmentajan koulutus, kun taas toinen ohjaaja saattaa tyytyä
ohjaamaan oppilaansa lääkärin tai muun ammattilaisen puoleen. (Haras 2015.)
Yoga in America (Yoga Alliance 2016, 32) tutkimuksen mukaan sekä joogan
harrastajat että opettajat nimesivät joogaopettajan tärkeimmiksi ominaisuuksiksi
ystävällisyyden ja ulosannin selkeyden, ja kolmanneksi jooga-asentojen
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tuntemuksen. Ohjaajan persoonallisuudella ja sillä, mitä arvoja ohjaajan koetaan
edustavan, on siis kiistatta merkitystä joogaopettajan työssä.

2.5

Työn sisältö

On mahdollista, että joogayrittäjän työ ja ansiotulot muodostuvat myös muista
lähteistä kuin joogan opettamisesta. Tässä luvussa käydään kuitenkin läpi
joogayrittäjän työn rakennetta nimenomaan joogan ohjauksen eri vaihtoehtojen
näkökulmasta.
Pohdittaessa joogaohjaajan työn sisältöä voidaan erottaa toisistaan toiminnot,
joista muodostuu tuloja ja tukitoiminnot. Tulonlähteet voidaan edelleen jakaa
aktiivisiin ja passiivisiin tulonlähteisiin, joita on esitetty kuviossa 3. Aktiivisissa
tulonlähteissä joogaohjaajan aika tuottaa suoraan tulosta, eli toisin sanoen
ohjaajan itsensä läsnäolo on pakollinen. Passiiviset tulonlähteet vaativat
alustavan panoksen, mutta tuottavat sen jälkeen tuloja ilman jatkuvaa
työpanosta. (Linane 2016, 101.)

Aktiivinen tulo
• Avoimet viikkotunnit
• Tuntiopetus kuntosaleilla tai
joogastudioilla
• Yksityisopetus
• Joogakurssit
• Työpajat ja tapahtumat
• Erityisryhmät (urheilijat,
ikäihmiset jne.)
• Skype-tunnit ja webinaarit
• Retriitit
• Opettajakoulutukset
• Puhujan työt

Kuvio 2.

Passiivinen tulo
• Online-tunnit
• Nettikurssit
• Audio-jooga
• eKirjat
• Blogi tai Youtube-kanava
• Artikkelit ja muut julkaisut
• Oma joogasuuntaus -> lisenssit
• Oma joogastudio

Joogaohjaajan tulonlähteet (Perustuen Linane, 2016).
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Joogaohjaajan työstä tulevat ensimmäiseksi mieleen joogatunnit. Joogatunteja
opettaja voi järjestää itse niin kutsuttuina avoimina viikkotunteina, joille asiakkaat
voivat osallistua kertamaksulla ilman sitoumuksia tai ohjata viikkotunteja
joogastudioilla tai kuntosaleilla, sovittua korvausta vastaan. Usein joogaopettaja
liikkuu työnsä puolesta opettaen useammalla studiolla (Joogakoulu Silta 2019).
Alihankintana studioille

tai

kuntosaleille tehtävä

työ saattaa helpottaa

joogaohjaajan omaa markkinointityötä, tilojen etsintää tai asiakaskontaktien
hoitoa, mutta sopimukset eivät välttämättä ole yrittäjän kannalta edullisia.
Sopimus saattaa puuttua kokonaan, jolloin yhteistyöyritys voi lopettaa yhteistyön
ilman syytä tai varoitusaikaa tai joogayrittäjä voi tehdä töitä ikään kuin ”nollasopimuksella”, jossa joogaopettaja on valmiudessa, mutta yhteistyökumppani voi
perua tunnin, mikäli osallistujia ei ole tarpeeksi. Jotkut joogastudiot ja kuntosalit
maksavat joogaohjaajille osallistujamäärän mukaan, jolloin samasta työstä
saadut ansiot saattavat vaihdella merkittävästi. (Koivunen & Ojala 2015, 10).
Vaikka tarjolla on jonkin verran esimerkiksi aamu- ja lounasjoogaa, sijoittuvat
viikkotunnit kuitenkin pääasiassa iltoihin ja viikonloppuihin (Koivunen & Ojala
2015, 10, Joogakoulu Silta 2019).
Pelkillä viikkotunneilla on kuitenkin haastavaa päästä hyville ansioille (Räsänen
2015). Viikkotuntien lisäksi joogaohjaaja voi järjestää erilaisia työpajoja, kursseja
sekä

retriittejä.

Joogaopettaja

voi

tarjota

yksityisopetusta,

yksityis-

ja

erityisryhmiä esimerkiksi yhdistyksille tai kaveriporukoille sekä ohjata joogaa
yritysten henkilökunnalle. Omia joogaryhmiä löytyy lapsille, äideille, äideille ja
lapsille, opiskelijoille, eläkeläisille, ”äijille” ja juoksijoille. Joogaopettaja voi
järjestää tapahtumia itse, yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa tai vetää
joogatunnin

osana

isompaa

tapahtumaa,

kuten

hyvinvointimessuja

tai

festivaaleja.
Joogaohjaaja voi pohtia, haluaako hän erikoistua yhteen joogasuuntaukseen vai
opettaa eri tyylisiä tunteja. Kyky ohjata joogaa monipuolisesti mahdollistaa
luonnollisesti laajemman palveluvalikoiman tarjoamisen ja mahdollisuuden
sijaistaa laajemmin muita opettajia (Joogakoulu Silta 2019). On kuitenkin tärkeää,
että joogaopettaja ohjaa tunteja, jotka kokee omakseen. Esimerkiksi itse nautin
selkeästi eniten rauhallisen yin-joogan ohjaamisesta ja koen liian monen
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dynaamisemman tunnin pitämisen kuormittavana. Hikisen voimajoogan ohjaajaa
minusta tuskin koskaan tulee.
Joogastudion perustaminen voi olla joogayrittäjän valinta kasvattaa bisnestään.
Oman joogasuuntauksen rekisteröinti voi vahvistaa omaa asemaa opettajana,
mahdollistaa erilaisten oheistuotteiden, kuten kirjojen ja videoiden myynnin tai
tuoda passiivista tuloa myytyjen lisenssien muodossa. Joogaopettajakoulutukset
itsessään ovat kannattavaa bisnestä (Räsänen 2015). New York Times kirjoitti
huhtikuussa 2019 Yhdysvaltojen suurimman joogastudioiden franchiseketjun
tarjonneen joogaopettajilleen rahallisia bonuksia, mikäli he houkuttelisivat
asiakkaita joogaopettajakoulutuksiin. Artikkelissa tuotiin esiin suuria summia
koulutuksiin sijoittaneiden ja sittemmin työmahdollisuuksiin pettyneiden uusien
opettajien kokemuksia. (Hines 2019.)
Teknologiaa hyödyntäen joogaohjaaja voi hankkia aktiivista tuloa tarjoamalla
henkilökohtaista

opetusta

esimerkiksi

Skypen

kautta

tai

järjestämällä

webinaareja. Teknologia mahdollistaa myös passiivisen tulon; esimerkiksi
joogavideot, e-kirjat tai artikkelit ovat mahdollisia tulonlähteitä, kuten myös
aktiivinen blogi, jonka kautta joogaohjaaja voi saada yhteistyökumppaneita ja
palkkioita muun muassa mainostilasta tai yhteistyöpostauksista.
Itse joogan ohjaaminen on kuitenkin vain osa yrittäjänä toimivan joogaohjaajan
työtä. Yoga in America (Yoga Alliance 2016, 56) -tutkimuksen mukaan lähes
puolet joogaohjaajista toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Sama asetelma on
oman

esiymmärrykseni

mukaan

yleinen

myös

Suomessa.

Yhtä,

kansalaisopistossa täysipäiväisenä palkkatyöläisenä opettavaa tuttavaani lukuun
ottamatta, kaikilla tuntemillani joogaopettajilla on ainakin jossain vaiheessa ollut
joko pää- tai sivutoiminen toiminimi.
Yrittäjänä toimiva joogaohjaaja on vastuussa yrityksensä pyörittämisestä siinä,
missä muutkin pienyrittäjät. Jos itse joogan ohjauksesta syntyy 20 viikoittaista
työtuntia, kertyy helposti toiset saman verran työmatkoista ja siirtymistä, tuntien
suunnittelusta, ajoista ennen tunteja ja tuntien jälkeen, sekä yrityksen
pyörittämiseen liittyvistä tukitoiminnoista kuten toiminnan suunnittelusta ja
markkinoinnista, taloushallinnon tehtävistä sekä asiakaspalvelutyöstä (Linane
2016, 6). Esimerkiksi joogaretriitin järjestämiseen kuuluu itse ohjelman
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suunnittelun ja ohjauksen lisäksi markkinointia, majoituksen ja ruokailujen
järjestämistä, laskutusta ja usein myös ilmoittautumisten vastaanottamista ja
asiakkaiden kysymyksiin vastaamista (Ippoliti & Smith 2016, 43).
Myös välineiden huolto, tilojen siistiminen tai teen keittäminen asiakkaille ovat
tehtäviä, joista joogaohjaaja harvoin saa tai pyytää palkkaa. Joogan opettamisen
motiivit ovat usein hyvinvoinnin tuottamisessa asiakkaille, ja asenteisiin
palvelusta ja oman työn hinnoittelusta vaikuttaa ajatus pyyteettömässä ja
vapaaehtoisuuteen perustuvassa palvelusta, jota joogafilosofiassa kutsutaan
termillä seva. (Koivunen & Ojala 2015, 9; Ippoliti & Smith 2016, 125–126.) Joogan
kulttuurihistorialliset perinteet ja joogan opettamisen mieltäminen kutsumustyöksi
vaikuttavat omalta osaltaan siihen ristiriitaan, jonka kanssa työhönsä elannon
pöytään tuovana ammattina suhtautuvat joogayrittäjät joutuvat kamppailemaan
(Koivunen & Ojala 2015, 9). Räsänen (2015) muistuttaa, että joogalla on kuitenkin
aina tehty rahaa. Muinaisessa Intiassa jumalten ja idolien kuvat päällystettiin
kullalla ja joogaan vihkiytynyt yläluokka omisti maat. Joogakirjallisuudessa
esiintyvä nöyryyden ja omistamattomuuden ihanne on tullut perinteeseen
myöhemmin,

osittain

buddhalaisuuden

ja

kristinuskon

sekä

Patanjalin

vaikutuksesta.

2.6

Joogaopettajan noidankehästä kohti taloudellista menestystä

Joogaopettajan noidankehä, kuvio 4, (Ippoliti & Smith 2016, 11-12; Linane 2016,
5–8) kuvaa tilannetta, jossa joogaopettaja täyttää kalenterinsa joogatunneilla
saadakseen

yrityksestään

elantonsa.

Joogaopettajan

kalenteri

täyttyy

opetustunneista ja hän juoksee paikasta toiseen opettamassa, usein aamusta
myöhäiseen iltaan eikä aikaa tai energiaa enää pian riitä omaan harjoitukseen.
Kun oma harjoitus jää, ja tunteja ei ole aikaa suunnitella kunnolla, laskee
joogayrittäjän motivaatio ja innostus sekä opetuksen taso. Ponnisteluista
huolimatta

ansiot

eivät

riitä

turvaamaan

elantoa,

puhumattakaan

jatkokoulutuksiin osallistumisesta. Myös vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet alkavat

35

kärsiä, kun yrittäjä on ”aina töissä”. Tässä vaiheessa yrittäjän on pysähdyttävä
miettimään, miten toimintaa voisi muuttaa tai nykyisen toiminnan kannattavuutta
lisätä, jotta yritystoiminta olisi kannattavaa ja oman työhyvinvoinnin taso paranisi.

Paljon joogatunteja,
kiire tunnilta
toiselle, pitkät
työpäivät

Ansiot eivät riitä
elämiseen,
jatkokoulutukseen
ja vapaa-aikaa ei
ole

Ei aikaa tuntien
suunnitteluun tai
omaan
harjoitukseen

Opetuksen taso ja
oma motivaatio
laskee

Kuvio 4.

Joogaopettajan noidankehä (Mukaillen Ippoliti & Smith 2016, 11–12;

Linane 2016, 5–8).
Yrityksen kannattavuus ja yrittäjän kokema hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa.
Huonosti voivan yrittäjän on vaikea saavuttaa kannattavuutta ja toisaalta yrittäjän
on helpompi huolehtia sekä itsestään, että työoloistaan silloin, kun yrityksen
talous on kunnossa. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2018, 42.)
Tuntien

huonolla

suunnittelu

ja

jatkuva

kiire

heijastuvat

myös

asiakaskokemuksen laatuun (Molloy 2000). Jatkuvalla kiireellä ja sen
aiheuttamalla kuormituksella on yhteys moniin terveysriskeihin, elintapojen
huonontumiseen ja perhe-elämän ongelmiin (Hakola 2019). Työterveyslaitoksen
työterveyspsykologi Heli Hannonen (Nortio 2018) toteaa, että ”Epävarmuus työn
jatkuvuudesta sekä työn kausivaihtelut aiheuttavat monelle yksinyrittäjälle
jatkuvaa stressiä, jolloin yrittäjä ottaa itseään säästämättä vastaan kaiken tarjolla
olevan työn.”
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Erityisesti uudet joogayrittäjät saattavat kokemuksen ja näkyvyyden toivossa
ottaa vastaan tarjottuja töitä liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta liian
pientä korvausta vastaan (Ippoliti & Smith 2016, 73). Myös joogaopettajat, joille
jooga on enemmän rakas harrastus tai sivutyö kuin pääasiallinen ansainnan
lähde, saattavat ohjata tunteja jopa ilmaiseksi tai perustuen vaihtotalouteen,
jossa he saavat palkkionsa rahallisen korvauksen sijaan esimerkiksi palveluina
tai tuotteina (Koivunen & Ojala 2015, 10–11). Kilpailijoita alhaisempi hinnoittelu
on uusien yrittäjien tyypillinen tapa tulla markkinoille ja vaikka se voidaan joogan
perinteen valossa nähdä kritiikkinä rahataloudelle, on se kuitenkin usein
joogayrittäjän strateginen valinta, jolla pyritään tavoittamaan uusia asiakkaita ja
pohjustamaan kaupallista toimintaa (Sipilä 2003, 275; Koivunen & Ojala 2015,
11). Tällainen lähestymistapa saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti koko
markkinoihin vääristäen yleistä hinnoittelua ja kilpailutilannetta (Ippoliti & Smith
2016, 73). Kilpailijoita huomattavasti edullisempi hinnoittelu, tuntien ohjaaminen
ilmaiseksi tai lahjoitusperiaatteella saattaa houkutella uusia asiakasryhmiä
kokeilemaan palveluja ja kasvattaa kokonaismarkkinoita. Toisaalta samojen
palvelujen hintoja saattaa olla hankala myöhemmin nostaa ja halvoilla hinnoilla
palvelun käyttäjiksi houkutellut asiakkaat eivät välttämättä ole yritykselle pitkällä
tähtäimellä oikeaa ja ostovoimaista kohderyhmää. (Sipilä 2003, 275–277.)
Jotta joogayrittäjä ei ajaudu noidankehään juoksemaan kellon ympäri
kannattavuudeltaan heikkojen töiden perässä, tarvitaan strategisen johtamisen
taitoa. Elämäntyyliyrittäjän tulee rakentaa toimintakonseptistaan yhteensopiva
kokonaisuus ja osata myös rajata sen ulkopuolelle asiat, jotka eivät palvele
liikeideaa ja yrittäjän omaa hyvinvointia (Sipilä 2006, 117). Sen sijaan, että
joogayrittäjä näkee joogatuntien lisäämisen ainoana mahdollisuutena kasvattaa
ansioitaan, on hänen muutettava omaa asennettaan ja kyettävä laajentamaan
näköalojaan myös joogasalien ulkopuolelle, sillä vain harva joogaopettaja saa
elantonsa yksin viikkotunneista (Linane 2016, 9; Yoga Alliance 2016, 32; Ippoliti
& Smith 2016, 73).
Lähtökohtana toiminnan suunnittelulle on asettaa sille tavoitteet. Joogaopettajan
tulee päättää, haluaako hän tai tarvitseeko hänen ansaita joogan ohjauksella vai
pitää sen vain rakkaana harrastuksena, jota voi jakaa muiden kanssa esimerkiksi
vapaaehtoistyön kautta. Mikäli toiminnalla halutaan ansaita, on seuraava
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kysymys: Miten paljon? Onko toiminta pää- vai sivutoimista? (Linane 2016, 11.)
Työhyvinvoinnin kannalta tärkeä taloudellinen menestys lähtee siitä, mitä
tavoitteita yrittäjä on toiminnalleen asettanut. Taloudellinen menestys voi olla
tavoite sinänsä tai työstä saatu rahallinen hyöty voi mahdollistaa ennen kaikkea
muiden omaa hyvinvointia ja elämänlaatua tukevien asioiden saavuttamisen
(Sipilä 2006, 68–69; Digital Yoga Academy, 2018).
Elämäntyyliyrittämiselle on tyypillistä, että ansiotuloja tai rahoitusta tulee monesta
eri lähteestä. Yrittäjä voi säilyttää palkkatyönsä (Sipilä 2006, 126; Ippoliti & Smith
2016,

72;

Linane

2016,

11)

tai

hyödyntää

omaa

osaamistaan

ja

asiantuntemustaan joogaohjauksen ulkopuolelle laajentamalla palvelu- tai
tuotevalikoimaansa toimimalla esimerkiksi kouluttajana tai kirjoittamalla julkaisuja
(Sipilä 2006, 126). Osaamista voi olla myös muilta toimialoilta ja joogayrittäjä
voikin

olla

samanaikaisesti

vaikkapa

valokuvaaja,

kampaaja

tai

toimistotyöntekijä.
Moneen suuntaan rönsyilevän työskentelyn täytyy kuitenkin muodostaa järkevä
kokonaisuus, jossa eri osa-alueet palvelevat kokonaisuutta ja jossa yrittäjä kokee
työn olevan hallinnassa (Sipilä 2006, 117). Tällainen yrittäjyys tulee lisääntymään
työelämän muuttuessa yhä moninaisemmaksi ja toimeentulon muodostuessa
useasta eri lähteestä. Palkansaajien ja yrittäjien välinen rajapinta muuttuu yhä
häilyvämmäksi

ja

päällekkäiseksi.

Uudenlaiset

työurat

vaativat

myös

yhteiskunnalta rakenteellisia muutoksia, jotta monityösuhteisuus ei aiheuta
väliinputoamisia esimerkiksi sosiaaliturvassa. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2018,
47.)
Oman

osaamisprofiilin

kartoittaminen

auttaa

oman

toimintamallin

rakentamisessa. Yrittäjä voi joko pohtia mitä eri tulonlähteitä hän voi yhdistellä
jooganohjauksen alueella tai onko hänellä monialaista osaamista, jonka kautta
hän voisi täydentää tai vakiinnuttaa tulojaan. Työhyvinvoinnin kannalta yrittäjän
on huomioitava myös oma ajankäyttö ja se, että aikaa jää riittävästi
palautumiseen ja sosiaaliseen elämään (Hakola 2019).
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2.7

Joogan tuotteistaminen ja joogajulkkikset

Kilpailun kiristyessä joogaopettajille on syntynyt tarve luoda kilpailuetua
erottautumalla. Joogan rekisteröinnistä tekijänoikeuksien piiriin ehkä kuuluisin
esimerkki on Bikram-joogan kehittäjä, Bikram Choudhury, joka 2000-luvun alussa
haki tavaramerkkiä lämpimässä salissa opettamalleen joogasarjalle ja sai
joogamaailman kysymään, voiko joogaa omistaa.

Choudhuryn uraa ovat

sittemmin leimanneet shokkiuutiset ja oikeusjutut, mutta tavaramerkkiä hän ei
lopulta joogaharjoitukselleen saanut. (Rautaniemi 2015, 276.)
Vaikka Choudhury ei saanutkaan jooga-asentojen sarjalleen tavaramerkkiä, on
useille joogatyylien nimille sittemmin myönnetty tavaramerkki, myös Suomessa.
Oma joogasuuntaus on joogayrittäjälle mahdollisuus nostaa profiiliaan ja päästä
viikkotuntien ohjausta paremmille ansioille (Koivunen & Ojala 2015, 12).
Metallimusiikin tahtiin tehtävä Musta jooga, Saunajooga ja Suomen Joogaliiton
opettama

SJL-jooga

ovat

esimerkkejä

suomalaisista

rekisteröidyistä

joogasuuntauksista, joiden ympärille on kasvanut myös oheistuotteita ja
kirjallisuutta. Joogaohjaaja Meri Mortin kehittämät joogatyylit, Musta Jooga ja
Vapauden jooga, ovat molemmat tavaramerkkejä. Musta Joogaa ohjaavat myös
muut, Mortin hyväksymät ohjaajat, kun taas Vapauden joogaa Mort ohjaa
yksinoikeudella. Saunan lauteilla harjoitettavaa Sauna Yogaa, eli saunajoogaa,
saa ohjata Saunayoga International -yrityksen myöntämällä lisenssillä (Koivunen
& Ojala 2015, 8).
Uudelle työlle luonteenomaisesti työ rakentuu yhä enemmän tekijänsä henkilön
varaan, työ pirstoutuu ja muuttuu perinteisistä työsuhteista enemmän tekijänsä
omiksi projekteiksi, joissa työ- ja vapaa-ajan rajat muuttuvat entistä häilyvimmiksi
(Koivunen & Ojala 2015, 6). Henkilöbrändin ja ”guru-opettajan” aseman
rakentaminen on Koivusen ja Ojalan (2015, 12) tekemän analyysin mukaan
Suomessa helpompaa mies- kuin naispuoliselle joogaopettajalle. Miesopettajat
voivat

tarjota

hintatasoltaan

korkeampia

joogaretriittejä

ja

koulutuskokonaisuuksia eri paikkakunnilla, kun taas julkisuudessa esiintyvät
naisopettajat nähdään enemmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähettiläinä,
jotka ottavat kantaa erilaisiin teemoihin tai joogastudionsa kasvoina.
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Sipilän (2006, 156–157) mukaan elämäntyyliyrittäjillä on hyvät mahdollisuudet
päästä julkisuuteen, sillä media rakastaa elämäntarinoita ja elämäntyyliyrittäjät,
joogaopettajat mukaan lukien, ovat persoonallisia, kiinnostavia ja inspiroivia
henkilöitä. Kun yhdellä alalla on hankittu tunnettavuutta ja mainetta, on sitä
mahdollista siirtää myös toiselle alalle. Joogaopettajana julkisuudessa esiintynyt
henkilö

saa

tunnettavuudestaan

hyötyä

esimerkiksi

avaamalleen

kasvisravintolalle tai kirjoittamalleen kauneudenhoito-oppaalle ja toisin päin.
Yoga in America tutkimus paljastaa, että joogaopettajat ovat myös aktiivisia
sosiaalisen median käyttäjiä ja hyödyntävät sosiaalista mediaa markkinointiin,
saadakseen vinkkejä omaan harjoitukseen ja pysyäkseen ajan tasalla alan
trendeistä. (Yoga Alliance 2016, 61.) Julkisuuden henkilöt, kuten Madonna ja
Sting ovat vannoneet joogan nimeen jo vuosikymmeniä, mutta aivan viime
vuosina joogaohjaajistakin on tullut eräänlaisia julkkiksia. Rautaniemi (2015, 281)
mainitsee, että intialaisesta asketismista lähtien joogaan on ajoittain liittynyt myös
tietynlaista omien fyysisten ja henkisten kykyjen esittelyä, kuten kivuliaisiin
asentoihin vääntäytymistä tai härkävankkureiden vetoa. Jos Instagramissa tai
Facebookissa seuraa joogaohjaajia, avautuu katsottavaksi loputon virta
bikineissä akrobaattisissa asennoissa poseeraavia naisvartaloita ja rantakiville
auringonlaskuun

meditoimaan

asettautuneita

hahmoja.

Suosituimmilla

joogaopettajilla on Instagramissa yli miljoona seuraajaa ja suomalaisilla
julkkisopettajillakin tuhansia. Markkinoinnissa tärkeää on näkyvyys siellä, missä
asiakkaat viettävät aikaansa (Linane 2016, 149). Sosiaalinen media mahdollistaa
pienyrittäjällekin omaan persoonaan perustuvan brändin rakentamisen ja
globaalin asiakaskunnan tavoittamisen, mutta samalla sen käyttö vaatii yrittäjältä
aikaa ja osaamista laadukkaan ja houkuttelevan sisällön luomiseksi.
Toimittaja Susani Mahadura kysyi suomalaisen astangajoogaopettaja Petri
Räsäsen mielipidettä siihen, että nykypäivänä jotkut joogaopettajat kertovat
stressaantuvansa siitä, että heidän pitää jatkuvasti markkinoida itseään ja olla
läsnä sosiaalisessa mediassa. Räsänen pitää itseään onnekkaana sen suhteen,
että hänellä on pitkän kokemuksen myötä asiakkaita ilman tarvetta sosiaalisen
median markkinointiin. Ilmiötä ei kuitenkaan Räsäsen mukaan pidä kritisoida,
vaikka sen näyttää "hirvittävältä" – se on hänen mukaansa osa tätä päivää, jonka
jalkoihin vanhan koulukunnan edustajat voivat kuitenkin jäädä. Räsänen
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kuitenkin uskoo, että uudemmille joogaopettajille sosiaalinen media luo paineita,
varsinkin hieman iäkkäämmille joogaohjaajille, jotka eivät nuorimman sukupolven
tavoin täysin hallitse alaa. (Räsänen 2015.)

2.8

Alan tulevaisuuden näkymät

Pohdittaessa

joogabisneksen

tulevaisuuden

näkymiä

voidaan

luoda

useampiakin skenaariota. Toisaalta hyvinvointialan ja sen mukana joogan
suosion voidaan uskoa edelleen kasvavan, mutta toisaalta jooga, ainakin
nykyisessä hyvinvointibisnes-muodossaan, saattaa väistyä uusien muotiilmiöiden tieltä. Joka tapauksessa yritykset toimivat yhä nopeammin muuttuvassa
ja

vaikeammin

ennakoitavassa

toimintaympäristössä,

jota

muokkaavat

megatrendit, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen.
Yrityksiltä vaaditaan osaamista ja uudistumiskykyä, jotta ne säilyttävät
kilpailukykynsä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 25.)
Mikäli individualistinen ja nautinnonhakuinen kuluttaminen edelleen kasvaa,
voidaan myös elämyksellisten hyvinvointipalvelujen kysynnän olettaa kasvavan
tulevaisuudessa. Kun ihminen pyrkii kokonaisvaltaiseen terveyteen ja kokee
olevansa itse vastuussa hyvinvoinnistaan, ei hyvinvoinnista tule koskaan
pysyvää olotilaa, vaan jatkuvaa ylläpitoa vaativa prosessi, joka vaatii myös
jatkuvaa hyvinvointia lisäävien tuotteiden ja palvelujen kulutusta. (Grenman ym.
2014,

48–49;

Ahlblad

hyvinvointipalvelujen

2011.).

kysyntä

Grenmanin
on

ym.

(2014)

laajenemassa

myös

mukaan
muilla

kuluttajasegmenteillä kuin keskiluokkaisten naisten keskuudessa ja erityisesti
henkiseen kasvuun ja tietoisuuteen liittyvät palvelut tarjoavat tulevaisuudessa
merkittäviä

liiketoimintamahdollisuuksia.

Joogan

kentällä

potentiaalisia

tulevaisuuden kuluttajia ovat esimerkiksi miehet ja ikäihmiset.
Palvelutarjonnan lisääntyessä myös asiakkaiden laatuvaatimukset kasvavat.
Tulevaisuudessa hyvinvointipalveluissa painottuukin kokonaisvaltainen luksus,
jossa tärkeää on osallistuva elämyksellisyys kaikille aisteille. Pahimmillaan
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hyvinvoinnin

ylikorostaminen

saattaa

kuitenkin

johtaa

kokemukseen

eriarvoisuudesta ja hyvinvoinnin vähenemisestä, jos paremman elämänlaadun ja
ikuisen nuoruuden tavoittelu saa jopa pakonomaisia piirteitä. (Grenman ym.
2014, 12.) Mikäli hyvinvointibisnes ajautuu kriisiin tai sen liian kirjavaksi
muuttunut tarjonta pettää kuluttajien odotukset, saattaa myös joogan suosio
kokea inflaation. Vaikka joogan asemaa hyvinvoinnin kestosuosikkina puoltaa
sen pitkät perinteet ja useat sen terveysvaikutuksia osoittavat tutkimukset,
saattaa kuitenkin jokin uusi trendilaji muuttaa kuluttajakäyttäytymistä, ainakin
niiden osalta, jotka suhtautuvat joogaan vain fyysisenä harjoituksena tai
harrastavat joogaa nimenomaan sen suosion vuoksi.
Joogan räjähdysmäinen suosio länsimaissa on saanut osakseen myös kritiikkiä.
Hindu American Foundation (HAF) aloitti vuonna 2008 kampanjan, jonka
tarkoituksena on levittää tietoisuutta joogan pohjimmiltaan hindulaisista juurista,
joista nykyviestinnässä ei juurikaan puhuta. Myös HAF:n kampanjaa on kritisoitu
sekä joogatutkijoiden että alan toimijoiden taholta esittäen, että jooga on paljon
hindulaisuutta vanhempi ja intialaisista juuristaan huolimatta yleismaailmalliseksi
soveltuva harjoitus. (Rautaniemi 2015, 291.)
Rautaniemi (2015, 293) toteaa: ”Nykyjoogaa on kritisoitu myös elitismistä,
rasismista ja seksismistä, sekä kulttuurin haltuunotosta”. Hyvinvointipalveluja,
jooga mukaan lukien kuluttavat eniten hyvin toimeentulevat ja koulutetut valkoiset
naiset ja intialaista symboliikkaa lainataan vapaasti joogan ja sen lukuisten
oheistuotteiden markkinoimiseen.
Joogan nopeasti kasvanut suosio saattaa myöskin olla muoti-ilmiö, joka tulee
jossain vaiheessa nykyisessä muodossaan päätökseensä. Gladwell (2000) tutki
sairauksien leviämistä epidemioiksi ja saman teorian soveltamista muihin
sosiaalisiin ilmiöihin teoksessaan The Tipping Point. Gladwellin mukaan
vähäiseltä vaikuttavat tapahtumat, vaikutusvaltaisten henkilöiden toimesta,
saavat nopeasti aikaan sosiaalisen ilmiön suosion kasvua (Gladwell 2000, 21).
Joogan tapauksessa esimerkiksi pop-tähti Madonnan lausunnot joogan eduista
ja Astanga-joogasta tutun mantran esittäminen vuonna 1998 ilmestyneellä Ray
of Light -albumilla saattoivat antaa joogalle sysäyksen kohti ”Tipping Pointia”,
kohtaa, jossa idea, tuote tai ilmiö lähtee kohti räjähdysmäistä kasvua.
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Molloy (2000) analysoi joogan suosiota Gladwellin teorian pohjalta muistuttaen,
että kaikki ilmiöt kohtaavat huippunsa, jonka jälkeen ne kääntyvät laskuun.
Molloyn mukaan joogan tapauksessa lisääntynyt kiinnostus henkiseen ja
fyysiseen hyvinvointiin saa ihmiset kiinnostumaan joogasta. Harrastajien määrän
kasvu ja julkisuuden henkilöiden kiinnostus joogaa kohtaan nostaa joogan
julkisuuskuvaa, mikä puolestaan taas lisää harrastajien määrää. Harrastajien
määrän kasvaessa saavutetaan kuitenkin piste, jossa joogakokemuksen laatu
lähtee laskuun. Ensin joogasalit täyttyvät äärimmilleen ja uudet ohjaajat, jotka
kouluttautuvat vastaamaan kasvavien markkinoiden tarpeisiin, eivät omaa samaa
kokemusta, ammattitaitoa ja koulutuksen tasoa kuin aiemmat ohjaajat, edelleen
heikentäen joogan harrastajien kokemusta. Kun tarpeeksi moni joogapalvelujen
kuluttaja kyllästyy joogan kaupallistumiseen, tungokseen joogasaleissa tai
joogaohjaajien heikkoon ammattitaitoon, saattaa joogan suosio kääntyä laskuun,
kuten kuvio 5 esittää. Lisäksi nopeasti muuttuneen toimintaympäristön kirjavuus
ja kilpailu saattavat aiheuttaa konflikteja myös alan toimijoiden välille. (Molloy
2000.)
Räsänen (2015) mainitsee lukeneensa amerikkalaisen artikkelin, jossa todettiin,
että joogaopettajia on jo enemmän kuin joogan harrastajia ja pysyäkseen
kannattavina, joogastudiot kouluttavat yhä enemmän opettajia ja myyvät
joogavaatteita.

Perinteitä

ja

hyvinvointipalveluja

sekoitetaan

erilaisiksi

kokonaisuuksiksi, jotta pystytään erottautumaan kilpailijoista. Ylitarjonta johtaa
Räsäsen mukaan kuitenkin siihen, että kaikki joogastudiot eivät tule selviämään
ja joogaopettajan nimikkeestä saattaa tulla jossain vaiheessa enemmänkin vitsi
ja häpeä kuin trendikäs status ja unelma-ammatti.
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Kuvio 5.

Joogan suosion nousu ja lasku (Mukaillen Molloy 2000).

Amerikkalainen Yoga Journal haastatteli vuonna 2017 yli neljääkymmentä
joogaohjaajaa joogan tulevaisuudennäkymistä. Kaikki ohjaajat uskoivat joogan
suosion ja merkityksen kasvavan edelleen, mutta huomion siirtyvän oman
henkilökohtaisen hyvinvoinnin tavoittelun sijasta yhteisöllisyyteen. Ohjaajat
totesivat muun muassa, että joogalla tietoisuuden ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin kehittäjänä tulee olemaan tärkeä rooli ihmisten suhtautumisessa
ympäristön ja yhteiskunnan haasteisiin. (Levine 2017.) Myös edesmennyt
joogaopettaja Michael Stone puhui vuonna 2014 siitä, miten joogan suosio on
osa laajempaa henkisyyden murrosta, jossa henkilökohtaisen tuonpuoleisen
valaistumisen tavoittelun sijaan henkisyys alkaa kohdistua ihmissuhteisiin ja
suhteeseemme

materiaaliseen

maailmaan,

kasvavana

välittämisenä

ja

arvostuksena elinympäristöämme ja elinyhteisöjämme kohtaan (Stone 2014).
Myös

lainsäädäntö

ja

ennemmin

tai

myöhemmin

alan

jonkin

tason

järjestäytyminen tulevat muuttumaan joogayrittäjän toimintaympäristöä ja
yrittäjään kohdistuvia vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö aloitti vuonna
2008 muun muassa Suomen Mielenterveysseuran ja Lääkäriliiton vaatimuksesta
selvittää niin sanottujen vaihtoehtohoitojen tai täydentävien hoitojen, kuten
energiaparannuksen

ja

vyöhyketerapian

säätelyä

lainsäädännön

avulla.

Lakiluonnos ei kuitenkaan ole toistaiseksi edennyt eduskuntaan saakka.
(Myllykangas 2016.) Euroopan Unionin vuonna 2007 voimaan astunut
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ravitsemus- ja terveyslainsäädäntö säätelee esimerkiksi ruokatuotteiden ja
lisäravinteiden terveysväittämiä, jotka eivät saa olla kuluttajaa harhaanjohtavia
tai perusteettomia (EU Komissio). Vaikka joogan terveysvaikutuksista on
olemassa paljon tieteellistä näyttöä, voidaan joogapalvelujen markkinoinnissa
kuitenkin hyvin vapaasti edelleen todeta, että tällä kurssilla saat selkäsi kuntoon
tai vapaudut menneiden elämien tunnetaakasta.
Joogayrittäjät ovat työehtosopimuksien puuttumisen ja monien työelämän
käytännön epäkohtien suhteen samassa asemassa kuin muutkin yksityiset
liikunnanohjaajat.

Taloussanomat

uutisoi

vuonna

2014

joogaopettajien

epämääräisestä asemasta työmarkkinoilla. Vaikka työehdot ja maksetut palkkiot
vaihtelevat, yhteistyö joogastudioiden kanssa saattaa olla joogaopettajien
kannalta

epäedullista

ammattiyhdistyksen

ja

vapaa

perustaminen

hinnoittelu
kuitenkin

vääristää
hankalaa

kilpailua,

on

joogaopettajina

työskentelevän kirjavan joukon ammattiliittoa koskevien eroavien käsityksien
vuoksi. (Keppola 2014.)
Uudistuva työ ja yrittäjyyden moninaistuminen vaativat myös päättäjiltä
toimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön (2018) laatima vuoteen 2028 ulottuva
strateginen toimenpidepideohjelma yrittäjyyden edistämiseksi pitää sisällään 45
ehdotusta

yrittäjien

toimintaedellytyksien

parantamiseksi

työelämän

murroksessa. Esimerkiksi verotuksen, sosiaaliturvan ja yrittämiseen liittyvän
byrokratian

uudelleen

arviointi

uuden

työn

kontekstissa

saattavat

tulevaisuudessa selkeyttää niiden itsensätyöllistäjien asemaa, joiden työskentely
ei sovellu perinteisiin luokituksiin.
Jooga tuskin tulee kokonaan katoamaan, mutta varmaa on, että sen
harjoittaminen tulee muuttumaan myös tulevaisuudessa, aivan kuten se on
tähänkin saakka muuttunut. Rautaniemen mukaan joogassa onkin pohjimmiltaan
kyse

muutoksesta,

astumisesta

totunnaisista

rajoista

tuntemattomalle

maaperälle; oli kyse sitten esimerkiksi notkeamman ja voimakkaamman kehon
saavuttamisesta tai tietoisen läsnäolon kehittämisestä (Rautaniemi 2015, 301).
Joogayrittäjän kannalta tulevaisuus tuo joka tapauksessa mukanaan muutoksia
niin toimintaympäristöön kuin asiakkaiden mieltymyksiinkin.
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2.9

Joogayrittäjä itsensätyöllistäjänä uuden työn kontekstissa

Joogayrittäjyyden tulevaisuudennäkymät ovat toimialan kehityksen lisäksi
sidoksissa myös laajempiin työelämän muutoksiin. Työelämän murros on
nostettu hallituksen tulevaisuusselonteon teemaksi, sillä sen vaikutukset
heijastuvat läpi koko yhteiskunnan. Työntekijöiden näkökulmasta murros
näyttäytyy pirstoutuneina työurina, monityösuhteisuutena ja työnteon katkoksina.
Itsensätyöllistäminen on työelämän murrokseen liittyvä monenkirjava ilmiö, jossa
työelämä ja ansiotulon lähteet muodostuvat perinteisen palkkatyön sijasta osaaikatöistä, sivutöistä, pää- tai sivutoimisesta yrittäjyydestä, kevytyrittäjyydestä,
freelance-työstä ja hyvin usein näiden erilaisista yhdistelmistä. (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2018, 26–29.) Uusi työ muodostuu enenevissä määrin
tekijänsä persoonaan kiinnittyvistä henkilökohtaisista projekteista, joiden sisältö
on joustavaa ja työnteko paikkaan sitoutumatonta (Koivunen & Ojala 2015, 6).
”Uudenlainen yrittäjyys ei välttämättä ole elämänmittainen valinta, vaan ihminen
voi

toimia

vuoroin

yrittäjänä

ja

vuoroin

palkansaajana” osana

omaa

työelämäntarinaansa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 33).
Naisvaltainen hyvinvointibisnes liittyy myös työelämän feminisoitumiseen, jolla
tarkoitetaan sekä naisten lukumäärän lisääntymistä työelämässä että työelämän
käytäntöjen muuttumista joustavammiksi ja pehmeiden arvojen, kuten tunne- ja
vuorovaikutustaitojen arvostuksen kasvua (Koivunen & Ojala 2015, 6; Viitasalo
2011, 34).
Yksilöllisyyttä korostavassa modernissa yhteiskunnassa ihanteena on aktiivinen,
ja

päämäärätietoinen

oman

elämänsä

yrittäjä.

Samalla

yhteiskunnan

tukiverkostojen, kuten perinteisten ammattiliittojen, asema kapenee ja vastuu
menestyksestä tai epäonnistumisesta siirtyy enemmän yksilölle. (Viitasalo 2008,
18.) Jokaisen on itse osattava asettaa omat rajansa ja huolehdittava
työhyvinvoinnistaan organisoimalla työtään oman stressinsietokykynsä puitteissa
(Viitasalo 2011, 37). Uuden työn kehyksessä yksilön vastuu oman työuransa ja
toimeentulonsa rakentamisesta korostuu ja itsensätyöllistäjäksi saatetaan
joissain tapauksissa pikemminkin ajautua kuin hakeutua. Joogaopettajien
kohdalla toiminimen kautta palvelujaan tarjoava saattaa olla etulyöntiasemassa
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palkkatyön hakijaan, sillä yrittäjän yhteistyökumppanilla ei ole työnantajan
velvollisuuksia. Yrittäjyyteen liitetään myös vapaus, päätösvalta ja työstä
innostuminen, jotka saattavat toimia houkuttimina itsensätyöllistämiseen.
(Koivunen & Ojala 2015, 14; Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 30.) Työelämän
muutokset aiheuttavat myös epävarmuuden kokemuksia ja jatkuvaa tarvetta
pystyä reagoimaan nopeasti muutoksiin kehittämällä omaa osaamistaan ja
rakentamaan myös varasuunnitelmia. Itsensätyöllistäjän voi olla myös hankalaa
luokitella itseään ja yrittäjyyttään kentällä, jossa uudenlainen yrittäjyys vasta
hakee muotoaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2018, 32–33.)
Tulevaisuuden työelämässä sosiaalisen, henkisen ja rakenteellisen aineettoman
pääoman,

kuten

uudistumiskyvyn

ja

innovatiivisuuden,

merkitys

menestystekijänä korostuu. Yksinyrittäjän kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi
hyviä vuorovaikutussuhteita yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin, yrittäjän
omaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä, osaamista ja asenteita sekä muuttuvaan
toimintaympäristöön sopivia toimintatapoja ja menetelmiä. (Manka 2012, 33–34.)
Manka (2012, 28–32) ottaa esille myös kohtuullistamisen työelämän arvojen
muutoksen

yhteydessä

työelämäntarinastaan

ja

yhtenä
rakentaa

tapana
mielekästä

ottaa

vastuu

työelämää

omasta

kohtuullisella

työpanoksella. Mankan kuvaus kohtuullistajista koulutettuina, työelämässä jo
kokemusta hankkineina ja syvempää mielekkyyttä etsivinä henkilöinä sopii
yhteen uuden yrittäjyyden ja joogaopettajien profiilien kanssa. Kohtuullistamiseen
liittyy niin sanottu downshiftaamisen idea, eli hidastaminen, keskittyminen
olennaiseen ja omien arvojen mukainen elämä. Hidastaminen ei välttämättä
tarkoita tuloksellisuudesta luopumista, vaan toiminnan uudelleenarvioimista ja järjestämistä niin, että vähentämällä turhaa kiirettä ja tekemisen paljoutta, voi
keskittyä paremmin tärkeisiin ja kannattavimpiin asioihin, tehdä parempia
päätöksiä ja voida paremmin.
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2.10

Kehittämistyön kohdeyritys

Kehittämistyön toimeksiantajayritys on oma toiminimiyritykseni, jonka kautta olen
tarjonnut joogan ohjausta maaliskuusta 2016 lähtien pääasiassa Joensuun
alueella.

Yritykseni

toimenkuvaan

on

kuulunut

joogatuntien

ohjausta,

yritysryhmien TYHY-päivien järjestämistä sekä työpajoja ja retriittejä. Yrityksen
toiminta oli päätoimista kesäkuuhun 2018 saakka. Sen jälkeen olen ollut
äitiyslomalla. Tarkoitukseni on jatkaa yrittäjyyttä joko pää- tai sivutoimisesti
vanhempainvapaan jälkeen, suunnitelmien mukaan tammikuussa 2020. Minulla
on sekä Yoga Alliancen sertifioima 200 tunnin hathajooga-opettajakoulutus että
yhteensä 200 tuntia yinjooga-opintoja, useita työpajoja ja retriittejä eri opettajien
johdolla, sekä yli 20 vuoden oma joogakokemus.
Yrittäjyyteni on luonteeltaan vahvasti elämäntyyliyrittäjyyttä, jonka tavoitteena on
ollut mahdollistaa haluttu elämäntyyli ja riittävä ansiotaso itselle, ilman
suurempaa kasvuhakuisuutta. Yrittäjyyteen minua motivoi yrittäjyyden mukanaan
tuoma vapaus ja mahdollisuus jakaa joogasta itse saatuja positiivisia kokemuksia
muille.

Minulla

on vahva

usko

joogaharjoituksen

hyvinvointia

tukeviin

vaikutuksiin. Elämäntyyliyrittäjälle tyypillisesti taloudellista kasvua tärkeämpää
minulle on omien arvojeni mukainen elämä ja mahdollisuus tuottaa arvoa myös
asiakkailleni (Sipilä 2006, 41).
Yrittäjän työssäjaksamista kuormittavia tekijöitä ovat omalla kohdallani muun
muassa työn ilta- ja viikonloppupainotteisuus, tulojen epäsäännöllisyys, työn
kausiluonteisuus, suunniteltujen töiden toteutumattomuus ja epävarmuus työn ja
toimeentulon riittävyydestä tulevaisuudessa. Olen kokenut paineita myös
joogaopettajan rooliin liittyvistä odotuksista ja sosiaalisesta mediasta.
Olen ulkoistanut kirjanpidon, mutta olen muuten vastuussa yritykseni eri osaalueista.

Päiväni

täyttyvät

yrityksen

paperitöistä,

markkinoinnista,

asiakaskontakteista ja tuntien suunnittelusta ja iltaisin kotiudun joogatunneilta
yleensä vasta iltayhdeksän jälkeen. Viime vuosina myös lomat ovat menneet
joogaohjaajakoulutusten ja retriittien parissa, sekä omasta kiinnostuksesta
jatkokoulutukseen, että tarpeesta pysyä mukana nopeasti kehittyvällä alalla.
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Koen hyvinvointibisneksen ajoittain ahdistavaksi, erityisesti siihen liittyvän hyvin
kirjavan palvelujen ja tuotteiden tarjonnan vuoksi. Vaikka itse uskon
joogaharjoitukseen ja olen sijoittanut oman ammattitaitoni kehittämiseen sekä
aikaa että rahaa, pelkään, että asiakkaat tarvitsevat aina jotain uutta ja
jännittävää ja yhdistävät joogankin vain yhdeksi muotivillitykseksi New Age
”hömpän” keskellä. Koen, että nykyisessä toimintaympäristössä yrittäjän on
vaikea pitää kiinni omien arvojensa mukaisesta työstä ja pysyä samalla
ajankohtaisena ja kiinnostavana asiakkaiden silmissä.
Kiireen ja ”aina töissä”-olon myötä ei aikaa ole aina jäänyt omalle
joogaharjoitukselle tai vapaa-ajalle ja sosiaaliset suhteet ovat kärsineet. Nyt
uudessa

elämäntilanteessa,

perheellisenä,

minun

on

mietittävä

omaa

jaksamistani ja työn käytännön järjestelyjä uudella tavalla. Opinnäytetyön
kehittämistyö on mahdollisuus tutkia jooga-alan yrittäjien työssäjaksamista ja
niitä menestystekijöitä, joiden avulla yrittäjä voi kehittää toimintaansa kestävälle
ja vapaa-ajan mahdollistavalle pohjalle. Kehittämistyön avulla tavoitteenani on
löytää omaa työssäjaksamista ja taloudellista vakautta tukeva uusi toimintamalli.

3

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin tutkimuksella on pitkät perinteet. Eri aikakausina työhyvinvointi
on tarkoittanut niin työsuojelua, työterveyttä kuin työkykyäkin ja viime vuosina
työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat nousseet yhä tärkeämmiksi työelämän
puheenaiheiksi, painottaen kokonaisvaltaista työhyvinvointia, johon vaikuttaa
yksilö,

työyhteisö

Työhyvinvointia

ja
on

työympäristö
kuitenkin

(Hakola

tarkasteltu

2019;
lähinnä

Jortikka

2015,

12).

työnantajayritysten

näkökulmasta. Yksinyrittäjien työhyvinvointia on tutkittu vähemmän, mutta viime
vuosina

aiheesta

on

tehty

selvityksiä

ja

opinnäytetöitä

niin
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ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin ja useat pienyrittäjille suunnatut
oppaat

ainakin

sivuavat

työhyvinvoinnin

teemoja.

Myös

yrittäjien

eläkevakuutusyhtiöt ovat luoneet omia mallejaan ja vinkkejään yrittäjien
työhyvinvoinnin tueksi. Uuden työn kehyksessä pienyrittäjien työhyvinvoinnin
tutkimus on edelleen alkumetreillä, mutta tässä opinnäytetyössä voidaan
hyödyntää työhyvinvoinnin yleisiä teorioita, esiymmärrystä joogayrittäjän työn
luonteesta sekä pienyrittäjien työhyvinvoinnista olemassa olevia tutkimuksia.
Tavoitteena

on

ymmärrys

työhyvinvoinnin

rakentumisesta

sekä

siihen

vaikuttavista kuormitustekijöistä joogayrittäjän näkökulmasta sekä siitä, miten
työhyvinvointia voidaan mitata ja raportoida.
Tässä opinnäytetyössä käsitteen määrittely on haastavaa, sillä joogayrittäjien
kokema

työhyvinvointi

on

työn

ja

yksityiselämän

lisäksi

suhteessa

kokonaisvaltaisen työelämän murroksen keskellä hyvinvoinnin tavoittelun
ympärille rakentuneeseen toimialaan ja joogan harjoittamiseen hyvinvointia
tukevana elämäntapana. Hyvinvointi-käsitteen ymmärtämiseen vaikuttaakin se,
mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Tässä kehittämistyössä painottuu
joogayrittäjän työn kuormittavuus ja voimavaroja lisäävät tekijät, sekä yrittäjän
kokema subjektiivinen henkinen ja fyysinen hyvinvointi, joka on yhteydessä
yrittäjän omiin elämänarvoihin ja elämäntavoitteisiin. (Vilkka 2015, 35; Sipilä
2006, 11). Oman haasteensa joogayrittäjän työhyvinvoinnin tutkimukselle tuo
työelämän

yleinen

murros

ja

joogayrittäjyyden

sijoittuminen

yhä

pirstaleisemmalle työelämän kentälle, jossa yrittäjyyden ja palkkatyön rajat
hämärtyvät ja uudenlainen yrittäjyys vasta hakee muotoaan.

3.1

Työhyvinvoinnin määritelmiä

Sosiaali-

ja

terveysministeriö

määrittelee

työhyvinvoinnin

seuraavasti:

”Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys,
terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia lisäävät muun muassa hyvä
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ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden ammattitaito.”
(Sosiaali- ja terveysministeriö).
Suomalaisen

Työsuojelusanaston

määritelmä

työhyvinvoinnista

kuuluu

puolestaan näin: ”Työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn,
työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen. Ammattitaito ja työn
hallinta ovat tärkeimmät työhyvinvointia edistävät tekijät.” (Työsuojelusanasto).
Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi rakentuu ”mielekkäästä työstä
turvallisessa ja terveyttä edistävässä, kehitystä tukevassa työympäristössä ja
työyhteisössä.” Kokemus työhyvinvoinnista ei ole pysyvä olotila, vaan siihen
vaikuttavat sekä henkilön omaan elämään kuin työhönkin liittyvät tekijät ja
elämän eri osa-alueiden yhteensovittaminen. Hyvinvoiva työntekijä ”paneutuu
työhönsä, kykenee toimivaan yhteistyöhön ja työ on tuloksellista ja laadukasta.”
(Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 6.)
Rauramon (2004, 33) mukaan työhyvinvointi on organisaation kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tasapaino, johon vaikuttavat eri osa-alueet:
Terveys, turvallisuus, yhteisöllisyys, arvostus ja itsensä toteuttamisen tarve.
Rauramo (2012, 10–11) liittää onnellisuuden ja elämän keskeisten hyveiden
tavoittelun hyvinvointiin, jonka ulottuvuuksiin kuuluu yksilön persoonallisuus,
arvot, vapaa-aika, tavoitteellinen toiminta, tarpeet ja työ. Työ on keskeinen
hyvinvoinnin

lähde,

joka

mahdollistaa

toimeentulon,

rytmittää

elämää,

mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden kanssa ja tarjoaa parhaimmillaan sopivan
haastavaa mielekästä tekemistä.
Mankan (2012, 35) mukaan työhyvinvointi on kokonaisuus, joka pitää sisällään
reilun ja johdonmukaisen johtajuuden, osaamisen kehittämisen, työssä
onnistumista tukevat organisaatiorakenteet ja vuorovaikutteiset toimintatavat,
sekä

yksilön

fyysisen,

psyykkisen

ja

sosiaalisen

terveyden.

Mankan

määritelmässä korostuu organisaation rooli työhyvinvoinnin rakentamisessa ja se
kuvastaa hyvin yksinyrittäjään kohdistuvaa vastuuta. Yksinyrittäjä on itsensä
johtaja, koulutusvastaava, liiketoimintastrategian suunnittelija ja toteuttaja sekä
viestintäpäällikkö, jonka pitäisi myös tiedostaa oman jaksamisensa rajat ja
huolehtia hyvinvoinnistaan.
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Otala ja Ahonen (2005, 28; 31) korostavat työhyvinvoinnin määritelmässään
jatkuvaa kehittämistä, jonka tavoitteena ovat sekä yksilölliset että työyhteisön
jaetut onnistumisen kokemukset ja työn ilo. Yksilön kokema fyysinen, psyykkinen
ja sosiaalinen hyvinvointi, sisäiset arvot ja motivaatiot sekä osaaminen
vaikuttavat työsuoritukseen. Työhyvinvoinnilla on yhteys kykyyn työskennellä
tehokkaasti ja tuottaa luovia ratkaisuja sekä kykyyn oppia ja kehittyä. Pitkittynyt
riittämätön lepo tai heikko osaaminen heikentävät myös työsuoritusta. (Viitala
2007, 212.)
Yksilötasolla työhyvinvointiin vaikuttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät,
jotka kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Juutin ja Vuorelan (2015, 85) mukaan ihminen
ei voi kokea itseään työssään hyvinvoivaksi, mikäli hän voi pahoin jollakin näistä
osa-alueista. Esimerkiksi ongelmat ihmissuhteissa tai oma terveydentila
heijastuvat myös työsuoritukseen. Työhyvinvoinnin käsitteen määrittelyä
vaikeuttaa se, että se on lopulta yksilöllinen kokemus; henkilökohtainen tunne ja
viretila (Otala & Ahonen 2005, 28). Vaikka yhteiskunnan ja organisaation tuki
edesauttavat työhyvinvoinnin rakentumista, on jokainen kuitenkin lopulta itse
vastuussa

työhyvinvoinnistaan,

omasta

asenteestaan

ja

toiminnastaan

(Rauramo 2004, 38). Vastuu korostuu erityisesti yksinyrittäjän kohdalla.
Työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää yksinyrittäjälle, sillä sen on osoitettu
olevan yhteydessä työn tuottavuuteen ja yritysten menestymiseen (Työ- ja
elinkeinoministeriö 2010, 15). Sipilä muistuttaa, että ”pieni elämäntyyliyritys elää
keskushenkilönsä varassa” ja siksi yrittäjän on tärkeää hoitaa niin fyysistä kuin
henkistä terveyttään. Kehittämällä suhtautumista omaan työhön ammattimaisesti
johdettuna yritystoimintana, johon voi ottaa myös tervettä etäisyyttä, auttaa
yksinyrittäjää huolehtimaan omasta työhyvinvoinnistaan. (Sipilä 2006, 129–130.)
Yksinyrittäjyyttä leimaa sitoutuneisuus ja työkeskeisyys, jossa työtä tehdään jopa
oman terveyden kustannuksella. Yrittäjän hyvinvointi, johon kuuluu niin fyysinen
terveys kuin ajankäyttö ja liiketoimintaosaaminen, on yhteydessä yrittäjän
kokemaan työstressiin ja työssäjaksamiseen (Ryttyläinen-Korhonen 2013).
Työhyvinvointia ei voidakaan rajata vain työhön, koska se on yksilöllisesti koettu
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tila, johon vaikuttavat työn lisäksi muilla
elämänalueilla esiintyvät tekijät (Lerssi-Uskelin 2013, 9).
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Joogayrittäjän

työhyvinvointiin

tuo

oman

haasteensa

hyvinvointibisnes

toimintaympäristönä sekä joogaohjaajiin kohdistuvat mielikuvat. Wellnesselämäntyyliin liittyy vastuu omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, johon
kuuluu jatkuva tietoinen huolehtiminen kehosta ja mielestä kaikessa toiminnassa
sekä paremman elämänlaadun tavoittelu erilaisten tuotteiden, palvelujen ja
elämysten kuluttamisen kautta (Grenman ym. 2014, 6). Hyvinvointibisnekselle
ominaista elämyskulutusta, johon usein sisältyy ajatus luksuksesta, voidaan
kuvailla myös symbolikulutukseksi, jossa kuluttaja ostaa tuotteiden tai palvelujen
kautta paikkansa tietyssä yhteisössä ja viestii omasta identiteetistään (Grenman
ym. 2014, 6). Kaupallistuminen ja joogaan liitetyt mielikuvat sekä joogan nykyinen
julkisuuskuva trendilajina saattavat luoda joogaopettajille paineita ylläpitää
imagoa, joka saattaa olla omien arvojen, elämäntavan tai fyysisten kykyjen
vastainen.
Rautaniemen (2015, 260) mukaan hyvinvoinnissa on kyse ”subjektiivisesti
koetusta

psykofyysisestä

elinvoimaisuudesta,

merkityksellisyydestä

ja

toimintakyvystä”. Joogaharjoituksen on sen harjoittajien keskuudessa nähty
olevan tie kehon terveyteen, joka valmistaa ihmistä syventymään paremmin
myös henkisiin harjoituksiin. Puhuttaessa joogayrittäjän työhyvinvoinnista, on
tärkeä ymmärtää joogan yhteydessä esiintyviä mielikuvia kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista,

sillä

erityisesti

joogayrittäjyydelle

tyypillisessä

elämäntyyliyrittämisessä on työhyvinvointia lähes mahdoton erottaa henkilön
kokemasta yleisestä hyvinvoinnista.
Yrittäjyydellä on yhteys myös laajemmin koko yhteiskunnan hyvinvointiin,
erityisesti uuden työn kehyksessä. Työ- ja elinkeinoministeriön Uudistuva Työ ja
Yrittäjyys

-strategiassa

painotetaan

yrittäjyyden

kasvavaa

merkitystä

tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana. Strategian tavoitteena on
parantaa erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä vuoteen 2028 mennessä
muun muassa kannustavan verotuksen ja yhdenvertaisemman sosiaaliturvan
kehittämisellä sekä säädöstaakan kohtuullistamisella. (Työ- ja elinkeinoministeriö
2018, 13–17.)
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3.2

Myönteistä ja kielteistä kuormitusta

Yrittäjyyden eri muotoihin ja toimialoihin liittyy erilaisia kuormitustekijöitä. Työ- ja
elinkeinoministeriön (2018, 59) mukaan useat tutkimukset osoittavat työn imun,
innostuksen ja vahvan työmotivaation yrittäjien työhyvinvointia rakentaviksi
tekijöiksi. Selvityksen mukaan:
Itsensä
työllistäjät
ovat
palkansaajia
tyytyväisempiä
kehittymismahdollisuuksiinsa, työtehtävien sisältöön ja ammatin
arvostukseen. Myös muut yrittäjät ovat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä,
siihen liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin ja autonomiaan. Yrittäjiä
kuormittavat mm. yrittäjyyteen liittyvät taloudelliset riskit ja vastuut.
Yrittäjän osaaminen ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa työkykyä: mikäli
yrittäjän osaaminen ja työkyky eivät vastaa työn vaatimuksia, työ
kuormittaa.
Työn on tarjottava sopivasti haasteita, jotta se olisi mielekästä ja siinä voisi
kehittyä. Usein parhaat tulokset syntyvät, kun niitä varten joutuu sopivasti
ponnistelemaan, käyttämään luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä (Sipilä 2006,
78). Myönteinen kuormitus mahdollistaa aikaansaamisen ja kehittymisen tunteita,
mutta kuormituksen muuttuessa kielteiseksi, kyky hallita työtä ja siihen liittyvää
kuormitusta heikkenee (Viitala 2007, 216). Kuormittuminen työssä aiheutuu itse
työstä ja työympäristöstä sekä osittain yksilön omasta asennoitumisesta ja
kyvystä hallita kohtaamaansa stressiä (Kasslin-Pottier 2009, 73).
Kuormitus voi olla fyysistä tai psyykkistä. Joogayrittäjän työssä fyysistä
kuormitusta voivat aiheuttaa esimerkiksi liian monen tunnin pitäminen peräkkäin
ja toistuvat työliikkeet. Liian kylmät ja vetoisat salit, puutteellinen ilmastointi ja
meluisuus ovat työympäristön aiheuttamia kuormitustekijöitä. Myös yrittäjän oma
terveydentila ja toimintakyky sekä työn fyysiset vaatimukset vaikuttavat työn
kuormittavuuteen. (Viitala 2007, 217.) Esimerkiksi tilanne, jossa joogayrittäjä
väsyneenä, ilman lämmittelyä tai tunnin kunnollista suunnittelua ohjaa päivän
viimeisen, fyysisesti vaativan joogatunnin kolkossa ja vetoisassa salissa, on
täynnä kuormitustekijöitä.
Psyykkinen

kuormitus

puolestaan

syntyy

epätasapainosta

työntekijän

voimavarojen ja työn vaatimuksien välillä. Työn ollessa alikuormittavaa, on työ
liian helppoa tai työtä on liian vähän, jolloin ihminen tylsistyy ja turhautuu.
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Ylikuormitus syntyy päinvastaisessa tilanteessa, jolloin omat voimavarat eivät
riitä selviämään työn laadusta tai määrästä, joko tilapäisesti tai pidemmällä
ajanjaksolla. (Viitala 2007, 217–218.) Ylikuormituksen jatkuessa alkaa henkilön
oppimiskyky ja luovuus heikentyä, ahdistuksen tunne lisääntyä ja kyky käsitellä
informaatiota häiriintyä. Pitkään jatkunut ylikuormitus aiheuttaa stressitilan ja
pahimmillaan työuupumuksen, josta toipuminen voi viedä vuosia. Henkilön
kykyyn sietää työkuormitusta vaikuttavat sekä persoonallisuuteen liittyvät
pysyvämmät tekijät että elämäntilanteista ja yksityiselämän kriiseistä johtuvat
tilapäiset tekijät. (Viitala 2007, 218.)
Esimiehen ja työkavereiden puuttuessa yksinyrittäjälle on erityisen tärkeää oppia
tunnistamaan stressin ja kuormituksen oireita itsessään. Monet tutkimukset ovat
osoittaneet joogan ja meditaation tehokkaiksi stressinhallinnan keinoiksi, joiden
avulla voi hiljentyä kuuntelemaan itseään ja tunnistaa stressin merkkejä (KasslinPottier 2009, 79–80). Joogaopettajalla pitäisi siis ainakin teoriassa olla
keskimääräistä paremmat keinot oman stressinhallintansa tueksi.
Vaativakaan työ ei automaattisesti aiheuta negatiivista kuormitusta, mikäli työ ja
sen määrä tuntuu olevan hallinnassa. ”Työn hallinnan tunnetta vahvistavat
toimenpiteet ja järjestelyt, jotka tukevat työn ennakoitavuutta, pysyvyyttä ja
selkeyttä.” (Kassler-Pottier 2009, 74.)
Joogayrittäjän työssä kuormitusta aiheuttavat itse suorittavan työn lisäksi
yrityksen

hallinnointiin

liittyvät

tekijät

ja mahdolliset

joogaopettajuuteen

kohdistuvat odotukset ja paineet. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen (2010,
36; 67) mukaan joka kolmas naisyrittäjä koki paineita kiireen ja tekemättömien
töiden vuoksi ja puolet yrittäjistä koki tarvetta kehittää liiketoimintaosaamistaan.
Linanen (2016, 9) mukaan joogan opettaminen ei olekaan vain ”rakkautta, rauhaa
ja legginssejä”, vaan myös kovaa työtä, johon kuuluu myös yritystoiminnan
mukanaan tuoma vastuu. Elämäntyyliyrittäjällä on kuitenkin myös normaalia
palkansaajaa paremmat mahdollisuudet rakentaa omaa työhyvinvointiaan ja
onnellisuuttaan. Ei ole ketään muuta, jota syyttää virheistään tai joka tulisi
ratkaisemaan eteen tulleet haasteet. (Sipilä 2006, 63.)
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3.3

Työhyvinvoinnin portaat

Joogayrittäjän työhyvinvoinnin osa-alueita voi tarkastella työhyvinvoinnin portaat
-teorian

pohjalta.

Maslowin

tarvehierarkiaan

pohjautuvassa

mallissa

työhyvinvoinnin on ensin toteuduttava alemmilla tasoilla, jotta sen korkein taso
voidaan saavuttaa. Työhyvinvoinnin portaat on työkalu kehittämiskohteiden
tunnistamiseen, jatkuvaan itsearviointiin ja kehittämiseen. (Rauramo 2004, 40.)
Tarkastelen

seuraavaksi

jokaista

työhyvinvoinnin

porrasta

erikseen

joogayrittäjyyden näkökulmasta.
OSAAMINEN JA ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN
•Osaamisen kehittäminen, innovatiivisuus ja luovuus.
•Joogayrittäjä: osaamisen kehittäminen ja elinikäinen oppiminen, luovuus ja vapaus. Työn
merkityksellisyyden kokeminen ja työn ilo. Yrityksen visio.

ARVOSTUS
•Työn arvo, sosiaalinen- ja itsearvostus, rakentava palaute, toimiva palkkiojärjestelmä.
•Joogayrittäjä: Oman työn arvostus, palautteen kerääminen, oman osaamisen hinnoittelu.
Työtä ohjaavat eettiset arvot, työn taloudellinen tuottavuus ja yrityksen strategia.

YHTEISÖLLISYYS
•Työyhteisö, vaikutusmahdollisuudet omaan töhön, johtaminen, yhteistyö.
•Joogayrittäjä: Verkostoitumisen tärkeys ja yhteistyökumppanien valinta, toimiva
molempia osapuolia tukeva yhteistyö. Perheen ja lähipiirin tuki.

TURVALLISUUS
•Työn jatkumisen turva, toimeentulon mahdollistava työ, turvallinen työympäristö ja
toimintatavat.
•Joogayrittäjä: Työn kausiluontoisuus ja epävarmuus tulevaisuudesta, toimeentulon
epävarmuus, vaihtelevat työympäristöt, loukkaantumisen riski, vastuu asiakkaista.

TERVEYS
• Terveellinen ravinto, riittävä lepo, liikunta, luonnosta nauttiminen.
•Joogayrittäjä: Vapaa-ajan vähyys, oman joogaharjoituksen ylläpitäminen, työn fyysisyys,
yrittäjän työterveyshuolto ja sairauden turva.

Kuvio 6.

Joogayrittäjän työhyvinvoinnin portaat (Mukaillen Rauramo 2012).
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3.3.1 Terveys

Maslown (Maslow 1998, Rauramon 2004, 48 mukaan) mukaan terveyden
rakennuspalikat ovat riittävä uni, puhtaudesta huolehtiminen, venyttely ja jooga,
sekä muu liikunta, päihteistä pidättäytyminen, terveellinen ruokavalio, yhteen
seksipartneriin pitäytyminen, luonnosta nauttiminen, rukoileminen sekä elämän
ilon löytäminen. Maslown teoriaan pohjautuva lista on lähes suoraan
verrattavissa joogafilosofian yamoihin ja niyamoihin, fyysisen ja henkisen
hyvinvoinnin eettisiin edellytyksiin.
Sipilän (2006, 14) mukaan elämäntyyliyrittäjän tärkein velvollisuus on omasta
terveydestä huolehtiminen, sillä: ”Ideat ja rohkeus eivät ole tarpeeksi, jos
henkiset ja fyysiset kyvyt eivät riitä niiden toteuttamiseen.” Joogaopettajalle on
tärkeää löytää aikaa myös omalle joogaharjoitukselle, sillä työn koko ydin on
oman kokemuksen jakamisessa. Työn fyysisyys vaatii myös omasta kunnosta
huolehtimista. Koska yksinyrittäjä on oman toimintansa keskushenkilö, on
omasta terveydentilasta huolehtiminen myös tärkeä osa yrittäjän itsensä
johtamista ja toiminnan suunnittelua (Sipilä 2006, 70).
Riittävän vapaa-ajan ja levon järjestäminen on yrittäjälle yhtä tärkeää, kuin
muillekin työssäkäyville. Kun työ rakentuu oman rakkaan harrastuksen ja
intohimon ympärille, voi yrittäjä kokea työn niin tärkeäksi, että sitä tehdään jopa
oman terveyden uhalla (Sipilä 2006, 130). Tutkimusten mukaan erityisesti
naisyrittäjät kokivat muita työssäkäyviä enemmän stressiä työn ja perhe-elämän
yhteensovittamisesta sekä kiireestä ja tekemättömien töiden aiheuttamasta
paineesta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 12; Kasslin-Pottier 2009, 73).
Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan työssä ja edistää toimintakykyä niin
työssä kuin vapaa-ajallakin, sekä vaikuttaa positiivisesti unen laatuun.
Säännöllisen ja monipuolisen liikunnan merkitys työhyvinvoinnin kannalta on
merkittävä. (Rauramo 2012, 27.) Joogayrittäjä liikkuu ainakin jonkin verran
tunteja ohjatessaan. Joogan opettaminen on kuitenkin eri asia kuin sen
harrastaminen ja siksi joogaopettajalle on sekä oman hyvinvointinsa että
ammatillisen osaamisensa ylläpitämisen vuoksi ensisijaisen tärkeää pitää kiinni
omasta henkilökohtaisesta joogaharjoituksestaan (Ippoliti ja Smith 2016, 168–
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169; Linane 2016, 1). Yli 80 % Yoga in America -tutkimukseen osallistuneista
joogaopettajista ilmoitti harjoittaneensa joogaa itsekseen viimeisen viikon aikana
ja yhtä moni kertoi osallistuneensa ryhmätunnille samalla tarkastelujaksolla
(Yoga Alliance 2016, 46). Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että joogaopettajat
harrastavat aktiivisesti ja selkeästi muuta väestöä enemmän myös muuta
liikuntaa, kuten juoksua, pyöräilyä ja ryhmäliikuntaa. Vain kaksi prosenttia
kyselyyn vastanneista joogaohjaajista ilmoitti, ettei harrastanut mitään muuta
liikuntaa,

kun

muun

väestön

keskuudessa

vastaava

prosentti

oli

yli

viidenkymmenen luokkaa. (Yoga Alliance 2016, 47.) Koska joogasuuntauksia on
erilaisia, on joogayrittäjän punnittava omalla kohdallaan, millaisella liikunnalla
juuri hänen on hyvä täydentää joogaharjoitustaan.
Kun yrittäjä sairastuu, saattaa hän palkansaajaa todennäköisemmin lähteä töihin
sairaana. Sairaana työskentely kuitenkin vähentää tehokkuutta ja lisää
tapaturmien ja vakavan sairastumisen riskiä (Viitala 2007, 213). Suomen
Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan yli 70 % suomalaisista yrittäjistä oli ollut
sairaana töissä viimeisen 12 kuukauden tarkastelujaksolla. Syyksi sairaana
työskentelyyn yrittäjät ilmoittivat muun muassa nykyisen yrittäjien kannalta
epäedullisen sairausvakuutusjärjestelmän ja sijaisen hankkimisen vaikeudet.
(Pöysti 2017.)

3.3.2 Turvallisuus

Joogaopettajalla saattaa olla oma joogastudio, jossa hän opettaa, mutta useat
joogaohjaajat liikkuvat paikasta toiseen ja opettavat hyvin monenlaisissa
ympäristöissä,

kuten

jooga-

tai

tanssistudioilla,

kuntosaleilla,

koulujen

liikuntasaleissa, yritysten tiloissa, taidegallerioissa tai ulkona puistoissa.
Työympäristöissä voi ilmetä monenlaisia haittoja. Esimerkiksi kuntosaleilla
yleinen työympäristöhaitta on melu, mutta myös muissa tiloissa muun muassa
liikenteen äänet saattavat häiritä joogatuntia. Valaistus on tärkeä tekijä, sillä
riittävä valaistus vähentää tapaturmien riskiä, mutta liian kirkkaat loisteputket
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häiritsevät

rentoutumista.

Ilmastoinnin

tulee

olla

toimiva,

mutta

usein

liikuntasaleissa ilmastointi on liiankin tehokasta ja tilat viileitä. Tilojen
kosteusvauriot ja muut kemialliset haitat saattavat vaikuttaa niin ohjaajaan kuin
asiakkaisiinkin. (Rauramo 2004, 115.) Joogaopettajan työhön liittyy usein myös
siirtymistä paikasta toiseen.
Joogaopettajan työ on fyysistä ja koska opettaja ei usein tee asiakkaiden kanssa
koko harjoitusta, vaan demonstroi aika ajoin esimerkkejä, hän saattaa tehdä
liikkeet ilman kunnon lämmittelyä, lisäten urheiluvammojen riskiä. Opettajalla on
myös vastuu oppilaistaan ja siksi yrittäjän tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa
huomion yksilöiden erityistarpeet ja rajoitukset sekä huolehtia voimassaolevasta
vastuuvakuutuksesta.
Nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä ja uusien kilpailijoiden ilmestyessä
markkinoille huoli töiden jatkumisesta tulevaisuudessa on realiteetti, jonka
kanssa hyvinvointialan pienyrittäjä joutuu elämään. Asiakkaiden sitouttamisen
aste joogaohjaajan työssä on myös haastava. Avoimille viikkotunneille asiakas ei
sitoudu kuin yhdeksi tunniksi kerrallaan, joogakurssille korkeintaan yhdeksi
kaudeksi ja retriittiin vain viikonlopuksi. Alan säätelyn puutteessa jää
joogayrittäjän itsensä vastuulle, millaisen sopimuksen hän tekee kuntosalien tai
yritysryhmien kanssa. Mikäli irtisanomisaikoja ei ole määritelty puolin ja toisin, voi
joogaohjaaja saada edellisenä päivänä viestin, ettei tarvitse enää tulla pitämään
viikoittaista tuntia, joka on saattanut olla yrittäjälle tärkeä ja tasainen tulonlähde.
Työ- ja elinkeinoministeriön (2010, 12) tutkimus paljasti, että naisyrittäjät kokevat
paineita yrittäjyyteen liittyvästä taloudellisesta vastuusta sekä muita työssäkäyviä
naisia enemmän huolta työn riittävyydestä tulevaisuudessa.
Riittävän

toimeentulon

hankkiminen

vaatii

yrittäjältä

suunnittelua

ja

liiketoimintaosaamista. Jos iso osa toimeentulosta on esimerkiksi yhden
yritysasiakkaan varassa, ovat asiakassuhteen loppumisen vaikutukset yrittäjän
talouteen merkittävät (Sipilä 2006, 160). Lisäksi työn kausiluonteisuus asettaa
omat haasteensa. Syksyllä ja keväällä asiakkaita saattaa riittää, mutta kesäksi
joogastudiot hiljenevät, samoin vuodenvaihteessa.
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3.3.3 Yhteisöllisyys

Ihmisellä on luontainen tarve kuulua elämänsä aikana erilaisiin ryhmiin, saada
palautetta ja kannustusta sekä kokea itsensä tarpeelliseksi (Rauramo 2004, 122).
Toimiva ja motivoiva työyhteisö on parhaimmillaan voimavara, joka ei vaikuta
myönteisesti ainoastaan tuloksellisuuteen vaan vaalii myös yrityksen aineetonta
pääomaa; henkilöstön osaamista ja hyvinvointia, johtamista sekä yrityksen
sisäisiä ja ulkoisia suhteita (Otala & Ahonen 2005, 91).
Yksinyrittäjältä puuttuu perinteinen työyhteisö ja siksi lähiyhteisön tuki ja
ympärillä olevat verkostot ovat yrittäjälle erityisen tärkeitä (Lerssi-Uskelin 2013,
11; Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 13). Se, minkä yksinyrittäjä kokee
työyhteisökseen, vaihtelee. Yrittäjät saattavat kokea esimerkiksi omien
perheenjäsenten,

yhteistyökumppaneiden,

asiakkaiden,

kirjanpitäjän

tai

verkostonsa muiden yksinyrittäjien kuuluvan työyhteisöönsä. (Jortikka 2015, 42.)
Siinä missä työntekijä ei voi valita esimiestään tai työkavereitaan, voi yksinyrittäjä
rakentaa

omat

verkostonsa

ja

valita

toimivia

yhteistyökumppaneita.

Verkostoitumisen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sen kaikille osapuolille (Sundell
2017, 17). Elämäntyyliyrityksellä, joka ei ensisijaisesti tavoittele kasvua on hyvät
mahdollisuudet yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa. Yritys voi tarjota
palvelujaan alihankkijana ja yhteistyökumppanina. (Sipilä 2006, 213.) Esimerkiksi
eri joogasuuntauksia opettavat yrittäjät eivät välttämättä suoraan kilpaile
toistensa kanssa, vaan saattavat luontevasti yhdistää voimansa vaikkapa retriitin
järjestämiseksi.
Saman alan ja sidosryhmien toimijat saattavat muodostaa myös epävirallisia
verkostoja. Vapaamuotoiset keskustelut muiden yrittäjien kanssa teekupin
äärellä voivat olla henkisesti tärkeitä oman jaksamisen kannalta. Epäviralliset
verkostot

synnyttävät

henkilökohtaisia

suhteita,

mahdollistavat

ideoiden

jakamisen ja epäkohdista keskustelun sekä voivat antaa jäsenilleen vinkkejä,
huhuja ja muuta hyödyllistä tietoa virallisia kanavia tehokkaammin. (Silvennoinen
2008,

10–12.)

Tärkeää

kaikenlaisessa

yhteistyössä

on

kuitenkin

molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus, sekä se, ettei hyötyjä kerää vain
toinen osapuoli toisen jäädessä altavastaajaksi (Silvennoinen 2008, 21).
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Ihmisen tarve kuulua yhteisöön heijastuu myös laajemmin joogaopettajan työhön.
Joogan harrastajat muodostavat oman elämäntapayhteisönsä, jossa on yhteisiä
arvoja ja mielenkiinnon kohteita. Hyvinvointibisneksessä joogapalvelujen
kuluttajat käyttävät usein myös sidosryhmien palveluja, kuten luontaishoitoja,
luonnonkosmetiikkaa ja joogavaatteita, joten joogayrittäjä hyötyy tiedon
jakamisesta eri alojen toimijoiden kanssa (Silvennoinen 2008, 53). Naisyrittäjien
verkostoituminen on ollut miesyrittäjiä hitaampaa, mutta monella toimialalla on jo
oma verkostonsa naisyrittäjille. Liiketoiminnan edistämisen lisäksi verkostojen
kautta saatu henkinen vertaistuki on osoittautunut tärkeäksi naisyrittäjille.
(Silvennoinen 2008, 12–14.) Työyhteisön puuttuessa myös perheen ja lähipiirin
tuki yksinyrittäjälle työhyvinvoinnin tekijänä luonnollisesti korostuu.

3.3.4 Arvostus

Arvostuksen tarve jakautuu alempaan eli sosiaaliseen arvostukseen ja ylempään
eli itsearvostukseen. Joogaohjaaja voi kokea sosiaalista arvostusta, kun hänen
maineensa ja tunnettavuutensa kasvaa tai jos häneltä pyydetään haastattelua
alan lehteen. Itsearvostus taas syntyy itseluottamuksen ja pätevyyden sekä
riippumattomuuden

ja

vapauden

tuntemuksista.

(Rauramo

2004,

137.)

Joogaopettaja on todennäköisesti panostanut sekä rahaa että aikaa omaan
koulutukseensa. Itselleen tärkeän harrastuksen muututtua työksi, yrittäjä
ammentaa myös aiemmasta työhistoriastaan ja elämänkokemuksestaan kokien
työnsä

usein

enemmän

kutsumukseksi

tai

elämäntehtäväksi

kuin

välttämättömyydeksi (Sipilä 2006, 15–16). Vahva itsetunto syntyy sekä
osaamisesta, että sen tuomasta palautteesta ja arvostuksesta. Itsetunnolle
tärkeää on myös nöyryys, joka kumpuaa siitä ymmärryksestä, että mitä enemmän
perehdymme johonkin aiheeseen, sitä paremmin huomaamme myös, miten
vähän siitä oikeastaan tiedämme. Nöyryys mahdollistaa myös muiden
arvostamisen, muilta oppimisen ja yrittäjyyteen liittyvän epävarmuuden
sietämisen. (Sipilä 2006, 73.) Joogan kulttuuriperinteen ja joogafilosofian
opiskelu on loputon tie, jolla absoluuttisia vastauksia kaikkiin kysymyksiin tuskin
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koskaan löytyy. Joogayrittäjän tulee siis löytää arvostus omaa ammattitaitoaan
kohtaan kuitenkin samalla oman pienuutensa joogan perinteen kontekstissa
hyväksyen.
Palautteen saaminen on tärkeä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edistämisen
kannalta, sillä palautteen pohjalta yrittäjän on mahdollista arvioida oman työnsä
laatua, oppia virheistään, kehittää toimintaansa ja saada onnistumisen
kokemuksia (Rauramo 2004, 140). Yksinyrittäjän tulee aktiivisesti hakea
palautetta asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. Jortikan (2015, 59) mukaan
asiakastyytyväisyydellä on merkitystä yksinyrittäjän työhyvinvoinnin ja erityisesti
oman työn merkityksellisyyden kokemuksessa. Pienyrittäjä voi hakea tukea
oman työn ja persoonan tarkasteluun myös työnohjauksesta, jonka tavoitteena
on vuorovaikutuksessa työnohjaajan kanssa tutkia työhön liittyviä kysymyksiä ja
tunteita, ja auttaa yrittäjää vastaamaan työelämän haasteisiin ja muutoksiin
(Rauramo 2004, 142).
Arvostus omaa työtä kohtaan auttaa yrittäjää hinnoittelemaan tuotteensa ja
palvelunsa oikein. Ippoliti ja Smith (2016, 6–7) kertovat, että yli puolet heidän
valmentamistaan

joogaopettajista

kokevat

joogan

ohjauksesta

maksun

ottamisen epämukavaksi. Ristiriidan taustalla vaikuttavat joogan historia
esoteerisena ja henkisenä harjoituksena tai korkeintaan pientä sivutuloa
tuottavana harrastuksena, sekä toisaalta jooganohjaukseen ammattina liittyvät
realiteetit, kuten yrittäjän taloudellinen pärjääminen. Arvostukseen kuuluu
olennaisesti oikeudenmukainen palkka sekä kyky johtaa yritystä strategisesti
kohti tavoitteita (Rauramo 2012, 14).
Useat joogaohjaajat tekevät työtään sen mahdollistamasta heikosta tulotasosta
huolimatta asiakassuhteiden tärkeyden ja työn koetun merkityksellisyyden
vuoksi. Vaikka asiakkaiden joogatunneille tulon motiivit eivät koskaan tulisi
joogaopettajien tietoon, on ohjaajien puolelta kuitenkin kyse kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin tuottamisesta, joka koetaan rahaa tärkeämmäksi. Työn keskiössä
ovat silloin ihmissuhteet liiketoiminnan sijaan ja menestyksen tärkeimmät mittarit
asiakastyytyväisyys ja pitkäaikaiset asiakassuhteet. (Koivunen & Ojala 2015, 13.)
Työn haasteellisuudesta ja palkitsevuudesta kumpuava sisäinen motivaatio lisää
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innostuneisuutta, työhön sitoutumista ja luovuutta, jotka ovat kaikki tulevaisuuden
työelämän tärkeitä arvoja (Manka 2012, 28).

3.3.5 Osaaminen ja itsensä toteuttaminen

Työn merkitys yksilön tapana kokea itsensä tarpeelliseksi ja toteuttaa itseään on
merkittävä (Otala & Ahonen 2005, 22). Parhaimmillaan elämäntyyliyrittäjyys on
mahdollisuus rakentaa omien arvojen ja intohimon ohjaama elämäntapa, josta
yrittäjä saa rahallisen korvauksen lisäksi myös henkisiä palkintoja, kuten vapautta
ja elämänlaatua (Sipilä 2006, 77). Rauramon mukaan työhyvinvoinnin
korkeimmalla portaalla ihminen haluaa olla enemmän, ylittää rajojaan, kasvaa
ihmisenä ja toteuttaa itseään. Elinikäinen oppiminen, jonka lähtökohtana on
ihmisen halu ja motivaatio uuden oppimiseen, on tärkeä kilpailuetu muuttuvilla
työmarkkinoilla. (Rauramo 2004, 148–149.)
Joogayrittäjän elinikäinen oppiminen liittyy niin omaan joogaharjoitukseen kuin
oman

osaamisen

kehittämiseen

opettajana,

yrittäjänä

ja

ihmisenä.

Joogaopettajan elämäntyyli vaatii rahallista panostusta, sillä jatkokoulutukset
ovat usein arvokkaita ja elämäntapaan liittyvä vastuullinen kuluttaminen vaatii
myös resursseja (Ippoliti & Smith 2016, 71). Ippoliti ja Smith ohjeistavatkin
joogayrittäjiä budjetoimaan 5-10 % vuosituloistaan omaan jatkokoulutukseen
(2016, 58).
Esimiessuhteen ja organisaation oppimista tukevien ohjelmien puuttuessa,
yksinyrittäjyydessä korostuu itsensä johtaminen, jossa auttaa suhtautuminen
omaan työhön ammattimaisena liiketoimintana (Sipilä 2006, 45). Myös
ammatinharjoittajan kannattaa laatia yritykselleen kirjallinen strategia, johon
sisältyy yritystoiminnan tavoitteiden lisäksi myös yrittäjän omaa hyvinvointia ja
osaamisen kehittämistä koskevat suunnitelmat (Sipilä 2006, 117).
Itsensä toteuttamiseen liittyy myös luovuus, jonka vallassa ihminen on täysin
läsnä tässä hetkessä, ilmaisten itseään itselleen luontaisella tavalla (Rauramo
2004, 148). Sipilä (2006, 78–79.) kutsuu tätä tilaa ”Flow-ilmiöksi”, työssä
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viihtymisen ylevimmäksi tilaksi, jossa henkilö uppoutuu täysin työskentelemään
oman mukavuusalueensa rajoilla, saavuttaen ponnistuksillaan ainutlaatuista
tyydytyksen tunnetta ja usein itseäänkin hämmästyttäviä lopputuloksia. Tähän
samaan olotilaan pyritään myös joogaharjoituksessa: Täydelliseen läsnäoloon
tässä hetkessä, harjoitukseen keskittymistä koko olemuksella. Tutkimuksien
mukaan virtauskokemus syntyy useammin työssä kuin vapaa-ajalla. Ihmisellä on
luontainen tarve edetä ja voittaa haasteita ja itsensä toteuttamisen sekä
luovuuden mahdollistava työ mahdollistaa kehittymisen kohti mestaruutta (Otala
& Ahonen 2005, 131–133).
Ammatillisen osaamisen vahvistamisen on osoitettu tukevan naisyrittäjien
työhyvinvointia (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 14). Koulutuksen lisäksi itse
ammatinharjoittaminen kehittää vähitellen niin sanottua hiljaista tietoa, joka näkyy
toiminnan sujuvuutena. Toisin sanoin kokemuksen kertyminen lisää osaamista ja
itsearvostusta, jonka kautta myös työhyvinvointi lisääntyy. (Rauramo 2004, 150–
151).
Pelkkä intohimo rakkaasta harrastuksesta ammatiksi muuttunutta toimintaa
kohtaan ei kuitenkaan riitä, vaan ammatillisen osaamisen lisäksi joogayrittäjän
tarvitsee ylläpitää ja päivittää liiketoimintaosaamistaan muun muassa yrityksen
talouden, myynnin ja markkinoinnin sekä johtamisen alueilla (Hakola 2019.).
Yrittäjä-asenteen kehittäminen auttaa maksimoimaan omat resurssit ja
osaamisen asiakkaita parhaiten palvelevaksi liiketoiminnaksi. (Linane 2016, 19.)
Pienyrittäjyys mahdollistaa oman potentiaalin löytämisen, mielekkään työn
tekemisen ja vapauden. Työ- ja elinkeinoministeriön (2010, 26–27) tutkimuksen
mukaan terveys- ja sosiaalialalla toimivista naisyrittäjistä jopa 85 % koki
päivittäisen työnsä merkitykselliseksi, inspiroivaksi ja haastavaksi. Myös muilla
toimialoilla selkeä enemmistö koki työnsä innostavaksi ja tarkoitukselliseksi ja
yksinyrittäjät omistautuivat työlleen työnantajayrityksiä voimakkaammin. Ippolitin
ja Smithin (2016, 34) mukaan joogaohjaajia motivoi työhönsä muun muassa
mahdollisuus käyttää omia lahjoja, tahto inspiroida ja tuoda hyvinvointia
asiakkaille, jopa parantaa maailmaa.
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3.4

Työhyvinvointitalo

Professori Juhani Ilmarisen vuonna 2006 kehittämän Työkykytalo-mallin (Kuvio
7) pohjalta voidaan rakentaa joogayrittäjän kokonaisvaltaista työhyvinvointia
kuvaava Työhyvinvointitalo. Muun muassa Työturvallisuuslaitoksen käyttämä
Ilmarisen malli perustuu useassa tutkimuksessa osoitettuihin työkykyyn
vaikuttaviin tekijöihin (Työturvallisuuslaitos).

Kuvio 7.

Työhyvinvointitalo (Mukaillen Työterveyslaitos).

Mallin kolme alinta kerrosta kuvaavat henkilön ominaisuuksia ja neljännen
kerroksen neljä ikkunaa itse työhön liittyviä tekijöitä. Talon läpi kulkevat portaat
symboloivat eri osa-alueiden jatkuvaa vuorovaikutusta. (Työturvallisuuslaitos.)
Työhyvinvointitalo-malli

soveltuu

hyvin

yksinyrittäjän

työhyvinvoinnin

kuvaamiseen, sillä itse yritystoiminta, mallin ylin kerros, rakentuu yrittäjän varaan.
Yrittäjän oma terveys, osaaminen ja motivaatio luovat yrityksen perustan.
Alimpana mallissa on yrittäjän oma fyysinen ja psyykkinen terveys sekä
sosiaalinen toimintakyky, joita voidaan ylläpitää muun muassa terveillä
elämäntavoilla ja terveellä työ- ja vapaa-ajan tasapainolla. Osaamisen
kerrokseen kuuluu peruskoulutuksen ja ammatillisen tietotaidon lisäksi idea
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elinikäisestä oppimisesta. Osaamisen kerrokseen kohdistuu yhä enemmän
paineita murroksessa olevassa työelämässä, jossa osaamisen päivittämisestä on
tullut tärkeä kilpailukyvyn säilyttämisen elementti. Mallin kolmatta kerrosta kuvaa
se, miten hyvin yrittäjä voi toteuttaa arvojaan työssään sekä miten hän kokee
työssään arvostusta ja mielekkyyttä. Myös oma asenne työtä kohtaan ja työn
haasteellisuus suhteutettuna omiin kykyihin ja voimavaroihin vaikuttavat
työhyvinvointiin joko positiivisesti tai negatiivisesti. (Työturvallisuuslaitos;
Työterveyslaitos.)
Kolmannen kerroksen parvekkeelta on näköala toimintaympäristöön, sekä
omaan lähiyhteisöön ja perhepiiriin. Lähiyhteisö, johon kuuluvat ystävät ja
harrastukset, sekä ydinperheen että suvun käsittävä perheyhteisö voivat
vaikuttaa yrittäjän voimavaroihin joko kuormittavasti tai voimaannuttavasti.
Toimintaympäristöön vaikuttavat vallitsevat megatrendit, talouden taantumat,
osaamisvaatimusten muutokset, asiakkaiden mieltymykset ja käyttäytyminen
sekä työelämän murros. Yhteiskunta määrittelee infrastruktuurin, jonka
pelisääntöjen mukaan yritys toimii. Lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspolitiikka
sekä kulttuuripolitiikka luovat yritystoiminnalle sekä mahdollisuuksia, että
rajoituksia.

(Työturvallisuuslaitos;

Työterveyslaitos.)

Joogayrittäjän

toimintaympäristöä leimaa nopea muutos, kasvava kilpailu, säätelyn puute ja
monipuolistuminen.

Yhteiskunnallisesta

näkökulmasta

joogayrittäjä

toimii

epämääräisellä maaperällä, sillä muiden yksityisiä liikuntapalveluja tarjoavien
ohjaajien tavoin he työskentelevät ilman työehtosopimusta eikä myöskään
kirjallisia työ- tai toimeksiantosopimuksia aina tehdä. (Otonkorpi-Lehtoranta,
Leinonen & Koivunen 2018.) Omalla joogayrittäjän urallani olen toiminut
alihankkijana kuntosaleilla, vuokrannut tiloja ja myynyt palvelujani yritysryhmille,
enkä ole tähän mennessä koskaan tehnyt kirjallista sopimusta. Se, mitä
yhteistyön ehdoista on keskusteltu, on tehty suullisesti tai epävirallisesti
esimerkiksi sähköpostin välityksellä.
Toimintaympäristön muutospaineet heijastuvat mallin ylimpään kerrokseen,
jossa korostuu johtamisen ja liiketoimintaosaamisen merkitys. Yrittäjän pitää
saada toimintaprosessinsa mahdollisimman tehokkaiksi ja kannattaviksi,
kuitenkin

omasta

hyvinvoinnistaan

ja

arvoistaan

tinkimättä

(Työturvallisuuslaitos). Ikääntyminen ja muuttuvat elämäntilanteet tuovat
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muutoksia hyvinvointitalon alempiin kerroksiin, työelämän ja toimintaympäristön
muutokset muokkaavat talon neljättä kerrosta. Yrittäjän onkin jatkuvasti pidettävä
huoli talonsa perustuksista ja koko rakennelman tasapainosta sekä sen
suhteesta ympäristöön. (Työterveyslaitos.)

3.5

Työhyvinvoinnin mittarit ja raportointi

Työhyvinvointia voidaan mitata yksilön, työyhteisön ja työympäristön tasolla
(Rauramo 2004, 33). Yksinyrittäjän työhyvinvoinnin kannalta tärkeintä on yrittäjän
oman toimintakyvyn ja terveyden sekä tavoitteiden ja ammattitaidon ylläpidon
tukeminen.

Koska

yksinyrittäjältä

puuttuu

perinteinen

työyhteisö,

on

työhyvinvointia arvioitaessa otettava huomioon ammatilliset verkostot ja myös
läheisten ihmissuhteiden merkitys. Työympäristön kannalta yksinyrittäjälle
tärkeää on muun muassa tilojen toimivuus ja sijainti sekä kokemus omasta
sijoittumisesta nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön.
Jotta työhyvinvointia voidaan kehittää, on pystyttävä arvioimaan lähtötilanne,
sekä organisaation tehtävä, tavoitteet ja arvot. On myös pohdittava, mitä
mittareita voidaan parhaiten hyödyntää kehityksessä ja työhyvinvoinnin
seurannassa. (Rauramo 2004, 33.)
Tässä

kehittämistyössä

kokonaisvaltaisesti,
työhyvinvoinnista

pyrkien
ilmiönä,

joogayrittäjien

työhyvinvointia

muodostamaan
luomaan

ymmärrys

arvio

työn

mitataan

joogayrittäjien
yleisimmistä

kuormittavuustekijöistä ja työhyvinvointia tukevista voimavaratekijöistä. Vaikka
voidaan olettaa, että joogayrittäjät ovat asettaneet työlleen erilaisia tavoitteita ja
myös työn sisältö vaihtelee, pyritään kehittämistyön kautta löytämään toimialalle
yhteisiä työhyvinvointiin liittyviä haasteita ja työhyvinvointia tukevia tekijöitä.
Työhyvinvoinnin kehittämistyössä on asetettava myös tavoitetila, johon pyritään
(Rauramo 2004, 33). Oman kohdeyritykseni näkökulmasta tavoitetila on kyky
jatkaa joogayrittäjänä joko pää- tai sivutoimisesti siten, että yrittäjänä saan
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itselleni

riittävän

toimeentulon

kohtuullisella

työpanoksella,

ja

pystyn

yhteensovittamaan myös vapaa-ajan ja perhe-elämän yrittämisen kanssa.
Opinnäytetyön

kehittämistyössä

käytän

demografisten

ja

määrällisten

mittareiden lisäksi kokonaisvaltaista kyselyä, jolla selvitetään joogayrittäjien
tuntemuksia työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. Demografiset tekijät, kuten ikä
ja sukupuoli, koulutus, yrittäjäkokemus, yrityksen pää- tai sivutoimisuus ja
perhetilanne sekä määrälliset työhyvinvointimittarit, kuten sairauspoissaolojen
määrä tullaan ottamaan tutkimuksessa huomioon työn kuormitustekijöiden,
yrittäjien kokeman stressin ja työtyytyväisyyden sekä liiketoimintaosaamisen
lisäksi. (Otala & Ahonen 2005, 232–233.)
Työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisessa mittaamisessa voidaan käyttää apuna
aiemmin esitettyä työhyvinvoinnin portaat -mallia arvioimalla jokaista osa-aluetta
erikseen. Tutkimuksessa otetaan huomioon yrittäjän terveyteen, työhön ja
toimintaympäristöön liittyvään turvallisuuteen, verkostojen merkitykseen, työhön
liittyvään arvostukseen sekä osaamiseen ja itsensä toteuttamiseen liittyviä
tekijöitä. (Rauramo 2004, 40.)
Yleisesti käytetyt työhyvinvoinnin raportoinnin ja seurannan työkalut, kuten
yrityksien sisäiseen käyttöön laaditut henkilöstön tilaa ja kehitystä tilastollisesti
kuvaavat henkilöstöraportit ja julkiset henkilöstötilinpäätökset on suunniteltu
työnantajayrityksien käyttöön (Otala & Ahonen 2005, 238–239). Yksinyrittäjäkin
voi kuitenkin mitata oman työhyvinvointinsa kehitystä. Työhyvinvoinnin portaita ja
työhyvinvointitalo -mallia voidaan käyttää jatkuvaan kehittämistyöhön ja sen
arviointiin, mutta sen lisäksi esimerkiksi Työterveyslaitoksen (2017) ”Pienyrittäjän
työkyvyn kulmakivet” on yksinyrittäjälle suunniteltu työkalu oman työhyvinvoinnin
tilan arvioimiseksi.
Kehittämistyön onnistumista ja yrittäjän työhyvinvoinnin tilaa voidaan arvioida
myös

suomalaisen

Yrittäjä-Step

-työkalun

avulla.

Kyseessä

on

Työterveyslaitoksen laatima matriisi, jossa yrittäjän työhyvinvointia arvioidaan
neljän teeman avulla: yrittäjän terveys ja hyvinvointi, työn organisointi,
ammattitaitojen kehittäminen sekä ympäristö. Kun eri kohdat on pisteytetty,
voidaan arvioida, millä alueilla yrityksessä on kehittämistarpeita ja millä alueilla
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yrittäjän työhyvinvointi edistävät toimenpiteet ovat jo toteutuneet. (Anttonen &
Räsänen 2009, 21–22.)

4

Kehittämistyön lähestymistapa ja tiedonhankinnan
menetelmät

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö edustaa tutkimuksellista
kehittämistyötä, jossa etsitään ratkaisuja työelämän käytännön ongelmiin tai
pyritään uudistamaan käytäntöjä käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä
(Ojasalo ym. 2018, 18). Tutkimuksellinen kehittämistyö on työelämälähtöistä ja
ajankohtaista, sekä tähtää käytännön hyödyn saavuttamiseen ja alalla tarvittavan
keskustelun luomiseen (Vilkka 2015, 18–19).
Poiketen

arkiajatteluun

perustuvasta

kehittämisestä,

tutkimukselliseen

kehittämistyöhön kuuluu tiedon systemaattinen kerääminen ja kriittinen arviointi
hyödyntäen sekä käytäntöä että teorioita, usein vuorovaikutuksessa eri tahojen
kanssa.

Perinteistä

tieteellisen

tutkimuksen

perinteitä

noudattavasta

tutkimuksesta eroten tutkimuksellisessa kehittämistyössä ei pyritä luomaan vain
uutta teoriaa, vaan tutkijalla on usein osallistuva ja aktiivinen rooli uusien
käytännön toimintamallien kehittämisessä. (Ojasalo ym. 2018, 18.)
Elämäntyyliyrittäjällä on riski tehdä ratkaisuja ja kehittää toimintaansa vain
arkiajattelun ja intuition perusteella, jolloin asioiden tarkastelu jää omien
kritiikittömien näkemyksien varaan. Hyvinvointibisneksen kukoistaessa ja joogan
suosion kasvaessa, yrittäjän voi olla houkuttelevaa tuudittautua ajatukseen, että
omat palvelut vastaavat täydellisesti asiakkaiden tarpeisiin, tärkeimmät asiakkaat
pysyvät lojaaleina ja kilpailijat toimivat tulevaisuudessakin totutulla tavalla.
Todellisuudessa

nopeasti

muuttuvissa

toimintaympäristöissä

kilpailuetua

saavuttavat ne, jotka toteutuneen toiminnan raportoinnin lisäksi pystyvät
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arvioimaan tulevaisuudennäkymiä ja varautumaan niihin järjestelmällisen,
analyyttisen ja kriittisen kehittämisen kautta. (Ojasalo ym. 2018, 21.)
Kehittämistyön

kohdeyrityksen

yrittäjänä

minulla

on

joogaohjaajien

työhyvinvoinnista arkiajatteluun perustuvaa esiymmärrystä, joka pohjautuu
omaan kokemukseeni joogayrittäjyydestä, muiden yrittäjien kanssa käytyihin
keskusteluihin sekä alan havainnointiin ja seuraamiseen usean vuoden ajalta.
Opinnäytetyön
ymmärrys

kehittämistyö

aiheesta

ja

antaa

kehittää

mahdollisuuden

toimintaa

saavuttaa

perustellusti

syvempi

järjestelmällisen

tutkimuksen ja aiheeseen soveltuvien teorioiden pohjalta.
Lähtötilanteen ymmärtäminen on kehittämistyön kannalta tärkeää (Rauramo
2004, 33). Työhyvinvoinnin kehittämisen kannalta oleellista on tunnistaa ja pyrkiä
poistamaan oman hyvinvoinnin esteet, sekä vahvistaa voimavaroja antavia
asioita (Rauramo 2012, 11). Kehittämistyön tavoitteet ovat samankaltaiset EU:n
Työhyvinvointipolitiikan tavoitteiden kanssa. ”Työhyvinvointipolitiikka tähtää
kokonaisvaltaisiin toimiin työvoiman terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi

sekä

samalla

yritysten

tuottavuuden

ja

menestyksen

parantamiseksi” (Anttonen & Räsänen 2009, 5). Kehittämistyön tavoitteena on
sekä saavuttaa ymmärrys joogaohjaajien työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä,
että luoda uusi yrittäjän työhyvinvointia ja yrityksen menestystä tukeva
toimintamalli. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan määrittää kaksi
tutkimuskysymystä, jotka perustuvat alkuasetelmaan, jossa joogayrittäjän
työssäjaksamiseen liittyy haasteita, joihin tutkimuksen kautta pyritään hakemaan
ratkaisuja.
1.

Mitkä ovat joogayrittäjän työhyvinvoinnin kuormitustekijöitä?

2.

Millaisia liiketoimintakäytäntöjä joogayrittäjä voi kehittää a)
minimoimaan työn kuormittavuustekijöitä ja b) tukemaan yrittäjän
kokonaisvaltaista

hyvinvointia

ja

yrityksen

mahdollisuuksia

menestyä?
Vaikka osa joogayrittäjän työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä varmasti
muodostuu yleisistä pienyrittäjyyteen liittyvistä tekijöistä, sekä yrittäjään itseensä
liittyvistä ominaisuuksista, kuten terveydentilasta, on tämän kehittämistyön
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painopiste nimenomaan toimialaan ja joogayrittäjän työn sisältöön liittyvien
kuormittavuustekijöiden selvittämisessä ja minimoimisessa.

4.1

Lähestymistapa

Kehittämistyön lähestymistapaa valittaessa on otettava huomioon tutkimuksen
kohde, sekä kehittämistyön tavoitteet. Kehittämistyön lähestymistavassa voidaan
myös yhdistellä piirteitä useammasta lähestymistavasta. (Ojasalo ym. 2018, 36.)
Koska opinnäytetyön tavoitteena on saavuttaa syvempi ymmärrys rajatusta
ilmiöstä, joogayrittäjien työhyvinvoinnista hyvinvointibisneksen kontekstissa, ja
tuottaa tutkimuksen keinoin kehittämisehdotuksia joogayrittäjän työhyvinvoinnin
tueksi, on sopiva lähestymistapa tapaustutkimus (Ojasalo ym. 2018, 36).
Pohdittaessa tapaustutkimuksen soveltuvuutta lähestymistapana, voidaan pohtia
muun muassa, ovatko ’mitä-’, ’miten-’ ja ’miksi-’kysymykset tutkimuksessa
keskeisellä sijalla, onko aiheesta olemassa vain vähän empiiristä tutkimusta ja
onko tutkimuskohde jokin tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö (Eriksson &
Koistinen 2005, 5). Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään millä tavoin
joogayrittäjät kamppailevat työssäjaksamisensa kanssa, miten he huolehtivat
jaksamisestaan ja miten heidän työhyvinvointiaan voisi edistää. Vaikka
pienyrittäjien, mikroyrittäjien ja naisyrittäjien työssäjaksamista on tutkittu, ei
nimenomaan joogayrittäjien työssäjaksamisesta ole juurikaan aikaisempia
tutkimuksia. Kuten tämän opinnäytetyön aiemmissa luvuissa kävi ilmi, on Ilmiö
tässä ajassa erittäin todellinen ja ajankohtainen.
Pyrkimyksenä on siis muodostaa syvällinen ymmärrys yrittäjien jaksamisesta
heidän todellisessa toimintaympäristössään ja esittää kehittämisehdotuksia
työssäjaksamisen tueksi (Ojasalo ym. 2018, 52–53). Myös tutkittavan ilmiön
ympäristö voidaan määritellä tarkkaan, kyseessä on tämän päivän nopeasti
kasvava ja muuttuva hyvinvointibisnes, joka asettaa joogayrittäjän toiminnan ja
työssäjaksamisen selkeään kontekstiin. Kehittämistyön lähestymistavassa on
kollektiivisen tapaustutkimuksen piirteitä, sillä vaikka kehittämistyön kohteena on
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tietty yritys, on tutkimuksen kohteena useita tapauksia (joogayrittäjiä), joita
tutkimuksessa rinnastetaan toisiinsa (Eriksson & Koistinen 2005, 19).
Uuden tiedon ja kehittämisehdotusten pohjalta on kuitenkin tarkoitus saada
aikaan muutoksia yrittäjän käytännön toiminnassa ja opinnäytetyön tekijällä on
aktiivinen

rooli

kehittämistyössä,

joten

kehittämistyössä

on

myös

toimintatutkimuksen piirteitä (Ojasalo ym. 2018, 36–37). Toimintatutkimuksessa
ei lähtökohtana ole ainoastaan teoreettinen intressi, halu selvittää, miten asiat
ovat. Toimintatutkimuksessa halutaan lisäksi tietää, miten asiat voisi tehdä
käytännössä paremmin. (Heikkinen 2015, 204.) Ojasalo ym. (2018, 58)
määrittelevät toimintatutkimuksen seuraavasti: ”Toimintatutkimus on osallistavaa
tutkimusta, jolla pyritään yhdessä ratkaisemaan käytännön ongelmia ja saamaan
aikaan

muutosta.”

Yhdessä

kehittäminen

ja

yhteistyö

painottuu

toimintatutkimuksessa tapaustutkimusta vahvemmin. Tutkittavat ovat siis
aktiivisemmassa roolissa kehittämistyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on
kehittää uusia, joogayrittäjän työssäjaksamista tukevia toimintamenetelmiä ja
hyödyntää tutkimuksen tuloksia käytännön työelämässä. Koska kehittämistyön
tekijänä ja kohdeyrityksen yrittäjänä osallistun aktiivisesti kehittämisen kohteena
olevan yrityksen toimintaan ja tutkimuksessa pyrin saamaan myös muita alan
toimijoita

aktiivisesti

jakamaan

kokemuksiaan

ja

näkemyksiään,

kuvaa

osallistava lähestymistapa hyvin tätä kehittämistyötä. (Ojasalo ym. 2018, 58–60.)
Vaikka tavoitteenani on löytää ensisijaisesti omalle yritykselleni uusia, yrittäjän
työssäjaksamista tukevia toimintatapoja, pyrin kehittämistyössä tuottamaan
tietoa, josta olisi hyötyä myös laajemmin toimialan yrityksille ja joogayrittäjyyttä
suunnitteleville.
Toimintatutkimukseen kuuluu usein myös kehittämistyön pohjalta tehdyn uuden
toiminnan tulosten arviointi, joka jää tämän kehittämistyön ulkopuolelle
aikataulullisista syistä. Opinnäytetyö valmistui kesäkuussa 2019 ja tulen
palaamaan työelämään vasta vuonna 2020 ja ottamaan kehittämistyön pohjalta
laadittuja toimintamalleja käyttööni vasta osana liiketoimintastrategiaa ja
toimintasuunnitelmaa vuodelle 2020. Tulosten arviointia ei siksi voida ottaa tässä
opinnäytetyössä huomioon.
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4.2

Tässä

Tiedonhankinnan menetelmät

kehittämistyössä

käytetään

monimetodista

lähestymistapaa,

eli

triangulaatiota, jossa yhdistetään sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen
metodeja,

jotta

voidaan

saavuttaa

mahdollisimman

kattava

ymmärrys

tutkittavasta ilmiöstä (Vilkka 2015, 70). Perinteisen määrällisen tai laadullisen
tutkimuksen sijaan kehittämistyössä onkin suositeltavaa käyttää monenlaisia
menetelmiä, riippuen määritellyn kehittämistehtävän tavoitteista (Ojasalo ym.
2018, 104). Tapaustutkimukselle luonteenomaista on tilanteen mukaan
määräytyvä useiden eri määrällisten ja laadullisten tiedonhankinnanmenetelmien
käyttö syvällisen ja kokonaisvaltaisen kuvan muodostamiseksi sekä tutkimuksen
luotettavuuden lisäämiseksi (Ojasalo ym. 2018, 37; Kananen 2013, 33–34).
Tässä

opinnäytetyössä

käytetään

menetelmätriangulaatiota,

yhdistäen

kvantitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä: määrällistä kyselyä ja
teemahaastattelua, mahdollisimman luotettavan tiedon hankkimiseksi (Ojasalo
ym. 2018, 105). Käytetyt tiedonhankinnanmenetelmät tuottavat tietoa samaan
tutkimusongelmaan vastaamiseksi ja eri menetelmillä kerätty tieto yhdistyy
tutkimustiedon analysointivaiheessa. Triangulaatio mahdollistaa syvemmän
ymmärryksen saavuttamisen aiheesta, varsinkin silloin kuin painopisteenä ei ole
metodisten

ratkaisujen

puhdasoppisuus

vaan

mielenkiintoisen

tiedon

tuottaminen (Eskola & Suoranta 1998).

4.2.1 Sähköinen kysely

Kvantitatiivisen kyselyn perustana on olemassa oleva teoriaviitekehys, johon
sisältyvät

aiemmat

kirjallisuuslähteet

tutkimukset

pienyrittäjien

hyvinvointibisneksestä

ja

työhyvinvoinnista

joogaopettajan

sekä

ammatista.

Teoriaviitekehyksen pohjalta tehdään olettamuksia, eli hypoteeseja, joiden avulla
strukturoidut tutkimuskysymykset muodostetaan (Kananen 2013, 24). Kysely
mahdollistaa suuremman joukon tavoittamisen, myös maantieteellisesti, sekä
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vastaajien anonymiteetin, joten se soveltuu hyvin aiheeseen, joka saattaa olla
arkaluontoinen ja henkilökohtainen (Vilkka 2015, 94). Kyselyn tuottama
tilastollismatemaattinen tieto on mahdollista muuttaa luvuiksi, joiden avulla
voidaan muodostaa vastaajista demografisia profiileja, arvioida työhyvinvoinnin
kuormittavuustekijöiden esiintyvyyttä sekä voimavaroja lisääviä tekijöitä.
Sähköisen kyselylomakkeen avulla voidaan tavoittaa suurempi lukumäärä
joogayrittäjiä ja vastausten analysointi vie haastatteluaineistoon verrattuna
vähemmän

aikaa.

Sähköisesti

toteutettu

kysely

on

perinteistä

paperilomakekyselyä nopeampi datan keräämisen vaihtoehto, sillä toimitus ja
kyselyn julkaisu tapahtuvat reaaliajassa ja data tallentuu järjestelmään
automaattisesti. Tutkija voi seurata vastausten määrää ja lähettää nopeasti
muistutuksia

kyselyyn

osallistumisesta

tarvittaessa.

Sähköisen

kyselyn

laatiminen on tutkijalle taloudellisesti edullisempaa ja siihen voidaan integroida
myös monia vastaajan kannalta hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuus
tallentaa kysely keskeneräisenä ja jatkaa vastaamista myöhemmin. (Bethlehem
& Biffignandi 2012, 45–47.)
Kysely saattaa kuitenkin tuottaa haastatteluun verrattuna pinnallisempaa tietoa,
sillä tutkija ei ole läsnä vastaustilanteessa eikä siksi voi arvioida, miten vakavasti
vastaaja suhtautui kyselyyn tai miten onnistuneina vastaaja piti kysymysvalintoja
ja vastausvaihtoehtoja. Kyselylomakkeen suunnittelu vaatiikin erinomaista
aiheen tuntemusta, sillä kyselyssä tutkija määrää ennalta, mihin kysymyksiin
haetaan vastauksia. Kyselyn yhteydessä tutkijan mahdollisuuksia kontrolloida
vastaajien

laatua

henkilökohtaisesti

tulee

pohtia.

sähköpostitse,

Mikäli
pystyy

kutsut
tutkija

kyselyyn

seuraamaan

lähetetään
vastaajien

osallistumista, kun taas internettiin julkaistun avoimen kyselyn kautta saatetaan
saada enemmän vastauksia, mutta vastaajat jäävät tutkijallekin täysin
tuntemattomiksi. Vaikka tutkijan kontrolli anonyymisti toteutetussa sähköisessä
kyselyssä on pienempi kuin esimerkiksi puhelinkyselyssä, jossa tutkija täyttää
lomakkeen vastaajan puolesta, antaa se paremman mahdollisuuden vastata
arkoihinkin kysymyksiin esimerkiksi yrityksen taloutta ja omia voimavaroja
koskien. (Ojasalo ym. 2018, 121.)
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4.2.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelun

tavoitteena

on

selkeyttää

ja

syventää

tutkimuksen

aihealueen ymmärrystä tukien määrällisen kyselyn menetelmää (Ojasalo ym.
2018,

106).

Teemahaastattelu

on

haastattelumuotona

konstruktoitua

haastattelua keskustelunomaisempi ja epävirallisempi. Teemahaastattelussa
haastattelija on ennalta määritellyt vain haastattelun aihepiirit eli teema-alueet,
jotka

ovat

keskeisiä

tutkimusongelmaan

vastaamisen

kannalta,

mutta

kysymyksillä ei tarvitse olla tarkkaa muotoa ja järjestystä. (Eskola & Vastamäki
2015, 29; Vilkka 2015, 124.) Tutkijan oma vahva tuntemus tutkimusalueesta
tukee tämän tutkimusmenetelmän valintaa, sillä yhteistä kosketuspintaa löytyy
haastateltavien kanssa helposti. Työhyvinvoinnista keskusteltaessa esiin saattaa
nousta arkoja ja vaikeitakin aiheita, jolloin teemahaastattelu mahdollistaa
haastateltavalle rennomman tilanteen omin sanoin kertoa työhyvinvointiinsa
liittyvistä asioista. Tutkijalle haastattelutilanne mahdollistaa myös niin sanotun
hiljaisen tiedon keräämisen, sillä haastattelija voi tarkkailla haastateltavan ilmeitä
ja eleitä, kehon kieltä ja äänenpainoja. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 14.) Haastattelut
olisikin parasta toteuttaa ensisijaisesti kasvotusten.
Teemahaastattelun etuna on sen puolistrukturoitu rakenne. Haastateltavat
saavat mahdollisuuden selittää omia näkemyksiään ja kokemuksiaan vapaasti
haastattelijan asettamien teemojen sisällä. Haastattelija voi kuitenkin kussakin
haastattelutilanteessa käyttää omaa arviointikykyään ja jättää joitakin kysymyksiä
kysymättä tai esittää uusia kysymyksiä, kunhan haastattelurungon muutokset
dokumentoidaan tutkimusprosessin edetessä. (Ojasalo ym. 2018, 109.)
Haastattelutilanteen

rakentaminen

eli

hyvän

ensikontaktin

luominen

ja

haastateltavan luottamuksen voittaminen, on tärkeää haastattelun onnistumisen
kannalta. Miellyttävän haastattelupaikan valinta, kiinnostuksen, kunnioituksen ja
ymmärryksen osoittaminen, sekä haastateltavan informointi siitä, mihin ja miten
hänen antamaansa tietoa käytetään ja miten haastattelu etenee, rohkaisevat
haastateltavaa kertomaan avoimesti henkilökohtaisista teemoista. Haastattelijan
kehon kieli ja äänensävy vaikuttavat myös haastateltavaan. Haastattelun
lopettaminen antamalla haastateltavalle vielä mahdollisuuden tuoda esille
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itselleen tärkeitä asioita tai kysyä kysymyksiä, saattaa laukaista haastattelun
aikana muodostunutta jännitystä ja tuoda keskusteluun vielä uusia näkökulmia.
(Kvale & Brinkmann 2009, 130–131.)
Koska kehittämistyötä varten pyritään teemahaastattelun keinoin saamaan
syvällistä tietoa joogayrittäjien työhyvinvoinnista ja siihen liittyen myös heidän
yritystoiminnastaan sekä taloudellisesta tyytyväisyydestään, on tärkeää pohtia,
miten haastateltavia voidaan motivoida kertomaan avoimesti yrittäjyydestään.
Haastateltava voi nauttia siitä, että saa tunteen omien kokemuksiensa ja
mielipiteidensä tärkeydestä tai siitä, että voi omalta osaltaan auttaa muita
samojen haasteiden kanssa kamppailevia yrittäjiä. Myös aiemmat kokemukset
haastatteluihin osallistumisesta saattavat vaikuttaa halukkuuteen osallistua tai
olla osallistumatta uusiin tutkimuksiin. (Eskola & Vastamäki 2015, 28–29.)
Haastattelijan

kannattaa

painottaa

sitä,

miten

tärkeää

joogayrittäjien

työhyvinvoinnista on luoda keskustelua alan toimijoiden keskuudessa ja
tutkimuksen tulokset tulevat hyödyttämään kohdeyrityksen lisäksi myös muita
joogayrittäjiä tai joogaopettajan työstä kiinnostuneita. Tutkimuseettisestä
näkökulmasta tämä on tärkeää, sillä tarkoitukseni ei ole hyväksikäyttää
tutkimukseen osallistuneita joogayrittäjiä omaksi edukseni, vaan ennen kaikkea
tuottaa myös muita joogayrittäjiä hyödyttävää tietoa (Eskola & Suoranta 1998).
Haastattelijan läheisyys tutkittavaan ilmiöön asettaa haasteita tutkimuksen
objektiivisuudelle. Toimintatutkimuksessa ei kuitenkaan pyritäkään täydelliseen
objektiivisuuteen vaan tutkijan rooli on osallistuva. Tutkija ei tarkastele
tutkimuksen kohdetta ulkoapäin vaan aktiivisena osana kehitettävää ilmiötä.
Kuitenkin kyselylomaketta laadittaessa ja haastattelutilanteissa tutkijan on
pyrittävä minimoimaan oma vaikutuksensa vastauksiin ja olla johdattelematta
haastateltavia. (Eskola & Suoranta 1998.)
Teemahaastattelun keinoin voidaan kerätä syvällistä tietoa, mutta tutkijan
työmäärä on huomattavasti esimerkiksi kyselylomakehaastattelua suurempi
(Hirsjärvi & Hurme 1995, 38). Aikaa tulee varata haastateltavien valintaan,
haastattelujen sopimiseen ja paikan etsimiseen, itse haastattelutilanteeseen
sekä aineiston litterointiin ja analysointiin. Teemahaastatteluja tehdään arviolta
5–10. Haastattelujen lopullinen lukumäärä määräytyy saturaation periaatteen
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kautta, eli haastattelut lopetetaan siinä vaiheessa, kun vastaukset alkavat toistaa
itseään eivätkä haastattelut enää tuota merkittävästi uutta tietoa (Vilkka 2015,
127).

5

Kehittämistyön toteutus

Kehittämistyön toteutuksen perustana on lähtötilanteen ymmärtäminen. Tähän
mennessä olen yrittäjänä lähestynyt työhyvinvointia ja toiminnan kehittämistä
lähinnä arkiajattelun sekä intuition kautta ja eteen tulleita käytännön ongelmia on
ratkottu tarpeen mukaan. Olen keskustellut jaksamisestani ja yrittäjyyden
haasteista oman ammatillisen verkostoni edustajien, pääasiassa muiden
joogaohjaajien kanssa, mutta keskustelujen tarkoituksena on ollut ensisijaisesti
päästää ilmaa pihalle puolin ja toisin sekä saada vertaistukea, kuitenkaan
systemaattisesti käynnistämättä toimenpiteitä epäkohtien korjaamiseksi.
Koen joutuneeni ”joogayrittäjän noidankehään”, jossa kalenteri on täynnä ja
lompakko tyhjä. Unelma-ammatista, jonka oli tarkoitus olla hyppy palkkatyöstä
kohti yrittäjän vapautta ja tavoiteltua elämäntapaa, on tullut voimavaroja
kuluttavaa. Koen edelleen itse työn merkitykselliseksi ja palkitsevaksi ja koen
työssäni aidosti tuottavani asiakkaille arvoa. Oman työhyvinvoinnin kannalta
vaaditaan kuitenkin uudenlaista toimintamallia. Koen kuormittavaksi töiden
painottumisen

iltoihin

ja

viikonloppuihin,

vähäisen

vapaa-ajan,

tulojen

epävarmuuden ja epäsäännöllisyyden, työmäärään suhteutettuna pienet
ansiotulot, jatkuvan tarpeen uudistua sekä markkinoinnin ja yrityksen paperityöt.
Ajoittain minua painaa myös huoli alan tulevaisuudesta ja joogan arvojen
sovittamisesta

yritystoiminnan

pyörittämiseen

kaupallistuneen

hyvinvointibisneksen kentällä.
Tutkimuksellisen kehittämistyön avulla hankitaan analyyttisesti, järjestelmällisesti
ja kriittisesti laajempaa tietoa joogaohjaajien työhyvinvoinnista, jota kohdeyritys
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voi käyttää toimintansa kehittämisen perustana (Ojasalo ym. 2018, 21). Yhtä
tärkeäksi koen keskustelun herättämisen tärkeästä aiheesta, sillä muiden
joogaohjaajien kanssa henkilökohtaisesti käymieni keskustelujen ja internetissä
esiintyvän kansainvälisen keskustelun pohjalta, en kamppaile työhyvinvointini
kanssa yksin. Kehittämistyössä pyritään yleisten joogayrittäjien työhyvinvoinnin
kuormittavuustekijöiden lisäksi selvittämään keinoja, joita yrittäjät käyttävät oman
työhyvinvointinsa rakennuspalikoina.
Hyvinvointia voidaan arvioida tarkastelemalla sen eri osa-alueita hyvinvoinnin
portaiden avulla, jolloin muun muassa riittävä vapaa-aika, työn ja tulojen
vakiinnuttaminen, toimivat verkostot, arvostuksen kokeminen ja elinikäisen
oppimisen mahdollistaminen ovat tavoiteltavia asioita. Kehittämistyön tavoitteena
on tuottaa tietoa, jonka pohjalta joogayrittäjä voi tehdä käytännön tason
muutoksia toimintaansa ja asettaa työlleen selkeät rajat.

5.1

Sähköisen kyselyn toteutus

Kehittämistyön kysely toteutettiin ajalla 14.2.–15.3.2019 internetissä täytettävänä
kyselynä,

joka

rakennettiin

Webropol-ohjelmalla.

Kyselylomake

löytyy

opinnäytetyön liitteestä 1.
Tutkimuksen havaintoyksikköinä olivat joogayrittäjät ja tutkimuksen perusjoukon
muodostivat kaikki Suomessa toimivat pää- tai sivutoimiset joogayrittäjät (Ojasalo
ym. 2018, 122). Otoksen valintaa vaikeutti se, ettei Suomessa toimivista
joogayrittäjistä ole olemassa minkäänlaista rekisteriä. Perusjoukon kokoa oli siis
vaikea arvioida. Monista tarjolla olevista joogaopettajakoulutuksista valmistuu
Suomessa omien karkeiden laskujeni mukaan tällä hetkellä vuosittain satoja
joogaohjaajia

ja

lisäksi

osa

kouluttautuu

ulkomailla.

Kaikki

joogaopettajakoulutuksiin osallistuneet eivät kuitenkin päädy joogayrittäjiksi.
Jotta otoksesta voitaisiin tehdä koko perusjoukkoa koskevia yleistyksiä, on
kaikilla perusjoukon edustajilla oltava ainakin teoreettinen mahdollisuus tulla
valituksi. Koska satunnaisotoksen saaminen kehittämistyön perusjoukosta oli
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mahdotonta, oli tutkimuksessa tyydyttävä harkinnanvaraiseen näytteeseen.
Myöhemmin

tutkimuksen

tuloksia

analysoitaessa

on

muistettava,

että

johtopäätöksiä voidaan tehdä yksinomaan kyselyyn vastanneista, eikä niitä voida
yleistää koskemaan koko perusjoukkoa eli kaikkia Suomessa toimivia
joogayrittäjiä. (Ojasalo ym. 2018, 123–124.)
Osan näytteestä muodostivat kehittämistyön tekijän oman verkoston edustajat ja
tekijän tiedossa olevat joogayrittäjät. Lisää yhteystietoja löytyi Helsingissä
järjestettävän Joogafestival -tapahtuman näytteilleasettajien listasta sekä
internetin hakukoneilla löytyneiltä joogayrittäjien ja joogastudioiden kotisivuilta.
Kyselyyn henkilökohtaisesti vastaamaan kutsuin sähköpostitse 84 joogayrittäjää.
Henkilökohtaisten linkkien lisäksi kyselystä oli olemassa julkinen linkki, jonka
julkaisin sosiaalisen median alustalla, Facebookin Joogaohjaajat ja -opettajat
ryhmässä, jossa on reilu 800 jäsentä. Kannustin myös tuntemiani joogayrittäjiä
jakamaan kyselyn julkista linkkiä omille verkostoilleen. Tavoitteeksi asetin 50
vastausta.
Muuttujien

valinta

kyselylomakkeessa

on

pystyttävä

perustelemaan

teoriaviitekehystä ja tutkimuksen tavoitteita vasten (Vilkka 2015, 101).
Kyselylomakkeen alussa kysyttyjen taustatietojen (sukupuoli, ikä, perhetilanne,
koulutustaso, toimialue, yrityksen pää- tai sivutoimisuus ym.) avulla sain
tilastollista tietoa joogayrittäjän profiilista, sekä pystyin myöhemmin tuloksia
analysoidessani arvioimaan, oliko tutkimukseen osallistuneiden joogayrittäjien
kokemalla työhyvinvoinnilla yhteys esimerkiksi heidän perhetilanteeseensa tai
koulutustasoonsa. Kysymysten muotoilussa otin huomioon käytettyjen ilmaisujen
ymmärrettävyyden ja käytin kohderyhmälle tuttua sanastoa sekä pohdin
tuottivatko laatimani kysymykset tutkimusongelman kannalta oleellista tietoa
(Vilkka 2015, 107).
Kyselyn tulee olla johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus (Vilkka 2015, 107).
Käytin kyselylomakkeen suunnittelun pohjana työhyvinvoinnin portaat mallia ja
jaoin kysymykset väliotsikoiden alle seuraavasti:
Taustatiedot
Yrittäjän terveydentila ja elintavat
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Stressi ja työn kuormittavuus
Yrittäjän talous
Yhteisöllisyys, verkostojen merkitys
Yrityksen strategia, arvot ja kehittäminen
Oman työn hinnoittelu
Oma osaaminen ja osaamisen kehittäminen
Avoimet kysymykset: kuormittavuustekijät ja voimavaratekijät
Kyselyssä oli yhteensä 38 kysymystä, joiden asettelu vaihteli kysyttävän asian
mukaan. Mukana oli kyllä/ei -väittämiä, monivalintakysymyksiä sekä asteikkoja,
joiden avulla yrittäjät arvioivat omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan.
Ennen kyselyn lähettämistä potentiaalisille vastaajille, tulee se testata (Vilkka
2015, 108; Bethlehem & Biffignandi 2012, 192). Kyselylomakkeen suunnittelussa
pyrin ottamaan huomioon tutkimuksen tavoitteiden lisäksi käyttäjäystävällisyyden
ja pitämään kyselyyn vastaamiseen vaadittavan ajan kohtuullisena. Ennen
kyselylomakkeen julkaisemista keräsin sen toimivuudesta ja selkeydestä
palautetta

viideltä

testihenkilöltä,

joista

kaksi

oli

joogaohjaajaa,

sekä

kehittämistyötä ohjaavalta opettajalta. Kokeilin myös kyselyn toimivuutta käyttäen
tietokonetta, tablettia ja älypuhelinta. Palautteen perusteella tein lähinnä
kieliopillisia korjauksia ja muutin muutaman kysymyksen vastausvaihtoehtoja tai
kysymyksenasettelua. (Vilkka 2015, 108.) Lisäsin kyselylomakkeeseen palkin,
josta vastaaja näkee edistymisensä prosentteina.
Tarvittaessa vastaajille tulee antaa kysymyskohtaisia ohjeita helpottamaan
kyselyyn vastaamista (Bethlehem & Biffignandi 2012, 192). Liitin osaan
kysymyksistä lyhyet ohjeet selkeyttämään esimerkiksi miltä ajanjaksolta
vastausta tulisi pohtia tai oliko vastaajan mahdollista valita useampi itselleen
sopiva vastausvaihtoehto.
Kiinnitin huomiota kyselyyn kutsutuille lähteneen sähköpostin visuaaliseen
ilmeeseen ja saatetekstiin, jotta kyselyyn vastaaminen olisi houkuttelevaa ja
motivoivaa (Bethlehem & Biffignandi 2012, 196). Sähköisten kyselyjen
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yleistyminen on viime vuosina vaikuttanut vastausprosenttien pienentymiseen,
sillä erilaisia kyselyjä on liikkeellä paljon ja osa niistä jää myös vastaanottajien
roskapostisuodattimiin (Ojasalo ym. 2018, 129). Saatekirjeellä on vaikutusta
kyselyn vastausprosenttiin, sillä sen perusteella vastaanottaja päättää, vastaako
hän kyselyyn vai ei (Ojasalo ym. 2018, 133).
Saatekirjeessä mainitsin sen työelämän kehittämistarkoituksen ja että se oli osa
ylemmän ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyötä
Karelia-ammattikorkeakoulussa. Kyselyn esittelytekstissä korostin muun muassa
osallistujien mielipiteiden tärkeyttä ja aiheen ajankohtaisuutta sekä annoin arvion
kyselyyn vastaamiseen tarvittavasta ajasta (n. 15 minuuttia) ja kiitin osallistujaa
jo etukäteen. Lisäksi kyselyyn osallistujia informoitiin kyselyyn vastaamisen
vapaaehtoisuudesta, vastausten keräämisen aikataulusta sekä datan käsittelystä
tietosuojan

näkökulmasta.

Saatekirjeessä

mainittiin

tutkijan

yhteystiedot

kysymyksiä varten. (Vilkka 2015, 190–191.)

5.2

Teemahaastattelujen toteutus

Kehittämistyön haastattelut toteutettiin ajalla 12.3.–6.4.2019. Teemahaastattelun
runko on esitetty opinnäytetyön liitteessä 2. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi,
joista neljä henkilökohtaisesti ja yksi sähköpostin välityksellä. Viidennen
haastattelun jälkeen oli selvää, että saturaatio oli saavutettu, eli samat vastaukset
toistuivat, eikä uutta tietoa enää saatu (Eskola & Vastamäki 2015, 41).
Puolistrukturoidulle haastattelumenetelmälle tyypillisesti haastattelun aihepiirit
määriteltiin etukäteen ja haastattelijana varmistin, että kaikki teemat käytiin
haastattelujen aikana läpi, mutta kysymyksiltä puuttui tarkka muoto ja järjestys
(Eskola & Vastamäki 2015, 29). Tarkoitukseni oli kartoittaa joogaopettajan
ammatin valitsemisen takana olleita motiiveja, toiveita ja tavoitteita, yrittäjän
arkea,

työn

kuormittavuustekijöitä

ja

voimavaroja

antavia

tekijöitä.

Teemahaastattelun tavoitteena oli mahdollistaa uusien näkökulmien esiintulo,
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tukien

standardoidun

kyselylomakkeen

tuottamaa

tietoa,

jossa

vastausvaihtoehdot olivat ennalta määriteltyjä.
Kaikki

haastatteluihin

kutsumani

joogayrittäjät

suostuivat

haastatteluun.

Haastattelut toteutettiin kahviloissa ja ennen varsinaista haastattelua käytiin
vapaamuotoista keskustelua, joka helpotti sekä haastateltavan että haastattelijan
siirtymistä omiin rooleihinsa haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & Hurme 1995, 81).
Kaikki henkilökohtaiset haastatellut olivat minulle tuttuja ihmisiä, joten
haastattelutilanteet olivat epävirallisia ja rentoja. Siitä huolimatta mahdollisimman
rauhallisen haastattelupaikan valinta, ajoissa paikalle saapuminen, kohteliaisuus,
ammattimaisuus ja aitous olivat tärkeitä elementtejä, joilla voitiin osoittaa
arvostusta haastateltavaa kohtaan (Eskola & Vastamäki 2015, 30–34).
Haastattelujen luontevuutta helpotti yhteinen, tuttu ammattikieli (Hirsjärvi &
Hurme 1995, 49). Vaikka haastateltavat olivat minulle entuudestaan tuttuja, oli
minun haastattelijana tärkeä toimia tehtäväkeskeisesti, eli varmistaa, että
haastattelut

tuottivat

tarvittavaa

tietoa,

eivätkä

tapaamiset

jääneet

kahvittelutuokioiksi kollegojen kesken (Hirsjärvi & Hurme 1995, 76–77).
Haastattelut

nauhoitettiin

haastateltaville,

että

ja

ennen

haastattelun

nauhurin

alussa

tulisin

käynnistämistä
esittämään

kerroin

muutamia

taustakysymyksiä ja sen jälkeen toivomuksena olisi, että he voisivat
mahdollisimman

vapaasti

kertoa

omasta

yrittäjäkokemuksestaan.

Pyrin

keskittymään aktiivisesti kuuntelemaan haastateltavia, minimoimaan omat
reaktioni ja haastateltavien johdattelemisen. Ennalta määriteltyjen teemojen
lisäksi olin ennakkoon listannut myös lisäkysymyksiä, joilla informaatiota
voitaisiin jäsentää ja tarvittaessa motivoida haastateltavaa antamaan lisätietoja
(Hirsjärvi & Hurme 1995, 84). Lisäkysymyksien avulla oli mahdollista myös
syventää aiemmin haastattelun aikana esiin tulleita asioita, jotka tuntuivat
mielestäni tutkimuksen kannalta merkittäviltä (Hirsjärvi & Hurme 1995, 90).
Haastattelun lopuksi haastateltavilla oli vielä mahdollisuus tuoda esiin teemoja tai
kommentteja, jotka he kokivat tärkeiksi. Lopuksi kiitin haastateltavia heidän
antamastaan

ajasta

ja

osallistumisestaan

keskimääräinen kesto oli noin 15–20 minuuttia.

tutkimukseen.

Haastattelujen
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Henkilökohtaisten

haastattelujen

lisäksi

haastattelukysymykset

lähetettiin

sähköpostitse yhdelle osallistujalle, jonka kanssa minulle syntyi keskusteluyhteys
sähköisen kyselyn kautta ja koin, että henkilöllä oli tutkimuksen kannalta
mielenkiintoista sanottavaa.
Litteroin haastattelunauhoitukset tekstimuotoon kokonaisuudessaan aina kunkin
haastattelun

jälkeen,

jotta

minun

oli

mahdollista

seurata,

milloin

haastatteluaineistoa oli kertynyt tarpeeksi (Vilkka 2015, 137). Aineiston
litteroinnin jälkeen kokosin vastauksista kysymyskohtaisen yhteenvedon, jotta
niitä oli helpompi käydä läpi yhdessä sähköisestä kyselystä saadun datan kanssa
(Eskola & Vastamäki 2015, 43). Kaikki viisi haastateltua vastasivat myös
sähköiseen kyselyyn ja siksi haastattelujen teemat olivat hyvin avoimia,
mahdollistaen uusien näkökulmien esiintulon.

6

Kehittämistyön tulokset

Tässä luvussa esitän kehittämistyön tulokset. Tuloksissa yhdistyvät sekä
kyselystä että teemahaastatteluista saatu tieto. Kaikki haastatellut vastasivat
myös kyselyyn ja teemahaastattelujen tavoite olikin tuottaa syventävää tietoa ja
mahdollisia uusia näkökulmia kyselyn tueksi. Ensin tarkastelen vastaajien profiilia
ja sen jälkeen analysoin tuloksia tarkemmin hyvinvoinnin portaat -mallin pohjalta.
Tulosten jäsentämistä hankaloitti se, että yrittäjän kokema terveys, turvallisuus,
yhteisöllisyys, arvostus ja osaaminen kietoutuivat vastauksissa toisiinsa. Lopuksi
kokoan vielä vastaajien esittämiä kommentteja siitä, miten he toivoisivat työnsä
kehittyvän työhyvinvointia tukevaan suuntaan ja miten he näkevät toimialan
tulevaisuuden. Teemahaastattelun runko löytyy liitteestä 2 ja kyselylomake
liitteestä 3.
Kyselyyn saatiin yhteensä 47 vastausta. Henkilökohtaisesti sähköpostilla
vastaamaan kutsutusta 84:stä henkilöstä 36 avasi lomakkeen, mutta vain 17 eli
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15 % kutsutuista vastasi kyselyyn. Loput 30 vastausta tuli kyselyn julkisen linkin
kautta. Lisäksi tuloksissa on hyödynnetty viiden haastateltavan kertomuksia
omasta joogayrittäjyydestään sekä työhyvinvoinnistaan. Kyselyn kautta saatu
kvantitatiivinen data on analysoitu Webropol-ohjelmalla, jossa eri vastaajaryhmiä
(esimerkiksi päätoimisia ja sivutoimisia joogayrittäjiä) oli mahdollisuus vertailla
toisiinsa. Vastaajien kyselyn loppuun kirjoittamat vapaat kommentit ja
haastateltavien kertomukset on analysoitu teemoittamalla. Nostin aineistosta
esiin tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja ja järjestin vastaukset niiden
alle, mahdollistaen eri teemojen esiintyvyyden ja ilmenemisen vertailun
aineistossa (Eskola & Suoranta 1998). Teemoitettujen vastausten lisäksi käytän
tekstissä suoria lainauksia. Suorat lainaukset ovat sanasta sanaan, eli juuri siten,
kuin vastaaja on kirjoittanut tai sanonut. Mikäli lainauksissa on jätetty sanoja tai
lauseita pois, on tämä ilmaistu tekstissä kahdella ajatusviivalla.

6.1

Vastaajien profiili

Vastaajista 92 % eli 43 oli naisia, miehiä kolme ja yksi vastaaja ilmoitti
sukupuolekseen ”muu”. Selkeä enemmistö 68 % vastaajista oli 36–55-vuotiaita
ja 15 % yli 55 vuotta. Vain 2 % vastaajista oli alle 25-vuotiaita. Joka neljännellä
vastanneista oli alaikäisiä lapsia ja 43 % ilmoitti elävänsä joko avio- tai
avoliitossa. Yksineläjiä eli sinkkuja ilmoitti olevansa vain 17 % vastaajista.
Perheellisten määrässä oli eroa pääkaupunkiseudulla toimivien ja muualla
Suomessa toimivien yrittäjien välillä. Pääkaupunkiseudulla vain alle 10 %:lla
joogayrittäjistä oli alaikäisiä lapsia, mutta muualla Suomessa toimivista lähes 30
% oli perheellisiä.
85 %:lla vastaajista oli korkeakoulututkinto. Kaikilla vastaajista oli myös
jonkinlainen joogakoulutus. Selkeällä enemmistöllä oli Yoga Alliancen sertifioima
koulutus (68 % RYT 200 ja 17 % RYT 500) ja 11 % oli käynyt Suomen
Joogaopiston opettajakoulutuksen. Avoimet kommentit osoittivat, että vastaajat
olivat hakeneet koulutusta myös ulkomailta, muun muassa Intiasta ja
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Yhdysvalloista. Päätoimisilla joogayrittäjillä oli joogakoulutusta sivutoimisia
yrittäjiä enemmän. Kun noin joka kymmenennellä sivutoimisista joogayrittäjistä
oli Yoga Alliancen sertifioima korkeampi RYT 500 -koulutus, päätoimisista
joogayrittäjistä joka kolmas ilmoitti suorittaneensa tämän tutkinnon.
Päätoimisia yrittäjiä oli 34 % kaikista vastanneista. Päätoimisuus lisääntyi, mitä
kauemmin yrittäjät olivat toimineet. Alle viisi vuotta joogayrittäjänä toimineista
vain 20 % ilmoitti yritystoimintansa olevan päätoimista ja vähintään viisi vuotta
toimineista lähes 60 %. On kuitenkin huomioitavaa, että myös vasta vähän aikaa
yrittäjänä toimineet joogaopettajat ovat saattaneet harjoittaa joogaa jo pitkään ja
ohjatakin sitä palkkatyönä esimerkiksi kansalaisopistoissa tai vapaaehtoistyönä.
Yleisin yritysmuoto oli toiminimi (60 %) ja yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat
ilmoittivat

olevansa

yksinyrittäjiä.

Lähes

30

%

vastaajista

työskenteli

kevytyrittäjinä, osuuskunnan tai laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys oli
sivutoimisilla joogayrittäjillä yleisempää kuin päätoimisilla. Joka kolmas
sivutoimisista joogayrittäjistä toimi kevytyrittäjänä tai osuuskunnan kautta ja
toiminimi oli noin puolella vastaajista. Päätoimisista toiminimi oli yli 80 %:lla ja
kevytyrittäjänä tai osuuskunnan kautta toimi 12,5 %.
Kyselyyn vastanneiden joogaohjaajien yrittäjyys oli melko nuorta. Joogayrittäjänä
alle viisi vuotta oli toiminut 64 % vastaajista ja vain 8,5 % kyselyyn vastanneista
oli ohjannut joogaa yli kymmenen vuotta. Päätoimiset joogayrittäjät olivat
toimineet joogayrittäjinä keskimäärin sivutoimisia yrittäjiä pidempään. 63 %
päätoimisista joogayrittäjistä oli toiminut alan yrittäjänä yli 5 vuotta, sivutoimisista
alle 23 %. Koska enemmistö vastaajista oli yli 36-vuotiaita ja joogayrittäjyys melko
nuorta, oli enemmistöllä joogayrittäjistä korkeakoulutuksen lisäksi myös aiempaa
työelämän kokemusta. Haastattelut tukivat tätä olettamusta, sillä jokainen
haastateltu

oli

ollut

työelämässä

muulla

alalla

ennen

ryhtymistään

joogayrittäjäksi.
Yritysten maantieteellisessä toimialueessa oli hajontaa. Hieman alle puolet
vastaajista toimi pääkaupunkiseudulla ja 57 % muualla Suomessa. 19 %
vastaajista ilmoitti yrityksellään olevan myös kansainvälistä toimintaa. Vähintään
joka kolmannella päätoimisella joogayrittäjällä (38 %) oli kansainvälistä toimintaa,
sivutoimisista vain joka kymmenennellä (9,7 %). Muutamaa yksittäistä vastausta
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lukuun ottamatta pääkaupunkiseudulla toimivien yrittäjien vastaukset eivät
merkittävästi poikenneet muualla Suomessa toimivien yrittäjien vastauksista.
60 % kaikista vastanneista ilmoitti, että yrityksellä oli joogan ohjauksen lisäksi
muutakin toimintaa. Tässä ei ollut eroja suhteessa siihen, miten kauan vastaajat
olivat toimineet joogayrittäjinä. Muussa toiminnassa nousivat esiin muut
hyvinvointipalvelut, kuten hieronta, kehoterapia, luontais- ja vaihtoehtohoidot ja
hyvinvointivalmennus, sekä kulttuurin- ja taiteen alojen tuotteet ja palvelut, kuten
valokuvaus, graafinen suunnittelu ja musiikkipalvelut. Erilaiset koulutus,
konsultointi ja valmennuspalvelut kuuluivat seitsemän yrittäjän toimenkuvaan.
Osa kyselyyn vastanneista ohjasi joogan lisäksi myös muuta ryhmäliikuntaa tai
toimi

fysioterapeuttina,

työnohjaajana

tai

työterveyspsykologina

tarjoten

työhyvinvointia tukevia palveluja sosiaali- ja terveysalalla.

Ryhmäliikunta
15 %

Taide- ja kulttuuri
17 %

Koulutus ja
valmennus
18 %

SOTE -palvelut
8%

Kuvio 8.

Hyvinvointipalvelut
42 %

Joogayrittäjien tarjoamat muut palvelut.

Kyselyyn vastanneet joogayrittäjät ohjasivat keskimäärin 2,4 eri joogalajia, joista
yleisimpiä olivat hathajooga, vinyasa flow ja yinjooga. Opetettuja suuntauksia
vastauksissa mainittiin yhteensä lähes neljäkymmentä. Viisi vastanneista kertoi
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kehittäneensä ja nimenneensä oman joogasuuntauksensa, jota he opettivat.
Neljä näistä yrittäjistä ilmoitti olevansa päätoimisia joogayrittäjiä.
Joogayrittäjien työn sisällössä nousi vahvasti esiin tuntityö alihankintana
kuntosaleille
yritysryhmille,

ja

joogastudioille,

joiden

yli

puolet

workshopit

ja

vastanneista

minikurssit
ilmoitti

sekä

kuuluvan

tunnit
omaan

työnkuvaansa. Omia viikkotunteja, kursseja, retriittejä ja yksityistunteja järjesti
noin kolmasosa vastaajista, asiantuntijatyötä 17 % ja joogaopettajakoulutuksia
järjesti 13 % vastaajista. Kaikki joogaopettajakoulutuksia järjestävät yrittäjät olivat
päätoimisia joogayrittäjiä ja vain yksi heistä oli toiminut joogayrittäjänä alle viisi
vuotta. Myös asiantuntijatyötä, kuten luentoja tekivät lähinnä päätoimiset yrittäjät
(37,5 % päätoimiset ja 6,5 % sivutoimiset yrittäjät). Vastaajista vain neljä ilmoitti
tarjoavansa nettitunteja.

Mistä joogaohjaajan työsi muodostuu? Valitse kaikki
sopivat vaihtoehdot.
Tuntityö muille yrityksille (esim. joogastudioille tai
kuntosaleille)
Joogan ohjaus yritysryhmille
Joogaworkshopit (esim. 2-4 tunnin teemallinen
minikurssi)
Yksityistunnit
Retriitit
Joogakurssit (esim. 10 kerran kurssit tai
kevät/syyskausi)
Yritykseni omat joogan avoimet viikkotunnit
Asiantuntijatyö (esim. luennot)
Muu, mikä?
Opettajakoulutukset
Netti-tunnit
0%

Kuvio 9.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Joogaopettajan työn muodostuminen, kaikki vastaajat.

Selkeällä enemmistöllä sekä päätoimisista (56 %) että sivutoimisista (61 %)
joogayrittäjistä oli yrityksessään joogan ohjauksen lisäksi muuta yritystoimintaa.
Päätoimisten joogayrittäjien työnkuva oli sivutoimisia monipuolisempi (kuvio 10).
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Asiantuntijatyön ja opettajakoulutuksien lisäksi he järjestivät selkeästi enemmän
retriittejä,

workshopeja

ja

ohjasivat

useammin

yritysryhmiä

sekä

yksityisasiakkaita. Pääkaupunkiseudulla toimivat joogayrittäjät tarjosivat muualla
Suomessa

toimivia

joogayrittäjiä

enemmän

yksityistunteja.

Muuten

pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa toimivien joogayrittäjien työn
sisällössä ei ollut merkittäviä eroja.

Pää- ja sivutoimisten joogayrittäjien työn sisältö
Netti-tunnit
Joogan ohjaus yritysryhmille
Yksityistunnit
Asiantuntijatyö (esim. luennot)
Opettajakoulutukset
Retriitit
Joogakurssit (esim. 10 kerran kurssit tai
kevät/syyskausi)
Joogaworkshopit (esim. 2-4 tunnin teemallinen
minikurssi)
Tuntityö muille yrityksille (esim. joogastudioille tai
kuntosaleille)
Yritykseni omat joogan avoimet viikkotunnit
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sivutoimiset -31

Kuvio 10.

Päätoimiset -16

Päätoimisten ja sivutoimisten joogayrittäjien työn sisältö.

Alle 3 vuotta joogayrittäjinä toimineiden työn sisällössä oli eroavaisuuksia yli 3
vuotta toimineiden joogayrittäjien työn sisältöön. Vastausten perusteella
pidempään joogaa ohjanneiden työn kuva oli monipuolisempi ja taloudellisesti
kannattavampien työsuoritusten, kuten retriittien, opettajakoulutuksien ja
asiantuntijatyön osuus oli kokeneemmilla yrittäjillä selvästi korkeampi. Alle kolme
vuotta joogayrittäjänä toimineiden työn sisältö pohjautui vahvasti viikkotuntien
ohjaamiseen, sekä tuntityönä muille yrityksille, että järjestämällä omia
viikkotunteja tai ohjaamalla yritysryhmiä.
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Kuvio 11.
vastaajaa.

Alle kolme vuotta joogayrittäjänä toimineiden työn sisältö, 18
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Kuvio 12.

Yli kolme vuotta joogayrittäjänä toimineiden työn sisältö, 29

vastaajaa.

6.2

Terveys ja elintavat

Kyselyyn osallistuneet arvioivat oman terveydentilansa keskimäärin hyväksi.
Kukaan vastaajista ei kokenut terveydentilaansa huonoksi ja yli 80 %
vastanneista koki itsensä terveeksi tai erittäin terveeksi. Kaikkien vastanneiden
keskiarvo oli 4,11 asteikolla 1–5.
22 yrittäjää, eli 47 % kyselyyn vastanneista ilmoitti olleensa viimeisen vuoden
aikana sairaana töissä. Sairaana työskentelyn kestossa oli merkittäviä eroja.
Kuusi yrittäjää oli työskennellyt sairaana yli kymmenen päivää ja loput
keskimäärin 2,5 päivää. 19 ilmoitti olleensa sairauslomalla viimeisen vuoden
aikana. Myös sairauslomien kestossa oli merkittäviä eroja: Neljä yrittäjää oli ollut
pidemmällä, yli kymmenen päivän sairauslomalla ja loput 15 keskimäärin 3,3
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päivää. Niistä neljästä yrittäjästä, jotka ilmoittivat joogan ohjauksen ainoaksi
tulonlähteekseen, kolme oli viimeisen 12 kuukauden aikana ollut sairaana töissä,
mutta vain yksi oli ollut sairauslomalla. Taulukko 1 esittää terveyteen liittyvien
työn

kuormittavuustekijöiden

kokemusta.

Yhteenveto

kaikista

kuormittavuustekijöistä on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 1. Työn kuormittavuus, terveyden porras.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
Keskiarvo
kaikki
vastaajat

Keskiarvo
päätoimiset

Keskiarvo
sivutoimiset

Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden kasaantuminen

3,02

3,06

3

Liian vähän aikaa töiden valmisteluun ja
suunnitteluun

2,87

2,88

2,87

Työn fyysisyys

1,91

2,19

1,77

Pitkät työmatkat

2,62

2,56

2,65

Vähäinen vapaa-aika, ”aina töissä”

2,85

3,75

2,39

Ihmissuhteille jäävä vähäinen aika

3,04

3,94

2,58

Työn fyysisyys oli kaikista arvioitavista asioista yrittäjiä vähiten kuormittavaa.
Vain yksi kaikista vastaajista koki työn fyysisyyden erittäin kuormittavaksi.
Päätoimiset joogayrittäjät

kokivat työn fyysisyyden

hieman sivutoimisia

kuormittavampana. Kysymykseen: ”Mitkä joogayrittäjyyteen liittyvät asiat
aiheuttavat sinulle stressiä ja vaikuttavat negatiivisesti työssäjaksamiseesi?”
vastaajat kirjoittivat seuraavia terveyteen liittyviä vapaita kommentteja:
Oman kehon kestäminen raskaassa työssä.
Jos sairastuu, tuuraajien hankinta.
Työterveyshuollon puute harmittaa, sairastumiset ja muut poissaolot
vaikuttavat heti tuloihin.

Haastateltava 4 ja haastateltava 5 kokivat työn fyysisyyden olevan kuormittavaa.
Haastateltava 5 nosti esiin myös toiveensa pienyrittäjien terveydenhuollon
parantamisesta ja sijoittamisesta julkiselle sektorille ja totesi:
Jos teen liikaa töitä - vedän liikaa tunteja, joissa pitää tehdä itse mukana
- kehoni kuormittuu ja oireilee - - Itse olen talven aikana loukkaantunut ja
joutunut hankkimaan hoitoa omalla rahalla, lisäksi olen menettänyt
ansioita peruuntuneista tunneista. Taloudelliset riskit yrittää ovat todella
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suuret, jos tekee kehollaan töitä tai joutuu liikkumaan töiden perässä
paikasta toiseen, jos liikuntakyky menee yllättäen.

Myös pitkät työmatkat ja siirtymiseen tunnilta toiselle käytetty aika kuormittivat
osaa yrittäjistä:
Työn hajaantuminen niin moniin eri paikkoihin, pitkät työmatkat.
Jatkuva reissaaminen kaupungista toiseen on raskasta, työskentelisin
useiden hajanaisten paikkojen sijaan mieluummin yhdessä tai kahdessa
vakituisessa osoitteessa, joissa tuntisin olevani "kotona.
Kyselyyn vastanneiden elintavat olivat terveelliset. Taulukko 2 esittää elintapoja
koskevat vastaukset ja taulukossa 3 nostan esiin eroja pää- ja sivutoimisten
yrittäjien välillä. Yli 80 % vastanneista ilmoitti syövänsä monipuolisesti ja
säännöllisesti, nukkuvansa riittävästi ja pitävänsä viikoittaisen vapaapäivän. Vain
vajaa 13 % vastanneista käytti alkoholia viikoittain ja kukaan kyselyyn
vastanneista ei tupakoinut. Elintavoissa ei ollut pää- ja sivutoimisten yrittäjien
välillä merkittäviä eroja.
Joka

kolmas

joogayrittäjä

ei

kuitenkaan

tehnyt

säännöllisesti

omaa

joogaharjoitusta tai harrastanut säännöllisesti muuta liikuntaa. Molempiin kohtiin
kieltävästi vastasi 7 vastaajaa, eli 15 % kaikista vastanneista ilmoitti, ettei
harrastanut säännöllisesti joogaa eikä muuta liikuntaa. Säännöllisesti lomaa piti
noin kolme neljästä vastanneesta. 40 % vastanneista ei kokenut, että heillä oli
riittävästi vapaa-aikaa. Vähäinen vapaa-aika ja ihmissuhteille jäävä vähäinen
aika kuormittivat selkeästi enemmän päätoimisia joogayrittäjiä.
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Taulukko 2. Elintavat, kaikki vastaajat.
Elintavat ja oma joogaharjoitus (Vastaa kyllä tai ei)

Ei

Kyllä

Syön monipuolisesti ja säännöllisesti.

10,64%

89,36%

Pidän viikoittain vapaapäivän

12,77%

87,23%

Pidän säännöllisesti lomaa

25,53%

74,47%

Pidän kiinni siitä, että teen oman joogaharjoituksen säännöllisesti

34,04%

65,96%

Harrastan säännöllisesti muuta liikuntaa (vähintään 2 kertaa viikossa)

38,3%

61,7%

Nukun riittävästi

19,15%

80,85%

Koen, että minulla on riittävästi vapaa-aikaa

40,43%

59,57%

100%

0%

87,23%

12,77%

Tupakoin
Käytän alkoholia viikoittain

Taulukko 3. Elintavat, merkittävät eroavaisuudet pää- ja sivutoimisten yrittäjien
välillä.
Elintavat

Joogayrittäjyyteni on
Päätoimista Sivutoimista

Pidän viikoittain vapaapäivän
Ei

31,25 %

3,23 %

Kyllä

68,75 %

96,77 %

Ei

37,50 %

19,35 %

Kyllä

62,50 %

80,65 %

Ei

62,50 %

25,81 %

Kyllä

37,50 %

74,19 %

Ei

62,50 %

29,03 %

Kyllä

37,50 %

70,97 %

Pidän säännöllisesti lomaa

Harrastan säännöllisesti muuta liikuntaa (vähintään 2 kertaa
viikossa)

Koen, että minulla on riittävästi vapaa-aikaa

Päätoimisiin joogayrittäjiin kuuluivat kaikki ne joogayrittäjät, joille joogan ohjaus
oli ainoa tulonlähde (4 vastaajaa). He kokivat yksimielisesti, ettei heillä ollut
riittävästi vapaa-aikaa. Kukaan näistä vastaajista ei myöskään harrastanut
säännöllisesti muuta liikuntaa.
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74 % vastaajista työskenteli joogayrittäjyyteen liittyvissä töissä alle 20 tuntia
viikossa ja vain 4 % teki yli 40 tunnin työviikkoa. Päätoimiset joogayrittäjät
työskentelivät joogayrittäjyyteen liittyvissä töissä huomattavasti sivutoimisia
yrittäjiä enemmän (kuvio 13).

Joogayrittäjien viikoittainen työaika
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Alle 20 tuntia

20-30 tuntia
Päätoimiset -16

31-40 tuntia

Yli 40 tuntia

Sivutoimiset -31

Kuvio 13. Joogayrittäjien viikoittainen työaika.
Vapaissa kommenteissa tuli esiin työn iltapainotteisuuden ja ajanhallinnan
haasteiden luoma kuormittavuus:
Välillä aikataulut aiheuttavat pientä stressiä.
Iltatyö; välillä tuntuu etten ehdi palautua jos on ollut rankkaa päivätyössä
tai huonosti nukuttu yö. Aina iltaisin on sitouduttava ohjaukseen, esim
oman gurun tunnille jos pääsisi, pitää jaksaa järkätä sijainen. Ja milloin
ehtisi kulttuuririentoihin?!? Lapsen menoja myös välillä iltaisi esim
vanhempainiltaa.
Epäsäännölliset työajat.
Jatkuva iltatyö/ kotoa poissa oleminen rasittaa perhesuhteita.
Ajanhallinta, töissä kun muut vapaalla, työn yksinäisyys -> elämä pyörii
aika lailla työn ympärillä.
Liian moni työtunti oman toimen päälle aiheutti stressiä ja
tyytymättömyttä ja siksi olen vähentänyt joogan ohjauksia. Yleensä alla
on jo pitkä päivä kun saavun ohjaamaan tuntia.
Myös

haastateltavat

Haastateltava 1 kertoo:

kokivat

työn

iltapainotteisuuden

kuormittavana.
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”Jos aatellaan niinku ylipäätänsä tätä, tätä niinku työtä - - öh, niin se
kuormittavuus tulee ehkä siitä, kun se on niin iltapainotteista, ja sitte jos
haluaa siitä saada riittävästi rahaa ni sitte pitäis olla aika paljo iltoja
poissa tai viikonloppuja poissa niin sehän tekee siitä aika kuormittavaa,
plus sitten se, et siitä on siltikin aika vaikeaa saada tarpeeksi tuloa, koska
se on niin kilpailtu se ala, että koko ajan tulee uusia ohjaajia ja, ja ja niitä,
jotka sitte niinku, aaa, kilpailee siitä työstä - - mutta silleen se menee,
päivät, päivät teen paperitöitä ja sitte siinä välissä jossain lapsille ruokaa
ja sitte oon illat siellä ja viikonloput sitte töissä.”
Haastateltava 2:
No iltapainotteista työtähän se on, että niitten, tietenkin niitten tuntien
suunnittelua ja muuta voi tehdä siinä päivällä, mut et käytännössä ehkä
kello 18 jälkeen sitten itse ne tunnit. Ja sit tietenkin näin perheellisenä se
laittaa miettimään, että kuinka monta iltaa viikosta siihen voi uhrata.
Haastateltava 3:
Iltapainotteista. Ja sitten kaikki retriitit tietysti viikonloppu, kesäaikaan
hyvin usein.
Voimavaroja joogayrittäjät saivat siitä, että heillä oli työn lisäksi muutakin elämää
ja vapaa-aikaa. Luonnossa liikkuminen, oma joogaharjoitus, meditaatio ja muut
harrastukset antoivat voimia työssäjaksamiseen. Myös terveellinen ravinto ja
riittävä uni sekä työn ja ajankäytön hyvä suunnittelu mainittiin työhyvinvointia
tukeviksi tekijöiksi. Moni mainitsi myös perheen ja ystävät ja heidän kanssaan
vietetyn ajan voimavaratekijöiksi, joita tarkastelen paremmin yhteisöllisyysportaan yhteydessä.
Oma päivittäinen joogaharjoitus on tärkeä perusta kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiini. Se vaikutukset ilmenevät jokaisella elämän osa-alueella.
Oma joogaharjoitus, meditaatio, yrittäjän vapaus määritellä oma työaika
ja tekemiset.
On ihan äärimmäisen tärkeätä ottaa omaa aikaa olla vaan rauhassa.
Käyn hierojalla ja vaihtoehtoisissa hoidoissa, kuten intuitiivisissa
energiahoidoissa. Liikun ulkona luonnossa, luonto parantaa ja tuo
tasapainoa. Oma jooga- ja meditaatioharjoitus joka päivä, auttaa.
Meditaatiosta. Muista joogaharjoituksista. Hyvästä ravinnosta. Ajan
viettämisestä perheen kanssa.
Meditaatio, hyvä ravinto, riittävä uni, säännöllinen hieronta, riittävä
suunnittelu.
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Rutiinit: nukun riittävästi, liikun luonnossa päivittäin ja syön hyvin.
Liikunnasta ja siitä, että saan lepoa tarpeeksi paljon. Uni on minulle
tärkein asia.
Muusta liikunnasta, kulttuurista.
Pidän myös huolta, että minulla on joka viikko 1-2 vapaapäivää ja
työpäivinä tarkat työajat.
Riittävä vapaa-aika, oma harjoitus ja sisäinen työskentely, työn jatkuva
kehittäminen ja uuden luominen, rajojen asettaminen.
Tärkeintä on pitää huoli itse omasta ajankäytöstä ja siitä, että ei polta
itseään loppuun.
Vähemmän iltatunteja & viikonlopputunteja jotta vapaalla ehtisi nähdä
rakastaan enemmän.
Myös haastatteluissa nousi esiin samoja teemoja. Haastateltava 4 ja
haastateltava 5 kertoivat saavansa voimavaroja luonnossa liikkumisesta.
Haastateltava 1 korosti ravitsemuksen tärkeyttä:
Tietenkin se, että nukkuu hyvin ja syö hyvin ja sitten niinku pitää siitä
ravitsemuksesta erityisen hyvää huolta, ni se auttaa jaksaan, että en
tiedä muuten jaksaisinko niin hyvin, jos ei olis se ravitsemusasia niin
hyvin kunnossa.
Kaikissa haastatteluissa nousi esiin tavalla tai toisella oman työn suunnittelun ja
järjestämisen tärkeys, keskittyminen tärkeisiin asioihin omien voimavarojen
mukaan. Haastateltava 1 kertoi järjestäneensä aikataulunsa uudelleen niin, että
viikoittain oli myös vapaita arki-iltoja. Haastateltava 2 oli löytänyt asiakasryhmiä,
joille joogaa voi ohjata virka-aikana. Haastateltava 4 kertoi pohtineensa, mitä
oikeasti haluaa ja palanneensa päätoimiseen palkkatyöhön, pitäen joogan
pienimuotoisena sivutyönä. Haastateltava 5 kaipasi työpäiviinsä parempaa
järjestelyä ja logistiikkaa. Hän oli pohtinut voimavarojaan ja päätynyt ratkaisuun,
jossa joogan ohjaus sivutoimisena yrittäjyytenä palkkatyön ohella vastasi
parhaiten omia voimavaroja sekä mahdollisti omien arvojen mukaisen joogan
ohjaamisen ilman taloudellisia paineita. Haastateltava 5 kertoi myös pyrkivänsä
vähentämään siirtymiä ohjauspaikasta toiseen ja keskittämään useamman tunnin
peräkkäin samaan paikkaan. Haastateltava 1 kertoi myös luopuneensa
yksittäisistä ohjaustunneista ja ottavansa nykyään aina useamman tunnin
putkeen samalle illalle.
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Haastateltava 3:
Ja mie oon palanut kerran aikasemmin loppuun, niin mulla on semmonen
niinku aika herkkä nenä sen kanssa, että milloin mennään vähä
äärirajoilla ja milloin ei, että sit on pakko vetää vähän peliä poikki - Onhan siinä se tietty vapaus ja voi järjestellä sen itse sen päivänsä niin
siinä tietysti semmosia hyviä puolia et kun sen järjestää sen päivän
semmoseks, että siellä on niitä omiakin hetkiä, esimerkiks mulla oli
selkeesti aamupäivät et mie käytin ne sit vaan itseäni varten jaa yritin
ainakin työntää niitä työjuttuja vähän sivummalle, mikä ei aina onnistunut,
mut et et periaattees mul oli ihan semmonen niinku ns lukujärjestys
päivälle, et jos on omaa aikaa, käytä se siihen, ja sit muu on sit sitä
työaikaa.

6.3

Turvallisuus ja työn kuormittavuustekijät

Kyselyyn vastanneet yrittäjät eivät kokeneet itseään kovin stressaantuneeksi tällä
hetkellä (taulukko 4). 15 % vastaajista oli viimeisen kuuden kuukauden aikana
harkinnut joogayrittäjyyden lopettamista työn kuormittavuuden tai stressin vuoksi.
Taulukko 4. Yrittäjien kokemus stressistä, kaikki vastaajat.
Miten stressaantuneeksi koet itsesi tällä hetkellä? (tunnet jännittyneisyyttä, levottomuutta,
huolestuneisuutta, sinulla on univaikeuksia tai työasiat pyörivät jatkuvasti mielessä)

En lainkaan

1

2

3

4

5

14,89%

31,91%

31,91%

17,02%

4,26%

Erittäin paljon

Sekä kyselyssä että haastatteluissa kaikkein merkittävimmäksi turvallisuuteen
liittyväksi

työhyvinvoinnin

kuormittavuustekijäksi

nousi

työhön

liittyvä

epävarmuus (taulukko 5). Epävarmuus ilmeni huolena työn riittävyydestä
tulevaisuudessa, toimeentulon riittävyydestä ja tulojen epäsäännöllisyydestä.
Epävarmuuteen liittyi selkeästi yrittäjän talouden näkökulma, muun muassa
tulojen suhde työpanokseen, työn heikko kannattavuus, kilpailutilanne sekä
hinnoitteluun liittyvät kysymykset, joita käsitellään tarkemmin arvostus -portaan
yhteydessä. Toimialan jatkuva muutos koettiin yrittäjien keskuudessa vähemmän
kuormittavaksi kuin omaan työhön ja toimeentuloon liittyvä epävarmuus.
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Taulukko 5. Turvallisuuteen liittyvät kuormittavuustekijät.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
Keskiarvo

Keskiarvo
päätoimiset

Keskiarvo
sivutoimiset

3,6

3,69

3,55

3

3,44

2,77

Huoli toimeentulon riittävyydestä

3,89

4,13

3,77

Tulojen epäsäännöllisyys

3,81

4

3,71

Toimialan jatkuva muutos

2,6

2,44

2,68

Epävarmuus töiden riittävyydestä tulevaisuudessa
Suunniteltujen töiden toteutumisen epävarmuus

Työhön liittyvään epävarmuuteen työhyvinvoinnin kuormittavuustekijänä tuli
myös paljon vapaita kommentteja:
Taloudellinen pärjääminen Se, että pitää jatkuvasti mainostaa ja
houkutella asiakkaita.
Kurssien toteutumisen epävarmuus.
Epävarmuus töiden jatkumisesta ja tulojen epäsäännöllisyys.
Toimeentulon epävarmuus, kova kilpailu.
Huono työtulo ja epävarmuus.
Työn epäsäännöllisyys, pitkä hiljaisempi kesäkausi.
Vaikea arvioida tulevaisuuden tilannetta tulojen kannalta.
Tapahtumien toteutumisen epävarmuus, osallistujat tekevät päätöksiä
tällä hetkellä tapahtumiin osallistumisesta kovin viime tipassa.
Kausiluonteisuus. Ohjaustunnit syyskuusta-huhtikuuhun.
Myös haastatteluissa turvallisuuteen liittyvä epävarmuus nousi vahvasti esiin.
Kaikki

haastateltavat

kokivat

joogaohjauksen

epävarmaksi

ja

vaikeasti

ennakoitavaksi tulonlähteeksi ja kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että
joogan opettamisen rinnalla on hyvä olla muita ansaintalähteitä talouden
turvaamiseksi. Muun muassa näin haastateltavat kommentoivat työhön liittyvää
epävarmuutta:
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Haastateltava 1:
Että se on myös semmosta hyvin epävakaata tuloa. Että, että sen varaan
ei voi niinku laskee kymmeneks vuodeks eteenpäin, vaan se on joka vuos
aina uudestaan nähään sitte että mihinkä suuntaan se menee.
Haastateltava 3:
No sitähän on jatkuvasti naimisissa sen kanssa. Pitää koko ajan niinku
kattoo vähän eteenpäin, et hommat ei lopu. Et pitää itsestään melua ja
ottaa yhteyksiä ja varsinkin kesä ja jouluajat on semmoset, että on pakko
olla jotakin, koska tavan tunnit ei pyöri silloin. Eli pedata niitä jo valmiiks
että mitä menee tekemään ja. Kyllähän siihen kuuluu hirveesti sitä
markkinointia ja jos ei oo kauheesti rahaa sitä tehdä, niin seki on vähä
huono juttu - - Et kun just se, että koko ajan pitää miettiä ja olla niinku
sen askelen edellä muita ja askelen edellä itteensäkin että siitä saa
semmosta jatkuvaa tuloa. Niin, se epävarmuus ja semmonen niinku koko
ajan laskelmointi niin se on kuormittavaa.
Epävarmuutta

työskentelyyn

loivat

myös

puuttuvat

työsopimukset,

ja

työehtosopimus, sekä alan yleinen yhteisten pelisääntöjen puute. Kyselyyn
vastanneet kommentoivat tilannetta muun muassa näin:
Jatkuvat viikkotunnit yrityksissä voivat loppua milloin vain. Esim. kerran
tuli sähköpostia yhdestä yrityksestä perjantai-illalla et ei tarvii enää tulla
maanantaina meille ohjaamaan. Siitä seurasi iso lommo lompakkoon,
asiallista olisi antaa esim 1kk aikaa järjestää itselleen muuta töytä.
Se, että alalta puuttuu jonkunlainen oikeuksia määrittelevä
työehtosopimus. Joidenkin joogastudioiden yrittäjät eivät kunnioita
opettajiaan riittävästi, toimivat mielivaltaisesti "koska kyllä joogaopettajia
aina riittää" ja olettavat opettajilta esimerkiksi jatkuvaa joustoa tai
hyväntekeväisyyttä ilman kohtuullista korvausta. Käytännöt työnkuvassa
ja palkkauksessa vaihtelevat rajusti. Olen ollut pitkällä sairauslomalla
huonosta joogastudion johtamisesta koituneen burnoutin ja
masennuksen vuoksi, enkä ole ainoa.
Joidenkin salien tapa sopia välitunnit viime tingassa kauden jo alettua.
Voimavaroja joogayrittäjät saivat oman työn paremmasta organisoinnista ja
muutoksiin varautumisesta sekä vakaampien tulonlähteiden löytämisestä joko
joogan ohjauksessa tai yhdistelemällä yrittäjyyteensä muita tulonlähteitä. Neljä
vastaajista kertoi vapaissa kommenteissa saavansa voimavaroja palkkatyöstään
tai siitä, ettei oma toimeentulo ole pelkästään joogasta kiinni.
Epäsäännöllisissä töissä säännöllinen arjen rytmi.
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Omalla kohdallani tärkeintä olisi luoda myös muuta elämää. Olen
painanut kuin höyryjuna eteenpäin, kouluttautuen ja niska limassa duunia
painaen, ja omat henkilökohtaiset tarpeet ovat olleet taka-alalle. Muuten
9-10 vuoden aikana toimintani on jo tasaantunut melkoisesti. Vaikka tulot
ovat pienet ja ne ovat epäsäännölliset, tätä nykyä jo melkein tiedän
pystyväni kattamaan alkavan kauden kulut ml. oman elämiseni. Aiempina
vuosina näin ei ollut.
Se mitä auttaisi olisi tieto että tulot ovat säännölliset. Nyt kaikki on niin
epävarmaa, mutta senkin kanssa olen oppinut elämään enkä kuitenkaan
vaihtaisi yrittäjyyden tuomaa vapautta 8-4 duuniin takaisin.
Haastateltava 2, haastateltava 3, haastateltava 4 ja haastateltava 5 olivat
kokeneet itselleen sopivaksi ratkaisuksi vakaamman palkkatyön luoman
turvallisuuden ja joogan ohjauksen pitämisen sivutoimisena. Haastateltava 1
puolestaan kertoi, ettei halunnut luopua yrittäjyyden tuomasta vapaudesta, vaan
halusi kehittää yritystoimintaansa vakaampaan suuntaan toimimalla itsenäisenä
lisäravinnealan edustajana.

6.4

Yhteisöllisyys

Sekä ammatillinen verkosto että oman lähipiirin tuki olivat vastaajille tärkeitä.
Vastausten perusteella sekä perheenjäsenet, ystävät ja asiakkaat että muut
joogaopettajat koettiin tärkeiksi työhyvinvoinnin kannalta. Asiakassuhteiden
merkitystä tarkastelen lähemmin arvostus -portaan yhteydessä.
87 % vastaajista koki verkostoitumisen tärkeäksi ja oli valmis panostamaan
siihen. 63 % vastaajista koki oman ammatillisen verkostonsa olevan vahva.
Päätoimiset yrittäjät (88 %) kokivat kuitenkin ammatillisen verkostonsa vahvaksi
sivutoimisia yrittäjiä (52 %) useammin. Yli 65 % ilmoitti tekevänsä säännöllisesti
yhteistyötä muiden joogayrittäjien kanssa.
Lähes

90

%

vastaajista

koki,

että

myös

kilpailijoista

voi

tulla

yhteistyökumppaneita ja lähes puolet vastanneista teki yhteistyötä myös muiden
hyvinvointialan yrittäjien, esimerkiksi luontaishoitajien tai kuntosaliyrittäjien,
kanssa. 78 % vastaajista ilmoitti yksinyrittäjänä ajoittain kaipaavansa työyhteisöä.
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Selkeä enemmistö vastaajista koki, että työ joogayrittäjänä mahdollisti
kiinnostavien ihmissuhteiden ja kontaktien luomisen (taulukko 6).
Taulukko 6. Verkostot ja yhteistyö, kaikki vastaajat.
Arvioi, pitävätkö seuraavat väittämät omalla kohdallasi paikkansa vai eivät.

Kyllä

Ei

Teen säännöllisesti yhteistyötä muiden joogayrittäjien kanssa

65,96% 34,04%

Teen säännöllisesti yhteistyötä sidosryhmiin kuuluvien yrittäjien kanssa (esim.
luontaishoitajat, kuntosalit jne.)

48,94% 51,06%

Minulla on vahva ammatillinen verkosto

63,83% 36,17%

Verkostoituminen on mielestäni tärkeää ja olen valmis panostamaan siihen

87,23% 12,77%

Yksinyrittäjänä kaipaan ajoittain työyhteisöä

78,72% 21,28%

Perheeni ja/tai ystäväni ovat minulle tärkeä tuki

93,62%

Kilpailijoista on mahdollista tulla yhteistyökumppaneita

89,36% 10,64%

Olen käynyt työnohjauksessa

21,28% 78,72%

6,38%

Ammatillisten verkostojen ja lähipiirin tärkeys työhyvinvoinnin tukena nousi esiin
myös vapaissa kommenteissa.
Joogaohjaajakollegat ovat tärkeitä, he ymmärtävät tilanteen.
Kolleegoista, hyvistä asiakasyrityksistä ja sydämellä
joogastudioista, yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä.

johdetuista

Asiakkaiden palautteesta. Perheeltä. Hyvästä olosta tuntien jälkeen.
Otan kursseja ja osallistun muiden tunneille.
Omien jooga-idolieni seuraaminen, joista saa uusia ideoita ja virikkeitä.
Saan voimaa tietysti joogasta itsestään ja oppilaistani. Myös ystäville
jakaminen auttaa, vaikka he eivät välttämättä aina ihan ymmärräkään
ohjaamiseen liittyviä haasteita.
Verkostojen ja perheen tärkeys nousi esiin myös haastatteluissa. Kaikki
haastatellut

ilmoittivat

perheen

ja/tai

ystävien

tuen

työhyvinvointinsa

voimavaratekijäksi.
Haastateltava 5:
Ystävät ja kaverit ovat tärkeitä ja joogaopekollegat, joiden kanssa voi
puida ja purkaa asioita ja kysyä neuvoja pulmatilanteisiin.
Haastateltava 1:
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Tärkeää on, että on perhesuhteet hyvät, että, sieltä ei tule kuormitusta,
sieltä päin siitä että olet illat pois. Ja, ja kannustetaan. Niin se on tietenkin
se kaikista tärkein, tärkein juttu.
Haastateltava 2:
Mielettömän ihana verkosto. Et oon saanu tosi paljon tukee muilta
joogaopettajilta ja omilta opettajilta ja kannustusta ja rohkaisua, että ei
missään nimessä voi sanoo, että on niinku ollu yksin. oon saanu hyviä
vinkkejä ja vinkkejä tiloista ja työvälineitä lainaksi ja tarjottu töitä ja niinku
et se on semmonen, mikä luo uskoa, että meillä on semmonen
joogayhteisö ja et meille on joku muukin tärkeä, tärkeää kuin se, että me
saadaan siitä ite leipämme vaan että joku semmonen vielä suurempi
asia, minkä takia me halutaan palvella ihmisiä olemalla joogaopettajia.
Työ ja erityisesti työn iltapainotteisuus aiheutti vastaajien keskuudessa
kuormitusta perhesuhteisiin. Joka kolmas kyselyyn vastanneista koki ainakin
jonkin verran kuormitusta ihmissuhteille jäävän vähäisen ajan vuoksi.
Jatkuva iltatyö/ kotoa poissa oleminen rasittaa perhesuhteita.
Töissä kun muut vapaalla, työn yksinäisyys -> elämä pyörii aika lailla työn
ympärillä.
Neljällä viidestä haastatellusta oli alaikäisiä lapsia. Kolme heistä kertoi työn
iltapainotteisuuden olevan perhe-elämän kannalta haasteellista.
Haastateltava 1:
Mutta silleen se menee, päivät, päivät teen paperitöitä ja sitte siinä
välissä jossain lapsille ruokaa ja sitte oon illat siellä ja viikonloput sitte
töissä… Et aikasemmin mulla oli sillä lailla, että mä tein joka ilta töitä. Ja
se oli sitte ihan katastrofi, et niinku jaksamisen kannalta ja perheen
kannalta.
Haastateltava 3:
On yhden vanhemman perhe muutenkin niin ja ne on illalla ne tunnit, niin
just kaikki hoitopaikkojen järjestelyt ja viikonloppusin hoitopaikkojen
järjestelyt ja sen semmonen ja sit kuitenkin aika pieni se lapsi vielä niin
ei näe niin paljon, kun hän on päivät koulussa sitten ja sit on illat ite töissä
niin sitä sanotaan vaan hyvää yötä ja nähdään huomenna, ja aamulla
laitan aamupalaa ja hän lähtee kouluun ja illalla nähdään sen verran, et
mie vien hänet hoitoon, niin on se aika rajua varmaan sen ikäselle sitten
olla - - Just se, ettei perheelle jäänyt aikaa oli se suurin syy kyllä
(siirtymiseen kevytyrittäjäksi). Tottakai siinä ite oli väsynyt, mutta kyl mie
olisin varmaan vielä muutaman vuoden jaksanut sitä.
Yksinyrittäjät kaipasivat työyhteisöä ja se tuli esiin myös vapaissa kommenteissa.
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Välillä työn itsenäisyys ja siitä johtuva yksinäisyys lisäävät stressiä.
Olisi myös kiva, jos tapaisi enemmän kollegoja, joiden kanssa voisi
vaihtaa kokemuksia, koska työni on aika yksinäistä.
Kaipaisin myös lisää sosiaalista verkostoitumista.
Tulevaisuudessa haaveeni olisi olla luomassa hyvinvointialalle enemmän
yhteisöllisyyttä ja enemmän yksinyrittäjiä tukevaa kollektiivi-toimintaa.
Siinä, miten kuormittavaksi työhyvinvointinsa kannalta vastaajat kokivat alan
kilpailutilanteen,
päätoimisia

oli

merkittävää

yrittäjiä

enemmän

hajontaa.
huolta

Sivutoimiset

asiakkaiden

yrittäjät

kokivat

menettämisestä

ja

kilpailutilanteesta. Joka kolmas pääkaupunkiseudulla toimiva yrittäjä kertoi
vapaissa kommenteissa kokevansa kovan kilpailun ja alalla toimivien
joogaopettajien kirjavan joukon kuormittavana. Muualla Suomessa toimivista
yrittäjistä

vain

7 %

työhyvinvoinnilleen

ja

ilmoitti
kukaan

kilpailutilanteen
ei

avoimissa

olevan

kuormittavuustekijä

kommenteissa

kertonut

joogaopetuksen tason huolestuttavan itseään.
Taulukko 7. Kilpailuun liittyvän kuormittavuuden kokemus.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
Keskiarvo

Keskiarvo
päätoimiset

Keskiarvo
sivutoimiset

Pelko asiakkaiden menettämisestä

2,79

2,25

3,06

Alan kilpailutilanne

3,19

2,69

3,45

Asiakassuhteiden ylläpito

2,72

2,56

2,81

Taulukko 8. Alan kilpailutilanne työhyvinvoinnin kuormittavuustekijänä, kaikki
vastaajat.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi

Alan kilpailutilanne

1

2

3

4

5

6

Keskiarvo

19,15%

19,15%

17,02%

19,15%

19,15%

6,38%

3,19

Alan kilpailutilanteen kuormittavuuskokemuksen tarkempi tarkastelu paljasti
mielenkiintoisia yhteyksiä. Niistä 25 %:sta vastaajista, jotka kokivat alan
kilpailutilanteen työhyvinvointinsa kannalta erittäin kuormittavaksi (vastasivat 5
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tai 6), 75 %:lla oli RYT 200 -koulutus eikä kenelläkään RYT 500 -koulutusta.
Näistä yrittäjistä 92 % ilmoitti joogayrittäjyytensä olevan sivutoimista ja vain 8 %
oli toiminut joogayrittäjänä yli 5 vuotta. Tärkeimmäksi tulonlähteekseen 75 %
näistä yrittäjistä ilmoitti avoimet viikkotunnit. Kuvio 14 osoittaa, että nämä yrittäjät,
jotka kokivat alan kilpailutilanteen kuormittavaksi, kokivat keskimäärin muihin
yrittäjiin verrattuna enemmän kuormitusta myös muilla osa-alueilla (kuvio 14).
Lisäksi vain 42 % heistä koki, että heillä on vahva ammatillinen verkosto, kun
muista yrittäjistä näin ajatteli yli 71 %.

Työn kuormittavuuden kokeminen
Yrityksen paperityöt
Vähäinen vapaa-aika, ”aina töissä”
Vaikeus sanoa ”Ei” työtarjouksille
Työn fyysisyys
Tulojen epäsäännöllisyys
Toisarvoiset asiat vievät aikaa tärkeämmiltä…
Toimialan jatkuva muutos
Tarve kehittää jatkuvasti uutta
Suunniteltujen töiden toteutumisen epävarmuus
Sosiaalisen median paineet
Pitkät työmatkat
Pelko asiakkaiden menettämisestä
Liian vähän aikaa töiden valmisteluun ja…
Liian vähäinen tulotaso työmäärään suhteutettuna
Joogaopettajan rooliin liittyvät sosiaaliset paineet
Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden kasaantuminen
Ihmissuhteille jäävä vähäinen aika
Huoli toimeentulon riittävyydestä
Epävarmuus töiden riittävyydestä tulevaisuudessa
Asiakassuhteiden ylläpito
Alan kilpailutilanne
0
Muut yrittäjät (35 vastaajaa)

1

2

3

4

5

6

Kilpailun kuormittavaksi kokevat (12 vastaajaa)

Kuvio 14. Työn kuormittavuuden kokemus suhteessa kokemukseen alan
kilpailutilanteen kuormittavuudesta.
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Kilpailutilanteeseen ja yhteistyöhön liittyen tuli myös negatiivisia kommentteja.
Muun muassa kilpailun kiristyminen, palveluntarjoajien kirjavuus ja kilpailijoiden
epäreiluksi koettu toiminta aiheuttivat kuormitusta:
On aika yksin aloittamisen kanssa, kukaan ei kerro mitä ohjaaja
ansaitsee ym.
Pitäisi löytää asiakaskunta, mutta kilpailutilanne hyvin tiukka ja
joogatunteja liikaa tarjolla.
Olen hankkiutunut aikaisemmista myrkyllisistä asiakasyrityksistä ja
huonon johtamisen piiristä pois. Kaikkinensa koen, että alan tilanne olisi
parempi, jos joogayrittäjät (jotka perustavat studioita ja palkkaavat
opettajia) tekevät sen rakkaudesta joogaan ja rehdin rehellisellä
avoimella otteella eikä pelkästä ahneudesta käsin. Onneksi näin myös
on, mutta ei valitettavasti jokaisen studion kohdalla.
Joidenkin joogastudioiden yrittäjät eivät kunnioita opettajiaan riittävästi,
toimivat mielivaltaisesti ’koska kyllä joogaopettajia aina riittää’ ja olettavat
opettajilta esimerkiksi jatkuvaa joustoa tai hyväntekeväisyyttä ilman
kohtuullista korvausta
Ne joogaohjaajat, jotka ovat ns. opiskelleet pikakurssina (noin 2vk-4kk)
ja lähtevät matkimaan minua, kuitenkaan onnistumatta, mutta tekevät
joogamaineelle hallaa ja nämä ihmiset jättävät joogan siihen, koska
pikaopettaja ei osaa ohjata tai teknisesti korjata asanoita suullisesti tai
visuaalisesti oikein.
Kilpailutilanne, jossa tuntuu, että kenenkään ei voi luottaa.
Myös haastateltavalla 3 oli negatiivisia kokemuksia alan kilpailutilanteesta:
Se on niin pinnallista loppujen lopuks. Et mie ajattelin, mul oli naiivi
ajatus, et tehdään kaikki yhdessä ja ollaan hyvässä hengessä ja ystäviä
ja ei se mee silleen. Se on aika julmaakin se peli välillä, et esimerkiks
retriitti-ideoita viety. Laitettu samalle päivämäärälle ja sit isommalla
rahalla mainostettu ja markkinoitu täysin samalla sisällöllä, täysin
samaan aikaan, mikä on törkeetä.
Vaikka pelko asiakkaiden menettämisestä ei ollut keskimäärin yhtä kuormittavaa
kuin esimerkiksi talouteen ja töiden epäsäännöllisyyteen liittyvä kuormittavuus,
tuli myös tähän liittyen jonkin verran vapaita kommentteja. Pari yrittäjää mainitsi
”vaikeat asiakkaat” työhyvinvointinsa kuormittavuustekijöiksi. Erityisesti vasta
vähän aikaa joogayrittäjinä toimineet kokivat markkinoinnin ja asiakkaiden
houkuttelemisen keskimääräistä kuormittavampana. Myös asiakkaiden vaikeasti
ennakoitava käyttäytyminen mainittiin:
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Monet ihmiset ovat tosi kiinnostuneita ja "aina tulossa", mutta heitä ei
tunneilla koskaan näy. Sitten on paljon niitä jotka käyvät kerran tai kaksi
ja ovat aivan "myytyjä" ja heitäkään ei sen koommin näy.
Tunneille myös ilmoittaudutaan tulematta paikalle. Tai ei ilmottauduta ja
tullaan silti. Koskaan ei voi tietää kuinka monta tunnille on oikeasti
tulossa.
Edellä mainittu kommentti muistutti minua siitä, kun itse aloitellessani joogan
ohjausta, eräs jo jonkin aikaa joogayrittäjänä toiminut henkilö sanoi minulle, että
mikäli asiakas joogatunnin jälkeen kehuu tuntia maasta taivaaseen, häntä tuskin
koskaan enää tunnilla näkyy.
Haastateltava 5 kommentoi asiakkaiden sitoutumista seuraavasti:
Mitä paremmin sie kykenet sen asian tekemään, niinku erikoistumaan
omalla kapealla sektorilla, ja tekemään sen markkinoinnin mielettömän
hyvin ja houkuttelemaan ihmisiä, mut se on niin jatkuva tavallaan jatkuva
työ. Et sie saat niinku pidettyy ihmiset sun tunneilla. Koska tää maailma
vaan on hyvin hektistä, ihmiset saattaa kiinnostuu hetken ja sit ne lähtee
johonkin muuhun.

6.5

Arvostus

Arvostus-portaalla kuormittavuutta aiheutti erityisesti työmäärään suhteutettu
tulotaso, vaikeudet hinnoitella omaa työtä ja jossain määrin joogaopettajiin
kohdistuvat odotukset (taulukko 9).
Taulukko 9. Arvostukseen liittyvät kuormittavuustekijät.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
Keskiarvo
Keskiarvo
Keskiarvo
päätoimiset
sivutoimiset
Liian vähäinen tulotaso työmäärään suhteutettuna

3,66

3,63

3,68

Joogaopettajan rooliin liittyvät sosiaaliset paineet

2,47

2,38

2,52

Sosiaalisen median paineet

2,81

2,81

2,81

Kyselyyn vastanneet arvostivat selkeästi omaa työtään. Erityisen voimakkaasti
esiin nousi joogayrittäjien kokemus oman työnsä merkityksestä asiakkaiden
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hyvinvoinnille ja asiakkailta saatu palaute, jota kautta joogayrittäjät kokivat
sosiaalista arvostusta. Myös joogayrittäjien kokema itsearvostus, usko omiin
kykyihin ja ammattitaitoon oli keskimäärin korkealla tasolla.

Taulukko 10. Joogayrittäjien kokema arvostus, kaikki vastaajat.
Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät kohdallasi paikkansa.
1 = Täysin eri mieltä 6 = Täysin samaa mieltä
1

2

3

4

Koen, että työlläni on aidosti
merkitystä asiakkaiden
hyvinvoinnille.

0%

0%

0%

0%

Tiedän, että minua ja työtäni
arvostetaan

0%

0%

Saan kannustavaa palautetta
työstäni.

0%

0%

Koen olevani oman alani vahva
ammattilainen

0%

Minulla on arvokasta osaamista,
jolla voin tuottaa arvoa asiakkailleni

0%

Vertaan usein osaamistani
kilpailijoihin.

5

6

Keskiarvo

36,17% 63,83%

5,64

4,26%

14,89% 29,79% 51,06%

5,28

6,38%

19,15% 29,79% 44,68%

5,13

2,13% 10,64% 34,04%

29,79%

4,68

17,02% 21,28% 57,45%

5,32

2,13% 23,4% 25,53% 14,89% 21,28% 12,77%

3,68

0%

4,26%

23,4%

Vapaissa kommenteissa asiakaspalautteen tärkeyden mainitsi 47 % vastaajista.
Alla on muutama esimerkki näistä asiakkaisiin liittyvistä kommenteista, joilla
joogayrittäjät vastasivat kysymykseen ”Mistä saat voimaa ja jaksamista oman
työhyvinvointisi tueksi?”:
Asiakaspalautteesta, siitä kun asiakas nauttii.
Ihmisistä ja joogan vaikutuksesta heihin.
Nautin asiakkaiden onnistumisista ja siitä, että he lähtevät tunnilta hymy
huulilla. Iloitsen jokaisesta joogan ensikertalaisesta, joka palaa tunnilleni
uudelleen. Uskon, että työlläni pystyn vaikuttamaan positiivisesti ihmisten
hyvinvointiin.
Uskolliset asiakkaat, jotka ovat käyneet muuallakin kokeilemassa ja
palaavat takaisin, koska ruoho ei ollutkaan vihreämpää aidan toisella
puolen.
Oman työn jäljen näkemisestä asiakkaiden turvallisemmissa linjauksissa.
Työn tuloksen näkee ihmisissä, ja se kantaa pitkälle.
Myös haastatellut puhuivat asiakassuhteiden ja asiakaspalautteen tärkeydestä.
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Haastateltava 2:
Se on tosi kiitollista, että mitä se sitten se asiakaspalaute ja se, mitä
näkee, mitä he saa, niin verrattaen pienelläkin ponnistuksella, tai
ohjauksella, omaa hyvinvointia tukevia juttuja, niin se on siis tietenkin
niinku asiakaspalaute numero ykkönen.
Arvostukseen kuuluu myös työstä saatu reilu korvaus ja kyky hinnoitella omat
palvelunsa niiden arvon ja oman työpanoksen mukaisesti. Kyselyssä tuli esiin
sekä tyytymättömyys yleiseen palkkatasoon että vaikeudet hinnoitella omaa
työtä. Yli 80 % joogayrittäjistä ohjasi joogaa joskus ilmaiseksi ja yli puolet
lahjoitusperiaatteella.
47 % vastanneista ilmoitti, ettei heidän ollut helppoa pyytää reilua korvausta
omasta työstään. Joogaopettajista, jotka kokivat kilpailutilanteen kuormittavana,
vain joka kolmas ilmoitti, että heidän oli helppo pyytää työstään reilu korvaus.
Hinnoittelu vaikutti vastausten perusteella helpottuvan, mitä kauemmin vastaajat
olivat toimineet joogayrittäjinä. Alle kolme vuotta joogayrittäjinä toimivien oli
vaikeampi pyytää työstään reilu korvaus. Heistä vain 28 % koki reilun korvauksen
pyytämisen helpoksi. Yli 5 vuotta joogayrittäjinä toimineista yli 70 % koki reilun
korvauksen pyytämisen helpoksi.
Taulukko 11. Oman työn hinnoittelu, kaikki vastaajat.
Vastaa seuraaviin hinnoittelua koskeviin kysymyksiin Kyllä tai Ei
Kyllä

Ei

Minun on helppo pyytää tekemästäni työstä reilu korvaus

53,19%

46,81%

Ohjaan joskus joogaa lahjoitusperiaatteella

57,45%

42,55%

Ohjaan joskus joogatunteja ilmaiseksi (esittelytunti, hyväntekeväisyys)

80,85%

19,15%

Vastaajat ilmoittivat lähes 90 %:sesti, että heidän hintansa olivat markkinoiden
keskitasoa. Niistä kolmesta vastaajasta, jotka ilmoittivat hintojensa olevan
keskimääräistä edullisemmat, ei kukaan kuitenkaan ilmoittanut edullista
hintatasoa kilpailuedukseen. Kaikki kolme ilmoittivat, ettei heidän ollut helppo
pyytää työstään reilua korvausta ja kaikilla oli joogan ohjauksen lisäksi muita
tulonlähteitä.

Kaksi

näistä

yrittäjistä

kirjoitti

vapaissa

kommenteissa

hankaluuksistaan profiloitua kirjavilla markkinoilla. Ainakaan näiden kolmen
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vastaajan kohdalla keskimääräistä alhaisempi hinnoittelu ei vaikuttanut siis
olevan strateginen valinta, vaan siihen liittyi arvostukseen ja kilpailutilanteeseen
liittyviä tekijöitä.

Kuvio 15. Yrityksen hintataso, kaikki vastaajat.
Tulojen suhde työpanokseen ja oman työn hinnoitteluun liittyvät kysymykset
tulivat esille vapaissa kommenteissa. Hinnoitteluun liittyi myös arvoristiriitoja.
Alalla on paljon halpamyyntiä ja palkkataso on sen mukainen.
Jotkut ajattelevat, että pitäisi tehdä puoli ilmaiseksi töitä koska rakastan
työtäni!
Joogatuntien saralla on helsingissä täysin vääristyneet markkinat ja se
vaikuttaa hintoihin.
Olen aloittanut joogaopettajana puoli vuotta sitten, mikä tarkoittaa, että
en saa joogatunneista vielä kunnollista korvausta.
Joogan kaupallistaminen ja rahan vastaanottaminen opettamisesta on
minulle hankalaa. Tämä on monisyinen ideologinen haaste, josta on
vaikea päästä yli.
Taloudelliset haasteet ovat olleet suurin konkreettinen huolenaihe…
Jooga ei tietyllä tapaa tunnu niin perinteiseltä yrittämiseltä, sillä se on
myös elämäntapa. Toisaalta siitä pitäisi myös samalla tienata elantonsa.
Asetelma tuntuu jotenkin ristiriitaiselta.
Stressiä aiheuttavat pieni tulotaso suhteessa omaan panokseeni. Välillä
tulee fiilis, että voisi mennä sieltä missä rima on matalin. olen kuitenkin
ollut sellaisilla joogatunneilla ja en halua itse tarjota sellaisia.
Pelkästään ohjaamalla on suorastaan mahdotonta päästä ns normaalille
tulotasolle, mutta omat arvot ei salli tuotteistamista tai kalliiden
koulutuksien vetämistä, jotta oma tulotaso paranisisi.
Myös haastatteluissa nousi esiin työtulon taso ja hinnoittelun kysymykset. Kaikki
haastateltavat olivat pohtineet, miten kasvattaa toimintansa kannattavuutta.
Haastateltava 1 kertoi panostaneensa kurssitoimintaan ja koulutuksiin, joiden

109

kannattavuus on viikkotunteja parempi. Haastateltava 2 puolestaan panosti
kurssimuotoiseen opetukseen viikkotuntien sijaan ja kertoi hyväksyneensä, että
jooga on enemmänkin rakas harrastus, jolla ei ole tarkoituskaan elättää itseään.
Haastateltava 3 kertoi törmänneensä tilanteisiin, joissa työkeikkoja meni ohi
hänen pyytämänsä korvauksen vuoksi. Hän kertoi kuitenkin pidempiaikaisesta
yhteistyöstä erään asiakasyrityksen kanssa. Koska hän oli laskuttanut joogan
ohjauksesta yrityksensä kautta, oli hän voinut määritellä itselleen paremman
tuntikorvauksen kuin muut ohjaajat, jotka olivat palkkasuhteessa yrityksen
kanssa.
Haastateltava 1:
Se on aika kuormittavaa se, ettei tuu tarpeeks tuloo ja on paljo (iltoja ja
viikonloppuja) pois.
Haastateltava 2:
Avoimet viikkotunnit yritystoiminnan kannattavuuden kannalta ni ne on
osoittautuneet, että sinne täytyy oikeesti tulla tosi paljon ihmisiä, että
niinku, se on niinku liiketoiminnan kannalta kannattavaa. Vaan sitten että
ne viikkotunnit, joissa ihmiset sitoutuu maksamaan vaikka sen
kymmenen kertaa, ja vaikka ne ei tuliskaan paikalle, niin silti ne on
maksanu sen kerran, ni suhteutettuna se sit siihen työmäärään ja tilojen
vuokraan ja muuta ni on mun mielest tällä, täällä ainut järkevä.
Haastateltava 3:
Tuntien suunnittelu ja paikalle ajaminen ja kaikki vie aikaa. Ei se oo se,
että sinne tullaan ja räpsäytetään se tunti pystyyn ja sen pitäis olla sit 1520 euroo. kun haluaa saada niinku itseään esille ja niinku saada sitä
nimee, et kyl mie sen niinku silleen ymmärrän, et ihmiset tekee ihan
polkuhintaan. Jos ei ite lähe siihen mukaan, niin sekin on huono juttu. On
mulla mennyt juttuja ohi ihan senkin takia, kun on sanottu suoraan, et sä
oot liian kallis, me saadaan toi yks tekemään paljo halvemmalla.
Nyt oli ensimmäinen syksy, että olis oikeesti niinku päässyt mukavillekin
ansioille, et oli niin paljon, kysyttiin ja varmaan, kun aika moni muu
väsähti nyt tässä, ketä tällä alueella on toiminut, niin sitten heidän
juttujaan olis työnnetty mulle. Mut sit se työmäärä olis ollut niin hullua
suhteessa siihen niin en, en sitten lähtenyt siihen mukaan.
Haastateltava 3:
Ja sit muutosta toivois tietysti siihen, että ihmiset ymmärtäis, että se on
työtä siinä missä muukin, et monesti se ajatus on, kun puhutaan
tällaisista henkisistä jutuista, et kaiken pitäis olla ilmaista. Ja jos pyytää
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työstään sellaista palkkaa, mitä muutkin saa, niin sitä ei nähty hyvänä
asiana.
Haastateltava 4:
Tunneistahan ei makseta. Siis varsinkin jos oot jossain kuntosalilla, niin
todella vähän. Ja tota, sit se ei oo niinku oikein suhteessa siihen
kaikkeen, miten paljon itse on satsannut, siis maksanut koulutukset, ja
sitten suunnittelet tunnit, että tavallaan se suhde ei oo millään lailla
niinkun, ei oo missään suhteessa siis. Et se ei oo missään suhteessa.
Haastateltava 5:
Raha-asiat aiheuttavat siis stressiä eri muodoissaan. Myöskin
joogatuntien hinnat ovat tippuneet, ohjaajille maksettava palkkio on
pudonnut reilusti viimeisen puolentoista vuoden aikana, koska alalla on
enemmän kilpailua.
Jos lasken karusti tuntikorvaukseni esimerkiksi yhdeltä “huonolta”
iltapäivältä, lähden kotoa 14.30 ehtiäkseni ohjaamaan klo 16 paikkaan,
josta ehdin rauhallisesti seuraavaan klo 19 alkavalle tunnille, josta
kotiudun n. klo 21. Olen siis yli kuusi tuntia liikenteessä ja saan palkan
kahdelta tunnilta. Se ei ole kannattavaa, ja tällaisista töistä on pian pakko
luopua, ne kuormittavat todella paljon.
Joka kolmas joogayrittäjä koki, että parempi työtulo ja työn kannattavuuden
lisääminen parantaisivat heidän työhyvinvointiaan. Vastauksissa nousi esiin
myös huoli joogan ohjauksen tasosta ja siitä, että kilpailun kiristyessä ohjaajien
saama korvaus ei ole oikeassa suhteessa ammattitaitoon ja kokemukseen.
Palkkaus pitäisi
koulutukseen.

olla

selkeästi

sidonnainen

kokemukseen

ja

Yhtenäinen palkkaus, koulutuksen arvostus.
Palkkioiden pitää parantua.
Vähemmällä tuntimäärällä pitäisi päästä samaan tulotasoon. Viikkotunnit
missä käy välillä vain pari ihmistä, täytyisi saada joko pois kalenterista tai
tunnit täyttymään.
Tulotason tulisi nousta ja vapaa-ajan, jolloin ei tarvitse miettiä töitä
ollenkaan lisääntyä sekä epävarman työtilanteen tasaantua.
Markkinointi ja hinnoittelu ovat haastavia. Lisäksi markkinoilla toimii tällä
hetkellä niin kirjavalla taustalla, kokemuksella ja koulutuksella joogaa
ohjaavia henkilöitä, että erottuminen on vaikeaa. Vuosikymmenten
"syvä" kokemus ei ole niin arvostettua kuin akrobaattisten nuorten
naisten ohjaama joogajumppa. En halua muuttaa omaa osaamistani
höttöisempään suuntaan vain pärjätäkseni uudella markkinalla.
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Pikaopiskelua ei pitäisi sallia ja luetella RYT 200:ksi.
Siinä, miten paljon joogayrittäjät vertasivat itseään kilpailijoihin, oli paljon
hajontaa. Kuten jo edellä on tullut ilmi, joogayrittäjien keskuudessa esiintyi sekä
huolta joogaopettajien koulutuksen tasosta ja että omasta profiloitumisesta
joogan monenkirjavalla ja kaupallistuneella kentällä:
Joogan ohjaajat hyvin harvoin tuntevat joogan syvällisempää sanomaa.
Joskus tuntuu, ettei ole mitään uutta annettavaa, toistaa vain itseään
vuodesta toiseen. Mietin, olenko tarpeeksi hyvä ja asiantunteva ohjaaja,
myös ulkonäköpaineita välillä, vertailu muihin ohjaajiin.
Joskus epäröin ja kyseenalaistan omaa osaamistani ja se vie
negatiiviseen oravanpyörään.
Yleensä alla on jo pitkä päivä kun saavun ohjaamaan tuntia. Ennen tuntia
voi siksi olla hieman paineita.
Haastateltava 1 kommentoi joogaopettajan rooliin liittyviä paineita:
Kun sä olet siellä ihmisten edessä ja ne on maksanu siitä, et ne tulee
sinne, niin sinne ei voi mennä silleen vähä väsähtäneenä tukka pystyssä
- - vaan siellä pitää olla aina silleen läsnä ja hyvin keskittyneenä niihin
ihmisiin - - koska aina ei voi olla semmonen päivä, että sä oot
parhaimmillaan, ni se, se sit tietysti on välillä vähän raskasta.
Haastateltava 5 pohti omaa sijoittumistaan nykyisellä markkinalla seuraavasti:
Asiakkaat eivät aina erota, mikä on joogaa ja mikä jumppaa, ja ostavat
joogatunteja myös henkilöiltä, joiden oma joogatausta ja -harjoitus
rajoittuvat nopeatempoisesti suoritettuun RYT200-kurssiin. Itse koen yhä
enemmän, etten halua assosioitua tähän palveluntarjoajien ryhmään ja
ymmärrän, että markkina “oikealle” joogalle on aika pieni. Suomessa
tämä markkina on myös jo melko saturoitunut, meillä on kovatasoisia
“oikean” joogan opettajia, joilla on vuosikymmenten kokemus (mutta ei
välttämättä edes kaupallista RYT-sertifikaattia). Tämä on yksi tekijä,
miksi en halua markkinoida itseäni kaupallisesti enempää.
Haastateltava 2:
Nyt on sanottu, että jooga on suosituinta länsimaissa kuin koskaan, ikinä,
milloinkaan. Ja no nyt meillä on tällä alueella pulaa joogaohjaajista, mut
jotenkin niinku se on niin kasvava trendi ja jotenki ilmiö, ja kaikki ihmiset
haluu yhtäkkiä joogata. Niin se, miks ne haluis just minun tunneille, miks
ne haluis kun tuut niinku uutena niinku tälle, tälle toimialalle uutena
ihmisenä ja sua ei tunneta, ni et miks ne tulis, ni sen löytäminen, et mikä
on se oma juttu, ni se on varmaan semmonen keskeinen, minkä kanssa
oon painiskellut.
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Ne joogaohjaajat, jotka edellä ilmoittivat alan kilpailutilanteen kuormittavaksi,
kokivat selkeästi muita enemmän kuormitusta myös joogaopettajan rooliin
liittyvästä sosiaalisesta paineesta sekä sosiaalisen median paineista. He myös
vertasivat itseään kilpailijoihin huomattavasti muita enemmän.
Taulukko 12. Itsensä vertaaminen kilpailijoihin.

Joogayrittäjät, jotka
kokivat kilpailutilanteen
kuormittavana (12
vastaajaa)
Muut joogayrittäjät
(35 vastaajaa)

1

2

3

4

5

6

Vertaan usein
osaamistani
kilpailijoihin.

0%

0%

Vertaan usein
osaamistani
kilpailijoihin.

2,86 31,43 28,57 11,43 22,86
%
%
%
%
%

Keskiarvo

16,67 25,00 16,67 41,67
%
%
%
%
2,86
%

4,83

3,29

Vastauksissa nousi kuitenkin myös esiin armollisuutta itseä kohtaan:
Asioiden tekeminen omalla tavalla. En vertaile itseäni muihin.
Olen ymmärtänyt, että jos on liikaa asioita, joita tekee samaan aikaan, ei
resursseja riitä mihinkään kunnolla, eikä tätä kautta mikään tekemisistä
tuota kunnolla tulosta.
En vertaile itseäni muihin. Sen ymmärrys, etten ole enää 20-vee ja
ohjaukseni ei tarvitse olla akrobaattista.

6.6

Osaaminen ja itsensä toteuttaminen

Osaamisen

ja

itsensä

toteuttamisen

portaaseen

liittyy

kokemus

työn

mielekkyydestä, ajatus elinikäisestä oppimisesta sekä yrityksen johtaminen ja
kehittäminen omien tavoitteiden mukaiseen suuntaan.
Enemmistö kyselyyn vastanneista suhtautui työhönsä kutsumusammattina.
Haastatteluissa tuli selkeästi esiin se, että yrittäjyyteen ryhtymisen motiivit olivat
joogan itselle antamassa hyvässä olossa, jota yrittäjät halusivat jakaa muille.
Haastateltava 1 kertoi oman hakeutumisensa joogaopettajakoulutukseen olleen
intuitiivinen ratkaisu ja joogaopettajan työt veivät yllättävän nopeasti mukanaan.
Haastateltava 2 halusi joogasta lisäpalvelun

sosiaalialan asiakkailleen.
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Haastateltava

3

lähti

myös

opettajakoulutukseen

syventämään

omaa

harjoitustaan ja töitä tarjoutui pian yllättävän paljon. Haastateltava 4 ja
Haastateltava 5 kertoivat, että joogaopettajaksi ryhtymiseen liittyi tietoinen
suurempi uramuutos.
Haastateltava 5:
Irtisanouduin “tyhjän päälle” ja aloin joogayrittäjäksi. Se ei koskaan ole
ollut unelma-ammattini siinä mielessä, että haluaisin elää vain joogaa
ohjaamalla (enkä eläkään!), mutta tuossa tilanteessa se oli oikea valinta,
jouduin epämukavuusalueelleni ja huomasin oppivani nauttimaan siitä.
Haastateltava 4:
Lähdin opiskelemaan joogaohjaajaks ja sitten olin todellakin innostunut
siis ja kuvittelin, että tästä teen itselleni uuden ammatin ja tämmösen
niinku unelman.
Joogayrittäjät nauttivat työstään ja kokivat, että he voivat kehittyä ja hyödyntää
siinä omia vahvuuksiaan, kuten taulukosta 13 käy ilmi. Työn luovuus ja ajatus
elinikäisestä oppimisesta nousi vahvasti esiin vastauksista. Selkeä enemmistö
vastaajista mainitsi joogan ohjauksen, joogaharjoituksen ja ylipäätään oman työn
antavan itselleen voimavaroja. Oli mielenkiintoista huomata, miten joogayrittäjät
kokivat työn mielekkyyden ja palkitsevuuden, vaikka työhyvinvoinnin alemmilla
portailla tuli esiin runsaasti epäkohtia ja kuormittavuustekijöitä. Päätoimiset
joogayrittäjät kokivat työnsä vielä keskimäärin hieman merkittävämmäksi kuin
sivutoimiset joogayrittäjät.
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Taulukko 13. Osaaminen ja työn mielekkyys, kaikki vastaajat.
Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät kohdallasi paikkansa. 1 = Täysin eri mieltä 6 =
Täysin samaa mieltä
1

2

3

4

5

6

Keskiarvo

Joogaohjaajan ammatti on työ siinä
4,26 %
missä muutkin työt.

10,64
%

12,77
%

17,02
%

8,51 %

46,81
%

4,55

Joogaohjaajan työ on minulle
kutsumusammatti.

2,13 %

10,64
%

6,38 %

12,77
%

31,91
%

36,17
%

4,7

0%

0%

0%

6,38 %

0%

0%

0%

4,26 %

31,91
%
31,91
%

61,70
%
63,83
%

0%

0%

0%

4,26 %

31,91
%

63,83
%

5,6

4,26 %

4,26 %

8,51 %

14,89
%

36,17
%

31,91
%

4,7

0%

4,26 %

4,26 %

2,13 %

2,13 %

6,38 %

14,89
%
17,02
%

0%

0%

0%

29,79
%
31,91
%
19,15
%

46,81
%
40,43
%
80,85
%

Nautin työstäni.
Voin hyödyntää työssäni omia
vahvuuksiani.
Työni antaa minulle
mahdollisuuksia kehittyä
ammattilaisena ja ihmisenä.
Nautin yrittäjyyden tuomasta
itsenäisyydestä.
Työni on luovaa ja mahdollistaa
omien ideoiden toteuttamisen
Kehitän jatkuvasti toimintaani
Koen, että työhöni liittyy elinikäinen
oppiminen

0%

5,55
5,6

5,11
4,96
5,81

Vapaissa kommenteissa rakkaus omaan työhön ja mahdollisuus itsensä
toteuttamiseen tuli esille:
Innostuminen uudesta.
Kiitolliset asiakkaat ja se että saan tehdä luovasti monenlaisia asioita.
Luoda uutta ja lisätä hyvinvointia.
Elämäni ja työni on yhtä. Hyvinvointi kaikilla elämän osa-alueilla tukee
myös työhyvinvointia.
Myös haastatteluissa nousi esiin rakkaus joogaan ja sen ohjaamiseen. Kaikilla
haastatelluilla oli takanaan vuosien oma joogaharrastus ja kokemus joogan
vaikutuksista omaan hyvinvointiin. Omannäköisen ja omien arvojen mukaisen
työn tekeminen oli haastatelluille tärkeää.
Haastateltava 1:
Kyllähän tää on niinku enemmän semmonen kutsumus tai intohimo juttu,
et aika harva jaksais tämmösellä palkalla niinku tehä, tehä tätä vaan
niinku illasta toiseen - - se jotenkin tuntuu mulle semmoselta, että et se
on mulle tosi merkityksellistä se, et mä saan jakaa jotain siitä omasta. Ja,
ja tota niinkun semmosesta intohimosta siitä, siltä alueelta. Mutta mä en
halua nojata siihen, että se on mun talouden mittari.
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Se työ on myös hyvin innostavaa. Et mähän tykkään siitä tosi paljon. Niin
siitähän saa tietenkin voimavaroja tehdä.
Haastateltava 2:
Ja sitten, tavallaan se semmonen oma käsitys ja ehkä
ammattieettisyyskin, että mikä mulle on joogaa, ni mä haluun pitää siitä
aika tiukasti ja tarkasti kiinni, yhtään arvostelematta sitä, että joku pitää
vaikka vuohijoogaa, tai olutjoogaa, mutta että jotenkin niinku että, et en
haluu lähtee sellasille teille ikään kuin kalastellakseni asiakkaita. Vaan,
että haluun niinku tehä sitä, tää on niinku kuitenki mulle semmonen niinku
tietyllä lailla myös se semmonen oma arvoperusta.
Haastateltava 5:
Jooga on minulle kokonaisvaltainen elämäntapa, maailmankatsomus ja
olemisen filosofia, jota kunnioitan.
Kuviossa 16 esitetään oman osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen tapoja.
Vapaissa kommenteissa tuli lisäksi esiin muun muassa muiden joogaohjaajien
seuraaminen sosiaalisen median kautta ja opiskelu henkilökohtaisen opettajan
ohjauksessa.

Omaa

osaamista

joogayrittäjät

pitivät

yllä

hankkimalla

jatkokoulutusta ja moni kertoi myös vapaissa kommenteissaan muiden opettajien
tunneilla ja kursseilla käymisen olevan työhyvinvointiaan tukeva tekijä:
Muualla kouluttautuminen ja hyvä palaute.
Kun käy muiden tunneilla.

Kuvio 16. Oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, kaikki vastaajat.
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Haastateltava 1 koki jatkuvaan kouluttautumiseen liittyvän myös painetta. Hän
kommentoi tilannetta näin:
Toisaalta myöski pitää olla valmis laittamaan siihen kouluttautumiseen ja
siihen sit aika paljon voimavaroja ja rahaa, jotta pysyy koko ajan tavallaan
vähän vähän niinkun enemmän siinä aallonharjalla tai jotenki askeleen
edellä tai sillä tavalla.
Osaamisen portaaseen liittyy myös liiketoimintaosaaminen ja toiminnan
kehittäminen. Suurimmalla osalla (60 %) vastaajista ei ollut minkäänlaista
yrittäjäkoulutusta. Erot yrittäjäkoulutuksessa tai yrittäjäkoulutuksen puute eivät
kuitenkaan näkyneet merkittävinä eroina muissa vastauksissa. Vain kolme
kaikista vastaajista ilmoitti, että hänen yrityksellään oli kirjallinen strategia. Selkeä
visio yrityksen tulevaisuudesta oli alle kolmanneksella. Yrittäjiä ohjasivat
kuitenkin selkeät arvot, kuten jo aiempien hyvinvoinnin portaiden yhteydessä on
tullut ilmi.
Taulukko 14. Strategia, arvot ja visio, kaikki vastaajat.
Vastaa seuraaviin kysymyksiin Kyllä tai Ei.
Kyllä

Ei

Yritykselläni on kirjallinen strategia.

6,38%

93,62%

Minulla on selkeä visio siitä, missä haluan yritykseni olevan 5 vuoden
kuluttua.

31,91%

68,09%

Yritykselläni on selkeät arvot, jotka ohjaavat toimintaani.

82,98%

17,02%

Erikoistuminen oli selkeästi yleisin tekijä yrittäjien kilpailuedun perustana. Ne,
jotka vastasivat ”Muu, mikä?”, ilmoittivat erityisesti sijainnin tai vahvan
ammattitaidon

kilpailuedukseen.

Sijainti

kilpailuetuna

korostui

erityisesti

pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivilla joogayrittäjillä, joista 20 % ilmoitti
alueen kilpailuedukseen. Pääkaupunkiseudulla toimivista vain yksi (4,7 %) ilmoitti
hyvät sijainnit kilpailuedukseen. Kukaan päätoimisista joogayrittäjistä ei
ilmoittanut kilpailuetunsa muodostuvan kilpailijoita edullisemmista hinnoista,
mutta sivutoimisista joogayrittäjistä joka kymmenes ilmoitti kilpailevansa
hinnoittelulla. Erikoistuminen kilpailuetuna oli molemmissa vertailuryhmissä
samaa 60 %:n luokkaa, mutta 56 % päätoimisista joogayrittäjistä ilmoitti vahvan
henkilöbrändin kilpailuedukseen, kun taas sivutoimisista henkilöbrändin varaan
kilpailuetunsa rakensi vain 23 % vastaajista.
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Kuvio 17. Kilpailuedun muodostuminen, kaikki vastaajat.
Oman joogasuuntauksen oli kehittänyt viisi vastaajaa. Heistä 80% ilmoitti
joogayrittäjyytensä olevan päätoimista, kun muista vastaajista päätoimisia
joogayrittäjiä oli alle 30 %. Näillä yrittäjillä oli myös huomattavasti enemmän
kansainvälistä toimintaa, 60 % oman suuntauksen kehittäneistä toimi
kansainvälisesti, muista yrittäjistä vain alle 15 %.
Näiden yrittäjien toimintaan kuului muita yrittäjiä vähemmän joogaohjauksen
lisäksi muuta toimintaa. 40 % oman joogasuuntauksen kehittäneistä ilmoitti
yrityksensä toimintaan kuuluvan myös muuta liiketoimintaa. Myös työn sisällössä
oli eroavaisuuksia. Oman joogasuuntauksen kehittäneet järjestivät selkeästi
muita yrittäjiä enemmän retriittejä ja opettajakoulutuksia sekä joogaworkshopeja
ja toimivat asiantuntijatyössä. He ohjasivat vähemmän viikkotunteja kuin muut
yrittäjät (kuvio 18).
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Joogayrittäjien työn rakenne
Yritykseni omat avoimet viikkotunnit
Yksityistunnit
Tuntityö muille yrityksille
Retriitit
Opettajakoulutukset
Netti-tunnit
Muu, mikä?
Joogaworkshopit
Joogan ohjaus yritysryhmille
Joogakurssit
Asiantuntijatyö
0,00%

10,00% 20,00%

Oma joogasuuntaus
(N=5)

30,00% 40,00%

50,00%

60,00% 70,00%

Ei omaa joogasuuntausta
(N=42)

Kuvio 18. Työn rakenne suhteessa oman joogasuuntauksen kehittämiseen.
Oman joogasuuntauksen kehittäneet kokivat muita vähemmän kuormitusta
talouteen

liittyvissä

asioissa.

Yrittäjät,

jotka

olivat

kehittäneet

oman

joogasuuntauksen, kokivat vähemmän kuormitusta kaikilla arvioiduilla osaalueilla paitsi asiakassuhteiden ylläpidossa, jonka he kokivat hieman muita
yrittäjiä kuormittavampana. Vaikka oman joogasuuntauksen kehittäneiden
vastauksissa oli edellä mainittuja eroavaisuuksia muihin yrittäjiin verrattuna, oli
heidän lukumääränsä kuitenkin sen verran pieni, että luotettavia yleistyksiä ei voi
tehdä.
Joogan ohjaus ei ollut ainoa tulonlähde kenellekään alle kolme vuotta
joogayrittäjänä toimineelle. Alle kolme vuotta joogayrittäjänä toimineet ohjasivat
pääasiassa viikkotunteja joko muille yrityksille tai omiin nimiinsä, yritysryhmiä ja
joogaworkshopeja. Kukaan heistä ei järjestänyt retriittejä eikä opettajakoulutuksia
tai tehnyt asiantuntijatyötä.
Perheellisistä joogayrittäjistä neljä (33 %) ilmoitti puolisonsa tai perheensä
tukevan häntä taloudellisesti eikä kukaan perheellisistä joogayrittäjistä ollut täysin
tyytymätön taloudelliseen tilanteeseensa. Muista joogayrittäjistä vain alle 9 %
ilmoitti saavansa taloudellista tukea puolisoltaan tai perheeltään. Joogan
ohjauksen merkitys tulonlähteenä näytti kasvavan yrittäjyyden keston mukana.
Samalla palkkatyön osuus tulonlähteenä pieneni.
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Joogan ohjaus oli ainoa tulonlähde vain neljälle vastaajalle, eli noin 9%:lle
kaikista vastaajista. Kaikki olivat naisia eikä kenelläkään heistä ollut alaikäisiä
lapsia. Kolme näistä neljästä yrittäjästä oli ollut sairaana töissä viimeisen vuoden
aikana ja vain yksi heistä oli ollut sairauslomalla. Kaikki neljä vastaajaa tekivät
täyttä työviikkoa, kolme ilmoitti työskentelevänsä joogan ohjauksen parissa 31–
40 tuntia viikossa ja yksi yli 40 tuntia. Yrittäjät, joille joogan ohjaus oli ainoa
tulonlähde, olivat kuitenkin jokseenkin tyytyväisiä tai tyytyväisiä taloudelliseen
tilanteeseensa. He eivät saaneet taloudellista tukea perheeltään eivätkä
yhteiskunnan tukia, kuten opintotukea tai työttömyyspäivärahaa.

Kuvio 19.

Joogan ohjaus tulonlähteenä, kaikki vastaajat.
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Kuvio 20.

Yli viisi vuotta toimineiden joogayrittäjien tulonlähteet, 17 vastaajaa.

Joogaohjaajien taloudelliseen tilanteeseen saattoi vaikuttaa moni asia, kuten
palkkatulot ja muusta yritystoiminnasta saadut tulot, puolison tulot tai muualta
saatu pääoma. Siksi joogan ohjauksesta saadut tulot eivät yksin vaikuttaneet
taloudelliseen tyytyväisyyteen. Päätin kuitenkin kysyä yleistä tyytyväisyyttä
esimerkiksi

joogan

ohjauksesta

saadun

rahallisen

tulon

sijaan,

sillä

esiymmärryksen perusteella elämäntyyliyrittämiselle tyypillisesti työstä saadut
palkinnot

eivät

ole

pelkästään

rahallisia

ja

tärkeämpää

oli

kokemus

taloudellisesta tilanteesta, kuin tarkat ansiotulot.
Taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväiset tai erittäin tyytyväisistä vastaajista 67
% työskenteli joogayrittäjyyteen liittyvissä töissä alle 20 tuntia viikossa. Heistä
kaksi kolmesta kävi palkkatöissä tai harjoitti joogan ohjauksen lisäksi muuta
yritystoimintaa. Taloudelliseen tilanteeseensa erittäin tyytyväisiä ilmoitti olevansa
vain

kaksi

kaikista

vastaajista.

Heistä

molemmat

ilmoittivat

käyvänsä

palkkatyössä ja joogan ohjauksen olevan sivutoiminen tulonlähde. Vapaissa
kommenteissa neljä kyselyyn vastanneista mainitsi, että palkkatyö tai se, ettei
toimeentulo ole vain joogasta kiinni, antoi heille voimavaroja työhyvinvointiin.
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Kuvio 21.

Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen, kaikki vastaajat.

Taloudellisessa tyytyväisyydessä oli hieman eroja pää- ja sivutoimisten yrittäjien
välillä (taulukko 15). Päätoimisista kukaan ei ollut erittäin tyytyväinen
taloudelliseen tilanteeseensa, mutta tyytyväisiä oli selkeästi enemmän.
Taulukko 15. Tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen, pää- ja sivutoimiset.
Miten tyytyväinen olet taloudelliseen tilanteeseesi?
Joogayrittäjyyteni on
Päätoimista
(N=16)

Sivutoimista
(N=31)

En lainkaan tyytyväinen

12,5%

19,35%

Jokseenkin tyytyväinen

56,25%

58,06%

Tyytyväinen

31,25%

16,13%

0%

6,45%

Erittäin tyytyväinen

Taloudelliseen tilanteeseensa täysin tyytymättömistä (8 vastaajaa) kukaan ei
ilmoittanut joogaa ainoaksi tulonlähteekseen. Pääasiallinen tulonlähde joogan
ohjaus oli heistä reilulle kolmannekselle. Tyytymättömyyteen vaikutti siis myös
palkkatyö, muusta yritystoiminnasta saadut tulot tai tuet, kuten opintotuki tai
työttömyysturva, joiden piiriin näistä vastaajista 38 % ilmoitti kuuluvansa.
Avoimet

viikkotunnit

olivat

selkeästi

suurin

joogayrittäjien

tulonlähde.

Joogakurssit, workshopit ja ohjaus yritysryhmille olivat seuraavaksi tärkeimmät
tulonlähteet. Päätoimiset joogayrittäjät ilmoittivat retriitit, opettajakoulutukset ja
asiantuntijatyön useammin tulonlähteekseen kuin sivutoimiset yrittäjät. Samoin
yli viisi vuotta toimineiden yrittäjien tulonlähteissä retriittien, opettajakoulutuksien
ja asiantuntijatyön osuus oli keskimääräistä korkeampi (kuvio 23).
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Kuvio 22.

Joogayrittäjien tulon muodostuminen, kaikki vastaajat.

Kuvio 23.

Vähintään viisi vuotta toimineiden yrittäjien tulonlähteet, 17

vastaajaa.
Myös haastatteluissa tuli vahvasti esiin useampien tulonlähteiden yhdistelemisen
tärkeys. Haastateltu 1 myi lisäravinteita, haastateltu 2 tarjosi joogan lisäksi muita
palveluja ja kävi palkkatöissä, haastateltava 3 kävi palkkatyössä ja teki myös
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luentoja ja koulutuksia, haastateltava 4 tarjosi hyvinvointivalmennuksia ja kävi
palkkatöissä ja myös haastateltava 5 kävi joogaan liittymättömissä palkkatöissä.
Kolme

viidestä

haastatellusta teki joogan ohjausta myös palkkatyönä

kuntosaleille tai kansanopistoille. Pelkkien viikkotuntien varaan talouden
rakentamiseen ei uskonut kukaan haastatelluista.
Haastateltava 3:
Et siinä pitäis sivussa olla jotain muuta palvelua tai tuotetta, mitä sitten
myydä, et se ois silleen jaksamisen kannalta jotenkin fiksumpaa. Et itse
se tuntien ohjaaminen ni ei oo ehkä se semmonen päätulonlähde
kenellekään, voisin kuvitella.
Haastateltava 4:
Niinku miettimällä sitä, että mitä mä haluan. Koska sitten huomasin sen,
että et mulla onneks on tää toinen työ. Elikkä nythän mä en, tai siis nythän
tää jooga on jäänyt sivuhommaks, että nythän mä oon taas työnantajan
palveluksessa ja teen sitä mikä on se mun oikee työ. Niin nythän tää on
siis niinku ihan ok, koska nyt jooga on mun sivutoiminen juttu. Mutta en
tiedä sit jos mulla ei ois ollut sitä mun varsinaista työtä, päätyötä, et miten
oisin oikeesti jaksanut.
Joogayrittäjät kokivat yrittämiseen liittyvän byrokratian ja taustatoimet, erityisesti
markkinoinnin kuormittavina.
Se, että pitää jatkuvasti mainostaa ja houkutella asiakkaita.
Markkinointi ja myyminen.
Administratiivinen puoli - laskutus, markkinointi.
Yrittäjyys Suomessa. Jatkuva markkinointi.
Avoimien tuntien markkinointi ja vetovoima.
Markkinointi ja hinnoittelu ovat haastavia.
Veroasiat stressaavat välillä.
Arvonlisävero on aivan liian suuri. Miten Osteopaatti yms
hoitohenkilökunta, voivat saada tehdä työtä ilman ALV:tä.. ja meidän
pitää pienestä palkasta maksaa sitä!!!!
Stressiä aiheuttavat yrittäjyyteen liittyvä byrokratia, johon en ole
perehtynyt tarpeeksi. Teen yliopisto-opintoja ohjaamisen lisäksi, mikä
monimutkaistaa tukien verkostoa.
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Myös haastateltavat toivat esiin markkinointiin ja yrityksen pyörittämiseen liittyviä
teemoja. Neljä haastateltua kertoi tehneensä paljon markkinointia. Haastateltava
5 kertoi, että asiakkaat ovat löytäneet hänen palvelunsa verkostojen kautta, eikä
hänellä ole esimerkiksi internet-sivuja. Hän myös kommentoi yrittäjän
työeläkemaksuja seuraavasti:
Haastateltava 5:
YEL-maksut ovat älyttömät, niille ei saa koskaan vastinetta. Yrittämisen
pitäisi olla vähemmän säänneltyä ja ketterää, sekä paremmin ja
yhdenmukaisemmin ohjeistettua.
Yrittämiseen liittyvää markkinointia kommentoitiin haastatteluissa seuraavasti:
Haastateltava 2:
Mutta sitte tosi paljon markkinointia ja tapahtumien suunnittelua ja
verkostoitumista ja tilojen etsimistä ja kontaktien etsimistä ja
tuotteistamista ja sellasta niinku ihan puhdasta yritystoimintaa, johon
tavallaan ikään kuin se jooga nyt vaan on se sisältö, mutta, mutta että jos
niinku haluaa uutena tulla esiin ja tunnetuksi, niin sellast työtä on pitäny
tehä tosi, tosi paljon.
Että se on niinku se yrittäjän arki on sitte taas, se niinku sit taas ihan
omanlaisensa juttu, joka, jossa niinku moni yrittäjä kokee olevansa yksin
olipa se toimiala sitten mikä tahansa. Isot riskit ja jotenki joutuu laittaan
ihan niinku hiuskarvan kaksihaaraisia myöten itsensä likoon, että en mä
tiedä kuka täällä elää joogapalkollisena, voiks sillä elää?
Haastateltava 3:
Kyllähän siihen kuuluu hirveesti sitä markkinointia ja jos ei oo kauheesti
rahaa sitä tehdä, niin seki on vähä huono juttu (nauraa). Eli aika vähän
loppujen lopuks sitä itse ohjaamista ja opettamista siinä, et siinä on
enemmänkin sitä suunnittelua ja markkinointia ja laskuhommaa ja sen
sellasta.
Haastateltava 4:
Huomasin, et jotta siinä menestyis, pitäis tehdä ihan älyttömästi siis
sosiaalisen median markkinointia. Sulla pitäis olla kaikkee ekstraa, et sä
niinku saisit sen… varmasti onnistuu, jos kykenet rakentaan itsestäs
brändin. Mut se vaatii tosi paljon, se vaatis melkein niitä taustajoukkoja.
Joku, joka kuvaa sua, tekee niinku joogavideot. Joka laittaa, huolehtii sun
sosiaalisen median, instagrammin, kaikki postaukset. Se on ihan
jumalaton työ. Että sit huomasin sen, et tavallaan niinku tosi äkkiä uupui
siihen, koska yksin teit kaiken ja ohjaat joogatunnit, joista sit loppuviimeks

125

siitä tunnista, suunnittelut, ajomatkat, niin siit ei oikein jää mitään.
Totesin, että tää ei oo sittenkään se mun juttu.
Yrittäjyyteen liittyvistä tekijöistä erityisesti markkinointi ja yrittämiseen liittyvä
byrokratia koettiin kyselyyn vastanneiden keskuudessa kuormittavaksi. Yrityksen
paperityöt kuormittivat päätoimisia yrittäjiä hieman sivutoimisia enemmän.
Taulukko 16. Osaamisen portaaseen liittyvät kuormittavuustekijät.
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
Keskiarvo
Keskiarvo
Keskiarvo
päätoimiset
sivutoimiset
Toisarvoiset asiat vievät aikaa tärkeämmiltä
3,02
3
3,03
työtehtäviltä
Yrityksen paperityöt

2,81

3,25

2,58

Vaikeus sanoa ”Ei” työtarjouksille

2,28

2,69

2,06

Tarve kehittää jatkuvasti uutta

2,85

2,69

2,94

6.7

Kohti parempaa työhyvinvointia – yrittäjien muutostoiveet

Kyselyn lopussa joogayrittäjät saivat vapaasti kommentoida, miten heidän työnsä
pitäisi kehittyä tai muuttua, jotta heidän hyvinvointinsa ja työssäjaksamisensa
paranisi. Hieman yli 20 % vastaajista vastasi, että heidän tilanteensa oli hyvä tai
etteivät he osanneet sanoa, minkä tulisi muuttua. Muissa vastauksissa nousi
vahvasti esiin se, että työhön liittyvän epävarmuuden ja heikon työtulon pitäisi
muuttua. Yrittäjät kaipasivat varmuutta ja säännöllisyyttä tuloihin ja korkeampaa
palkkatasoa:
Hintatasojen tulisi nousta.
Palkkaus pitäisi olla selkästi sidonnainen kokemukseen ja koulutukseen.
Yhtenäinen palkkaus, koulutuksen arvostus.
Palkkioiden pitää parantua.
Hinnat korkeammalle, että pystyisin keskittymään täysipäiväisesti
joogaan.
Kesäkaudelle olisi enemmän töitä.
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Taloudellisen varmuuden parantuminen.
Säännöllisempi tulo helpottaisi oman talouden suunnittelua.
Tulotason tulisi nousta ja vapaa-ajan jolloin ei tarvitse miettiä töitä
ollenkaan lisääntyä sekä epävarman työtilanteen tasaantua.
Viikkotunneille pitäisi saada vakio kävijät.
Varmuus oppilaiden riittävyydestä.
Vähemmällä tuntimäärällä pitäisi päästä samaan tulotasoon. Viikkotunnit
missä käy välillä vain pari ihmistä, täytyisi saada joko pois kalenterista tai
tunnit täyttymään.
Pitäisi keksiä jokin sivutuote tai erikoistua johonkin siten, että saisi
kunnon korvauksen työstä. Viikkotunneilla ei elä.
Muutama yrittäjä toivoi muutosta yrittämiseen liittyvään byrokratiaan, yrittäjän
sosiaaliturvaan,

verotukseen

ja

työterveyshuoltoon.

Myös

vahvempaa

verkostoitumista ja yhteistyötä toivottiin.
Työterveyshuollon puute harmittaa, sairastumiset ja muut poissaolot
vaikuttavat heti tuloihin.
Tarvitsisin joko assistentin joka auttaisi minua administratiivisessa
osuudessa tai n.30% korkeampaa korvausta opetustyöstä, jotta voisin
pudottaa sen osuuta ja varata enemmän aikaa administratiivisiin töihin.
(Sivutoimi)yrittäjyys on tehty todella hankalaksi niin verotuksen kuin
sosiaaliturvankin kannalta. Olisi helpompaa jäädä kokonaan työttömäksi
kuin tavoitella täystyöllisyyttä yrittäjänä.
Kevytyrittäjyyteen pitäisi tulla joustavampia ratkaisuja.
Tulevaisuudessa haaveeni olisi olla luomassa hyvinvointialalle enemmän
yhteisöllisyyttä ja enemmän yksinyrittäjiä tukevaa kollektiivi-toimintaa.
Yrittäjät kaipasivat myös lisää vapaa-aikaa ja vähemmän iltatöitä.
Jatkossa (syksystä eteenpäin) koitan mahduttaa viikkoon yhden
vapaapäivän!
Pitäisi aikatauluttaa paremmin eikä repiä itseään moneen suuntaan
jatkuvasti. Nyt olen opetellut sanomaan Ei + pyytämään paremman
hinnan.
Vähemmän iltatunteja & viikonlopputunteja jotta vapaalla ehtisi nähdä
rakastaan enemmän.
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Tärkeintä on pitää huoli itse omasta ajankäytöstä ja siitä, että ei polta
itseään loppuun.
Vapaapäivät ja lomat.
Omalla kohdallani tärkeintä olisi luoda myös muuta elämää.
Vasta vähän aikaa toimineet yrittäjät mainitsivat tarpeen erikoistua, löytää oma
asiakaskunta ja saada kokemusta.
Pitäisi löytää asiakaskunta, mutta kilpailutilanne hyvin tiukka ja
joogatunteja liikaa tarjolla.
Olen aloittanut vasta omat tunnit. Pitää saada kokemusta.
Taloudellisen tilanteen paraneminen olisi tärkeää, olen tietysti vasta
aloittelija yrittäjänä ja laajentamassa toimintaa pikku hiljaa.
Jonkinlaista selkeyttä tulevaisuudesta ja siitä mitä haluan tarjota.
Yrittäjät pohtivat myös joogan ja muiden ansainnan lähteiden, kuten palkkatyön
suhdetta työhyvinvointinsa kannalta seuraavasti:
Olen tehnyt oman ratkaisuni ja jooga on minulle vain harrastus nykyisin.
Ehkä päivätyötäni pitäisi keventää, nyt oon tehny täyttä päivää.
Tällä hetkellä teen kahta työtä, mikä rajoittaa omaan harjoitukseen ja
joogatoiminnan kehittämiseen käytettävissä olevaa aikaa. Toisen työn
lopettaminen luultavasti parantaisi tilannetta joogan puolella ja omassa
elämässä, vaikkakin tilanne on tällä erää ihan ok.
Haastateltavista

kolme

oli

jossain

vaiheessa

toiminut

päätoimisena

joogayrittäjänä ja haastatteluhetkellä yksi heistä toimi edelleen päätoimisesti.
Kaikki haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että oli parempi, ettei talous
rakentunut

joogan

tulonlähteenä

ohjauksen

mahdollisti

varaan.

heidän

Joogan

mukaansa

pitäminen

mielekkään,

sivutoimisena
omannäköisen

tekemisen ilman paineita.
Haastateltava 2:
Sillei oo tarkotuskaan elää, että se on vaan sit semmosta rakasta
harrastusta, josta sitte ehkä saa omansa pois.
Haastateltava 1:
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Aika moni niinkun innostuu tällä hetkellä siitä jooga, niinku alasta. Ja
ajattelee, että hän lähtee tekeen sitä ja näin. Mä nään, että kaikista
järkevintä on olla niinku siinä rinnalla jotain muuta. Et tehä sitä joko sen
tavallisen päivätyön lisäksi, jotta siihen ei tuu painetta ja, ja sit tai sitten
niinku miten mä niinku tän teen, että, et, mut oon myös huomannu että
moni, joka innostuu, ni huomaa sitte, kun ne on kouluttautunu ja vähän
aikaa tehny, että et, hups, ei tällä oikeesti niin helposti sitä taloutta niinku
laitetakaan kuosiin, että, että tota varmasti siinä tulee joku semmonen
niinkun tietynlainen buumi on nyt käynnissä ja ja sitte se jossain
vaiheessa vähä tasottuu.
Haastateltava 3:
Sit on näitä isoja nimiä, jotka käy vetään muutaman retriitin ja ne saa niist
niin paljo massii, ettei niiden tarvi paljo muuta tehäkkään. Pyritään siihen!
(nauraa) Vaatimattomasti.
Haastateltava 4:
Joogahan on aivan mahtava tukimuoto työssäjaksamiselle… Ihmisille,
jotka tulee, on kiireisiä ja muuta että hetken saat tehdä ja se on aivan
mahtava - - Siis edelleenkin tykkään joogasta yli kaiken koska se on
antanut niin paljon ja antaa edelleen, mutta yrittäjyytenä, niin se on pakko
ajatella ihan toisella lailla. Siis jotenkin et sun täytys, sun täytyy tehä
kaikkee. Et jos katotaan menestyneitä yrittäjiä joogayrittäjiä Suomessa,
niin mitä kaikkee ne on tehny, ne on perustanu omia, niil on omat koulut,
ne kirjoittaa kirjoja, ne on niinku joka paikassa, antaa lehti ja koko aika
julkisuudessa et tavallaan se on se. Et se on niinku ainut tie siihen. Ja
sillon niinku täytyy niinku oikeesti niinku sanoin äsken niin ajatella se heti
paljon isommin. Silloin on mahdollisuus, jos on - - Mun mielestä
nykyisissä tässä joogassa on tullut oikein sellainen niinku muoti-ilmiö että
ihmisille luodaan jotenkin pakopaikka, että hei, hyppää vaan pois
oravanpyörästä, lähe tämmöseks hyvinvointivalmentajaks tai muuta ja
moni tekeekin niin ja luulee, että uus elämä aukee tästä vaan
törmätäkseen siihen, että ei hemmetti mie nyt jätinki jonkun
vakkarityöpaikan ja nyt mä oon tässä ja sit se mun unelma sit… kun ei
oo olemassa mitään semmosta helppoo tietä, et kaikkeen sä joudut
tekemään tosi paljon työtä.
Haastateltava 2:
Kyl mä sitten joskus vielä haluaisin että mulla on oma joogasali - - joku
sellainen konkreettinen paikka, missä sitten eri tyyppiset ihmiset voi
kohdata ja kehittää näitä joogajuttuja ja just meidän paikkakunnalle ja
meidän näitä ihania alueita ja muita palveluja täydentäväks ja meidän
alueen ihmisiä ja niinku sitä vaikkapa Pohjois-Karjalan asukasrakennetta
palvelevaks. Niin, niin semmonen toive ja haave, että sellanen tänne
tehtäis ja jotenkin semmosta suomalaista Pohjois-Karjalaista joogaa, se
vois olla semmonen, semmonen kiva juttu.

129

Haastateltava 3:
No ala varmaan moninaistuu ja se on tietysti hyvä juttu, et tulee niinku
moniäänisempää ja erinäköisempää - - Mut se vaikuttaa taas siihen
kilpailutilanteeseen, että on vaikeampi saada niitä asiakkaita. Jos mie
mietin omaa yrittämistä niin mie kyllä varmaan jatkan tälleen
kevytyrittäjänä, et tää on mulle ollut hyvä vaihtoehto ja toimiva juttu,
silleen kun niitä tunteja on vaan se muutama viikossa, niin se pysyy
mielekkäänä se homma. Mut kyl mie toivon, että joku päivä sitä voi sit
tehdä vähän isommin, kun lapsikin on isompi ja pärjää vähän enemmän
omillaan ja on mahdollisuudet lähteä tekemään laajemmallekin et on
mulle monesti sanottu, et tuu tekeen isompiin kaupunkeihin, niin en mie
oo lähteny, koska kuitenkin haluaa, että kasvattaa sen lapsen täällä
turvallisemmissa maisemissa. Enkä mie usko, et se yhtään sen
helpompaa on missään muuallakaan, et siellä sitä kilpailua vasta
enemmän onki ja siellä se vasta varmaan pinnallista onki, et jos se täällä
on sitä, ni mennään jonnekin Helsinkiin niin se on varmaan potenssiin
sata siellä. Tuskin se helppoo missään on.
Haastateltava 5:
Haluan pitää enemmän itseni näköisiä joogatunteja ja ehkä paketoida
niitä kurssimuotoon. Joogayrittäminen tulee olemaan jatkossa
selkeämmin sivutoimista, jotta se pysyisi ilona ja rakkautena eikä
muuttuisi pakkopullaksi. Minua ei haittaa olla ammattilainen myös jollakin
muulla alalla.

7

Johtopäätökset ja pohdinta

Tässä luvussa esitetään tutkimustuloksia ja teoriaviitekehystä yhdistäen
johtopäätökset ja kehitysehdotus joogayrittäjän työhyvinvoinnin mallista. Käyn
läpi tutkimuksessa esiin tulleita keskeisiä asioita liittyen joogayrittäjien
työhyvinvointiin,

pohtien

teemoja

työhyvinvoinnin

portaat

-mallia

ja

työhyvinvointitalon ideaa käyttäen sekä arvioin tutkimusmenetelmien valintaa ja
tutkimuksen

luotettavuutta

sekä

kokoan

työhyvinvointia tukevasta toimintamallista.

ehdotuksen

joogayrittäjän
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Opinnäytetyöprosessin

aikana

ymmärrykseni

joogaopettajan

työstä

ja

joogayrittäjyydestä syveni. Joogayrittäjyys on selvästi uuden työn yrittäjyyttä, jota
leimaa naisvaltaisuus, ansainnan lähteiden yhdistely ja jatkuva muutos.
Joogayrittäjä toimii kasvavalla ja moninaistuvalla hyvinvointibisneksen kentällä.
Toimintaympäristö luo sekä mahdollisuuksia että haasteita yrittäjille. Pehmeät
arvot tulevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi menestystekijöiksi työelämässä
(Koivunen & Ojala 2015, 6). Vahvalle arvopohjalle ja omakohtaiselle
kokemukselle rakentuva yrittäjyys koettiin vastaajien keskuudessa mielekkääksi
työksi, jota tehdään suurella sydämellä. Myös joogayrittäjien usko omaan
ammattitaitoon ja asiakkaille tuottamaansa arvoon oli tutkimuksen perusteella
korkealla tasolla. Työhyvinvoinnin alemmilla portailla oli kuitenkin paljon
kuormitusta, joka vaikutti negatiivisesti yrittäjien työhyvinvointiin. Menestyvässä,
yrittäjän

omia

voimavaroja

vastaavassa

toiminnassa

vaaditaan

myös

liiketoimintaosaamista, hyvää suunnittelua, vakaan tulon rakentamista monesta
eri lähteestä, vahvaa verkostoitumista ja selkeiden rajojen asettamista.

7.1

Joogayrittäjän työhyvinvoinnin rakennuspalikat

Kyselyyn osallistuneiden joogayrittäjien yrittäjyys edustaa uuden työn ja
yrittäjyyden ilmiötä, jossa itsensätyöllistäjät yhdistelevät erilaisia ansainnan
lähteitä

niin

yrittäjyyden

kuin

monityösuhteisuuden

kautta.

Työ-

ja

Elinkeinoministeriön mukaan ”tällaista työtä tekevistä, heidän kokemuksistaan ja
ilmiön kokonaismerkityksestä ei Suomessa ole kuvaa” ja tutkimusta tarvittaisiin,
jotta tällaista uudenlaista yrittäjyyttä ja sen tekijöiden toimintaedellytyksiä
voitaisiin tukea. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 2018, 34–35.) Yhteiskuntaan ei ole
vielä muodostunut selkeitä uuden työn yrittäjyyttä tukevia verkostoja, säädöksiä
ja

luokituksia,

eikä

myöskään

toimialalle

ole

syntynyt

ammattiliittoa,

työehtosopimuksia tai muita virallisia pelisääntöjä, mikä aiheuttaa yrittäjille
epävarmuutta. Täysin vapaat markkinat, joille voi tulla kuka tahansa jooga- ja
koulutustaustastaan riippumatta, ovat täyttyneet hyvin kirjavalla joukolla eri
tasoisia

joogaopettajia.

Tämä

aiheuttaa

kokeneempien

joogaopettajien
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keskuudessa huolta opetuksen tasosta ja uusien, pikakoulutuksen käyneiden
opettajien keskuudessa painetta profiloitua ammattilaisena ja saavuttaa
asiakaskunta. Koska joogaopettajia on Suomessa tällä hetkellä paljon ja heidän
intressinsä ja tavoitteensa vaihtelevat merkittävästi, myös heidän tarpeensa
saada joogasta tuloa vaihtelevat ja vaikuttavat yleiseen hintatasoon. Selkeä
enemmistö tutkimukseen osallistuneista joogaopettajista koki, että työn ilta- ja
viikonloppupainotteisuus, sekä pienet ja epäsäännölliset tulot olivat heidän
työhyvinvointinsa kannalta kuormittavia tekijöitä.
Ryttyläinen-Korhosen (2013, 4) mukaan ”Yrittäjän elämäntavoilla, ajankäytön
ongelmilla ja riittämättömällä kuvalla yrityksen tuloksesta on selkeä yhteys
koettuun työkykyyn, stressiin ja työtehokkuuteen.” Joogayrittäjien tapauksessa
elintavat olivat pääosin kunnossa, mutta haasteita ilmeni ajankäyttöön sekä
erityisesti yrityksen johtamiseen ja tuloksellisuuteen liittyen. Kirjallisen strategian
puute ja pidemmän tähtäimen tavoitteiden puute sekä hinnoitteluun liittyvät
haasteet nousivat tutkimuksessa esiin. Tulokset tukivat esiymmärrystä siitä, ettei
joogayrittäjyyden

lähtökohtana

ole

yrittäjän

halu

rakentaa

menestyvää

liiketoimintaa, vaan ennen kaikkea halu ohjata joogaa ja luoda asiakkaille
hyvinvointia. Joogayrittäjä ei kuitenkaan ole palkkatyöläisen asemassa siinä, että
hän voisi vain saapua paikalle ja pitää tunnit, vaan yrittäjyyden mukana tulee
väistämättä vastuu yrityksen eri osa-alueista. Vaikka joogaohjaaja olisi
ammattitaitoinen ja suhtautuisi opettamaansa asiaan intohimolla, tuo huonosti
johdettu yritys tai puutteellinen liiketoimintaosaaminen ennemmin tai myöhemmin
eteen ongelmia.
Kaupallistumisestaan huolimatta joogan opettamiseen liittyy edelleen arvoja ja
tietynlaisia henkisiä vaatimuksia, jotka luovat joogayrittäjille paineita sekä
ristiriitoja joogan arvomaailman ja hyvinvointibisneksen välillä. Ne ominaisuudet,
joita joogaopettajassa arvostetaan: ystävällisyys, empatiankyky ja kuuntelemisen
taito, tulevat olemaan tulevaisuuden työelämässä arvostettuja ominaisuuksia.
Joogayrittäjyys voi hyvin olla tulevaisuuden yrittäjyyttä, jos sen saa rakennettua
tekijälleen mielekkääksi, kannattavaksi ja omien voimavarojen mukaiseksi
liiketoiminnaksi.
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Rauramon (2012, 17.) mukaan työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohtana voi
olla tuottavuuden, tuloksellisuuden tai laadun parantaminen. Tulosten perusteella
joogayrittäjän työn tuottavuuden parantamista voidaan lähestyä pohtimalla
yrittäjän

käyttämää

työaikaa

suhteessa

saavutettuihin

tuloksiin,

miten

työsuoritusten kannattavuutta voidaan parantaa ja miten yrittäjä voi huolehtia
omasta jaksamisestaan. Esimerkiksi viikkotunneilta toisille tapahtuvien siirtymien
ja työmatkojen minimoiminen, asiakkaiden sitouttaminen ja yrittäjän kannalta
mielekäs hinnoittelu lisäävät työn tuottavuutta. Yrittäjä voi pohtia, olisiko hänelle
kannattavampaa pitää viikoittainen tunti naapurikaupungin kuntosalilla, jolta hän
laskuttaa 45€ tunnilta, vai järjestää omalla paikkakunnalla yksi laadukas parin
tunnin joogatyöpaja, jonne on sitova ennakkoilmoittautuminen ja jonka hinnan
yrittäjä voi määritellä itse. Valitsemalla jälkimmäisen, yrittäjä joutuu tekemään
enemmän markkinointia ja asiakkaiden kontaktointia, mutta iltatyö ja työmatkat
vähenevät. Tuottavuutta voi lisätä myös keskittymällä asioihin, joissa on hyvä ja
ulkoistamalla

tai

hankkimalla

asiantuntijoiden

apua

muilla

osa-alueilla.

Esimerkiksi kirjanpitoon saattaa yrittäjällä itsellään mennä kuukausittain päivä tai
pari, kun ammattilainen hoitaa sen reilussa tunnissa.
Tuloksellisuuden parantaminen on yhteydessä tuottavuuteen. Kasvattamalla
yrityksen kassavirtaa ja mahdollisesti kustannuksia pienentämällä voidaan
kehittää tuloksellisuutta. Palvelujen laadun kehittämiseen puolestaan liittyy oman
osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä profiloituminen esimerkiksi yrityksen
brändin

kehittämisen

ja

yhteistyökumppaneiden

valinnan

kautta.

Ammattiosaaminen ja hyvät asiakastaidot kulkevat punaisena lankana kaikessa
kehittämisessä.

7.2

Joogayrittäjän työhyvinvoinnin portaat

Kyselyssä ja haastatteluissa tehdyt havainnot olivat työhyvinvoinnin portaat teorian näkökulmasta mielenkiintoisia. Eniten yrittäjiä kuormittivat alempien
portaiden epäkohdat, mutta arvostus, osaaminen ja työn mielekkyys koettiin
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keskimäärin melko hyväksi. Suurimmat kuormittavuustekijät liittyivät työn- ja
toimeentulon epävarmuuteen, heikkoon työtuloon suhteessa työn määrään sekä
epäsosiaalisiksi koettuihin työaikoihin. Yrittäjät pitivät terveydestään hyvää
huolta, useat heistä kuitenkin kävivät muiden pienyrittäjien tapaan sairaina töissä
ja kokivat ettei työ- ja vapaa-ajan välillä ollut tasapainoa.
Sekä teoriaosuuden lähdeaineisto, että tutkimuksen tulokset viittasivat siihen,
että erityisesti vasta vähän aikaa joogayrittäjinä toimineet kokivat, etteivät he
vielä voineet pyytää ohjauksesta ’kunnollista’ hintaa, mikä puolestaan vääristää
kilpailua. On ymmärrettävää, että uuden joogayrittäjän tulee ensin saada
tunnettavuutta markkinoilla ja luoda itselleen asiakaskunta. Tämä liittyy myös
siihen havaintoon, että mitä kauemmin yrittäjä on toiminut, sitä monipuolisempi
hänen työnkuvansa on ja sitä parempi mahdollisuus hänellä on luoda
kannattavaa liiketoimintaa. Asiakkaiden on helpompi lähteä kokeilemaan uuden
opettajan

ohjausta

viikonloppuretriitille.

edullisille

viikkotunneille,

Kokeneempien

kuin

joogaopettajien

arvokkaammalle

kommentit

kuitenkin

vahvistivat esiymmärrystä siitä, että koska tällä hetkellä samalla markkinalla
kilpailevat

joogayrittäjät

koulutustasosta,

joogakokemuksesta

ja

muusta

ammattiosaamisesta riippumatta, jää opetuksen tason arviointi ensisijaisesti
asiakkaan vastuulle. Alalle toivottiin selkeästi yhtenäistä palkkausta tai
koulutukseen ja kokemukseen sidottua palkkausta. Palkkaus tarkoittaa tässä
yhteydessä myös yrittäjän palkkioita, ei vain työsuhteessa toimivien palkkatasoa.
Erityisesti pääkaupunkiseudulla toimivat yrittäjät toivoivat myös jonkinlaista
säätelyä sen suhteen, millä koulutuksella itseään voi nimittää joogaopettajaksi.
Kuvio 24 kuvastaa joogayrittäjän työhyvinvoinnin portaiden kuormittavuus ja
voimavaratekijöitä. Tiedonhankinnassa esiin tulleet kuormittavuustekijät olivat
yhdenmukaisia

teoriaosuudessa

esiin

tulleiden

asioiden

kanssa,

eikä

tutkimuksessa tullut esiin yllättäviä tuloksia. Eri portaiden teemat kuitenkin
kietoutuivat toisiinsa niin, että joidenkin teemojen kohdalla oli hankala vetää
rajoja siitä, mihin portaalle kukin teema kuuluu.
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OSAAMINEN JA ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN
•VOIMAVARAT: Elinikäinen oppiminen, osaamisen kehittäminen, innovatiivisuus ja
luovuus. Työn ilo. Oman näköinen yrittäjyys, liiketoimintaosaamisen vahvistaminen,
tavoitteiden asettaminen. Aikaa suunnitteluun. Toimintojen ulkoistaminen.
•KUORMITUS: Ei aikaa suunnittelulle tai resursseja kouluttautumiseen. Intuitiivinen
kehittäminen arkiajattelun pohjalta, innostuminen saa ottamaan vastaan liikaa töitä.

ARVOSTUS
•VOIMAVARAT: Oman työn hinnoittelu, asiakaspalautteen kerääminen ja
asiakaslähtöinen kehittäminen, omien arvojen mukainen työskentely, armollisuus itseä
kohtaan.
•KUORMITUS: Liian alhainen hinnoittelu, itsen vertaaminen kilpailijoihin, arvoristiriidat.
YHTEISÖLLISYYS
•VOIMAVARAT: Perhe, ystävät ja ammatillinen verkosto. Kaikkia osapuolia hyödyttävän
yhteistyön rakentaminen, verkostoitumiseen panostaminen.
•KUORMITUS: Yksin jääminen, väärien yhteistyökumppanien valinta.

TURVALLISUUS
•VOIMAVARAT: Ansainnan lähteiden monipuolisuus ja myös tasaisen, helpommin
ennakoitavan tulon hankkiminen. Liiketoiminnan hyvä suunnittelu ja muutoksiin
varautuminen. Työn kannattavuuden lisääminen ja työajan tehokas hyödyntäminen.
Asiakasryhmien kartoittaminen.
•KUORMITUS: Kannattamattoman tai liian heikosti kannattavan työn tekeminen, ilta- ja
viikonlopputyö, pitkät siirtymät, pitkäaikaisten suunnitelmien puuttuminen, liika
riippuvuus asiakkaista, yhteistyökumppaneista tai työsuoritusten toteutumisesta,
ansainnan lähteiden vähyys. Toimialalta puuttuva säätely.

TERVEYS
• VOIMAVARAT: Oma joogaharjoitus. Muu elämä ja vapaa-aika. Terveellinen ravinto,

riittävä lepo, liikunta, luonnosta nauttiminen, harrastukset. Ihmissuhteista
huolehtiminen. Rajojen asettaminen, omien voimavarojen tunnistaminen.
Työterveyshuolto, sijaisten järjestäminen.
•KUORMITUS: Liian suuren työmäärän vastaanottaminen, vapaa-ajan vähyys tai ei
selkeää vapaa-aikaa. Itsestä huolehtimisen unohtuminen, puutteellinen sairauden
turva, kuormitus sosiaalisiin suhteisiin.

Kuvio 24. Joogayrittäjän työhyvinvoinnin portaat (Pohjautuen Rauramo 2012).
Joogayrittäjän terveys on työhyvinvoinnin perusta. Tärkeää on ylläpitää omaa
joogaharjoitusta,

sillä se

auttaa

myös

vahvistamaan

tunnetta

omasta

ammattitaidosta ja säilyttää yhteyden opetettavaan asiaan. Muille ei voi antaa
sitä, mitä itsellä ei ole ja siksi joogayrittäjän oma hyvinvointi on kaiken perusta.
Terveellisten elämäntapojen lisäksi joogayrittäjän on huolehdittava, että hänellä
on säännöllisesti vapaa-aikaa, joka ei pyöri joogan ympärillä. Läheisistä
ihmissuhteista huolehtiminen ja mielekkäät harrastukset auttavat irrottamaan
ajatukset työstä. Joogayrittäjän tulee myös huolehtia siitä, että hänen työaikansa
ja työmääränsä vastaavat omia voimavaroja ja hän osaa asettaa tekemiselleen
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selkeät rajat. Sairastumisen varalta on hyvä olla olemassa suunnitelma:
Asianmukaiset vakuutukset ja etukäteen mietityt sijaiset.
Turvallisuuden portaalla joogayrittäjän kannattaa panostaa siihen, että hän luo
tasapainoa niillä asioilla, joihin hän pystyy vaikuttamaan. Työn kannattavuutta ja
työskentelyolosuhteita voidaan kehittää hyvällä suunnittelulla. Pieneltäkin
tuntuvat asiat, kuten vuokratun tilan ohi kulkeva vilkasliikenteinen tie tai epäilyt
kosteusvauriosta saattavat melkein huomaamatta kuormittaa sekä yrittäjää että
asiakkaita. Omaa osaamista voi hyödyntää monialaisesti, yhdistelemällä eri
tulonlähteitä tai pohtimalla joogan ohjaukseen liittyviä mahdollisuuksia, kuten
asiakasryhmiä, joille joogaa voi ohjata virka-aikana tai siirtymällä vähitellen
kannattavampien workshopien ohjaamiseen epävarmojen viikkotuntien sijaan.
Toimintaansa ammattimaisesti suhtautuva joogayrittäjä ymmärtää, että työn
kannattavuus ei ole kylmää rahastusta, vaan myös asiakkaalle tuotettu arvo
kasvaa, kun joogayrittäjä voi hyvin ja panostaa huolellisesti jokaiseen tarkoin
valikoituun

työsuoritukseen.

Hyvä

suunnittelu

vähentää

myös

stressiä

tulevaisuuden työtilanteeseen liittyen. Sen sijaan, että joogayrittäjä menee
eteenpäin kuukausi kerrallaan toivoen, että jotain ilmaantuu kesäkuukausinakin,
hän voi suunnitella toimintaansa esimerkiksi vuosikellon avulla. Vuosikelloon
merkitään kaikki vuoden työt sekä niiden vaatimat toimenpiteet, lasketaan
arvioitu ajankäyttö ja tulot. Joogayrittäjän kannattaa myös pohtia, miten hän
varautuu siihen, että jokin kurssi tai retriitti ei toteudu suunnitellusti tai jokin
vakioyhteistyökumppanuus päättyy. Mistä työ muodostuu kesäkuukausina, vai
aikooko yrittäjä tienata myös kesän ansiot jo kevään aikana?
Verkostojen tärkeys joogayrittäjille tuli tutkimuksessa selkeästi esiin. Enemmistö
kommenteista oli positiivisia, mutta osa joogayrittäjistä oli kokenut myös
epäreilua

kohtelua

sekä

yhteistyökumppaneiltaan

että

asiakkailtaan.

Joogayrittäjän kannalta yhteistyökumppaneiden valinta onkin tärkeää, jotta
verkostoituminen

tuo

arvoa

kaikille

osapuolille.

Yrittäjän

tulisi

pystyä

neuvottelemaan itselleen sopiva korvaus työstään ja halutessaan vaatia myös
kirjallista sopimusta, jossa esimerkiksi yhteistyön mahdolliseen loppumiseen
liittyvistä asioista ja osapuolien vastuusta asiakkaita koskien on sovittu. Myös
epäviralliset verkostot olivat yrittäjille tärkeitä. Moni mainitsi keskustelut
joogaopettajakollegojen

kanssa

tärkeiksi

voimavaratekijöiksi

ja

useat
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joogayrittäjät kaipasivat ajoittain työyhteisöä. Joogayrittäjä voisikin ehdottaa
muille

yksinyrittäjille

yhteisen

TYHY-päivän

järjestämistä.

Aloittelevakin

joogayrittäjä pääsee helposti verkostoitumaan käymällä muiden opettajien
tunneilla, osallistumalla keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja vierailemalla
hyvinvointialan

tapahtumissa.

Verkostoitua

voi

myös

oman

toimialan

ulkopuolella. Joogayrittäjä voi ehdottaa esimerkiksi pitopalvelun pitäjälle,
muusikolle tai tanssiterapeutille yhteisen tapahtuman järjestämistä. Perheen ja
ystävien tuki oli yrittäjille tärkeää, mutta yrittäjän tulee muistaa tasapaino myös
läheisissä ihmissuhteissaan. Ainainen työstä puhuminen ja poissaolo kuormittaa
pidemmän päälle perhe- ja ystävyyssuhteita ja läheiset ihmissuhteet ovat
nimenomaan tärkeä linkki työn ulkopuoliseen maailmaan, jossa ajatukset voivat
irrottautua työasioista.
Arvostuksessa tärkeää on itsearvostus niin ammattilaisena, yrittäjänä kuin
ihmisenäkin.

Itseä

voi

onnitella

esimerkiksi

ensimmäisen

onnistuneen

workshopin pitämisestä tai siitä, miten osasi tunnilla auttaa alaselän ongelmista
kärsinyttä asiakasta turvallisempaan asentoon, tai miten uskalsi myöntää
asiakkaalle,

ettei

uskaltanut

lähteä

arvailemaan

ja

ohjaamaan

häntä

mahdollisesti haitalliseen asentoon. Sosiaalista arvostusta tukee tietysti monen
mainitsema asiakaspalaute, jonka ei aina tarvitse tulla sanallisessa muodossa,
vaan siinä, miten joogan vaikutukset alkavat näkyä omissa oppilaissa.
Asiakaspalautetta kannattaa myös kerätä ja toimintaa kehittää sen perusteella,
jotta yrityksen tarjonta vastaisi asiakkaiden toiveisiin myös tulevaisuudessa.
Asiakaspalautteen

keräämisessä

sähköpostitse

on

otettava

huomioon

tietosuojalait koskien asiakkaiden yhteystietojen säilyttämistä, mutta palautetta
voi kerätä vanhanaikaisesti anonyymeille paperilappusille esimerkiksi kurssin
viimeisellä kokoontumiskerralla tai julkaista nettikyselyn omilla internet- tai
sosiaalisen median sivustolla. Hinnoittelun haasteet ja joogan opettamiseen
liittyvät arvoristiriidat nousivat tutkimuksessa esiin. Joogayrittäjän kannattaa
pysähtyä ajattelemaan, miten paljon hän arvostaa omaa aikaansa ja
osaamistaan. Se, että hän vuodesta toiseen juoksee ympäriinsä opettamassa
kannattamattomia tunteja lopulta väsähtäen itse, ei palvele ketään. Jos toiminnan
alussa

joogayrittäjä

päättää

pitää

ilmaisia

esittelytunteja

tai

heikon
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kannattavuuden viikkotunteja, on hänellä hyvä olla rinnalla muita, vakaampia
tulonlähteitä.
Rakkaus joogaan oli selkeästi yrittäjiä motivoiva tekijä tutkimuksessa. Kuten mitä
tahansa rakkaus-suhdetta, myös joogayrittäjän on vaalittava omaan suhdettaan
työhönsä. Mikäli suhde tuntuu yksipuoliselta; Joogayrittäjä vain antaa aikaansa
ja energiaansa saamatta työstään elantoa tai kiitosta ja vähitellen rakas harrastus
ottaa haltuunsa koko elämän niin, ettei aikaa jää enää muuhun sosiaaliseen
elämään, saattaa yrittäjä katkeroitua ja pohtia koko homman jättämistä. Rakkaus
ei yksin riitä, vaan tarvitaan panostusta, suunnittelua ja kehittämistä, selkeää
suuntaa siitä, mihin ollaan menossa. Joogayrittäjän tarvitsee johtaa itseään
suhtautumalla työhönsä ammattina ja yritystoimintana, ei pelkkänä intohimona.
Kun alemmat portaat ovat tasapainossa ja yrityksen asiat kunnossa, vapautuu
joogayrittäjältä energiaa työstä nauttimiseen ja luovaan kehittämiseen. Luovuus
ei tunnetusti viihdy samassa veneessä kiireen ja stressin kanssa, flow -tilaan ei
pääse, jos ei arvosta omaa työtään tai koe, että se on kannattavaa. Yrittäjän
kannattaa

budjetoida

myös

jatkokoulutusta

varten

ja

vahvistaa

omaa

osaamistaan joogan lisäksi esimerkiksi ryhmänohjaustaitojen, markkinoinnin tai
tietoteknisten taitojen osa-alueilla. Yrittäjän on kuitenkin hyväksyttävä, ettei
hänestä koskaan tule ”valmista”, vaan lisää koulutusmahdollisuuksia tulee aina
olemaan tarjolla. Kun yrittäjällä on toiminnalleen selkeät tavoitteet, voi hän kysyä
itseltään palveleeko jokin työsuoritus, asiakkuus tai toimintamalli hänen
tavoitteitaan. Niin innostuneena kuin taloudellisen paineenkin alla on kiusaus
ottaa vastaan kaikki tarjottu työ, etenkin silloin kun oman liiketoiminnan arvot ja
päämäärät ovat epäselviä.
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7.3

Joogayrittäjän työhyvinvointitalo

Alla oleva Kuvio 25 esittää joogayrittäjän työhyvinvoinnin taloa.

Kuvio 25. Joogayrittäjän työhyvinvointitalo (pohjautuen Työterveyslaitos).
Joogayrittäjän työhyvinvoinnin talo rakentuu vahvalle perustalle, kun yrittäjä
huolehtii omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Oman joogaharjoituksen
ylläpitäminen ei ole tärkeää ainoastaan fyysisen hyvinvoinnin kannalta, vaan
säilyttää yhteyden opetettavaan asiaan ja on osa yrittäjän elinikäistä oppimista.
Jotta voisi pitkällä tähtäimellä viedä asiakkaitaan eteenpäin joogan polulla, on
sillä kuljettava itsekin, mielellään askelen edellä. Siksi talon keskellä
tasapainoilee joogaopettaja toinen jalka tukevasti maassa mutta käsillä suunta
ylöspäin kohti tavoitteita. Terveyden kerrokseen kuuluu myös mielekkään vapaaajan järjestäminen, läheisistä ihmissuhteista huolehtiminen, omien voimavarojen
mukaiset työajat ja sairastumiseen varautuminen. Voimassaolevat vakuutukset
ja

mahdollisesti

työterveyshuollon

järjestäminen

saattavat

vähentää

sairastumisen pelkoon liittyvää stressiä. Joogayrittäjän kannattaa sopia
verkostonsa muiden yrittäjien kanssa jo etukäteen sijaisuuksista sairastumisien
varalta.
Ammatillisen osaamisen kerroksessa tapahtuu koko ajan liikettä. Yrittäjän tulee
kokea, että hänellä on tiedot ja taidot, joita tarvitaan turvalliseen joogan

139

ohjaukseen. Jatkokoulutukset sekä osallistuminen muiden joogaopettajien
tunneille tai kursseilla ovat oman harjoituksen lisäksi ammatillisen osaamisen
ylläpitämisen perusta. Joogayrittäjä myös lukee alan kirjallisuutta ja keskustelee
muiden

joogaopettajien

kanssa.

Ammatilliseen

osaamiseen

kuuluu

eri

ulottuvuuksia: anatomiaa, filosofiaa, joogan historiaa, opetuspedagogiikkaa jne.
ja eri alueille voi hankkia syventävää ammattitaitoa myös sidosryhmien
tarjoamilta kursseilta. Kyky uudistua ja päivittää omaa osaamista on
tulevaisuuden työelämässä elinehto kilpailuedun säilyttämiseksi (Otala & Ahonen
2003, 19).
Joogayrittäjää ohjaavat vahvat arvot ja halu tehdä omannäköistä työtä. Yrittäjää
ohjaava motivaattori on tuottaa asiakkailleen hyvinvointia, jota on itsekin löytänyt
joogasta. Rakkaus joogaan ei kuitenkaan yksin riitä, vaan yrittäjän on
asennoiduttava työhönsä myös liiketoimintana ja ammattina. Ammattimainen
suhtautuminen omaan työhön auttaa hinnoittelemaan palvelut oikein sekä
vapautumaan joogan etiikan ja kaupallisen liiketoiminnan arvoristiriidoista.
Yrittäjä tarvitsee myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, sillä menestyvän
liiketoiminnan rakentaminen saattaa viedä aikaa.
Parvekkeelta

avautuu

näkymä

joogayhteisöön,

asiakkaisiin

ja

toimintaympäristöön. Aivan kuten mihin tahansa maisemaan, myös tähän
näkymään liittyy jatkuva muutos ja säänvaihtelut. Asiakkaiden sitouttamisessa ja
asiakkaiden muuttuviin mieltymyksiin ja arvoihin vastaamisessa on tärkeää
tuntea itselle merkittävät asiakkaat ja kohderyhmät, kerätä asiakaspalautetta ja
kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti. Vahva ammatillinen verkosto sekä selkeä
profiloituminen

kirjavalla

kentällä

mahdollistavat

voimien

yhdistämisen,

vertaistuen sekä toimialan kehittämisen yhdessä muiden yrittäjien kanssa.
Hyvinvointibisneksen
yhteiskunnan

sekä

laajemmin

toimintaympäristön,

työelämän

muutoksissa

joustavuus

ja

ovat

innovatiivisuus

ja

yrittäjän

valttikortteja.
Työhyvinvointitalonsa

ylimmän

kerroksen

joogayrittäjä

rakentaa

liiketoimintaosaamisensa varaan. Itsensätyöllistäjänä hän voi miettiä missä ja
millaisilla ehdoilla hän haluaa työskennellä. Terve itsearvostus on perusta sille,
että yrittäjä uskaltaa pyytää työstään reilun korvauksen ja sanoa ”Ei”
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kannattamattomille työtarjouksille tai töille, jotka eivät pidemmällä tähtäimellä
palvele hänen tavoitteitaan. Työlle kannattaa asettaa selkeät tavoitteet ja
suunnitella toimintaa esimerkiksi vuosikellon avulla. Työskentely, joka vastaa
omia voimavaroja ja osaamista, mutta tarjoaa sopivasti haasteita, tukee
kokemusta

työn

mielekkyydestä.

Joogayrittäjä

ei

välttämättä

ole

verkostoitumistapahtumien vakiokävijä, mutta merkitykselliset suhteet muiden
joogayrittäjien kanssa ovat tärkeitä. Koska toimintaympäristö on nopeasti
muuttuva eikä uuden työn yrittäjä voi nojata perinteisten yhteiskunnan
tukiverkkojen varaan, on muiden joogayrittäjien vertaistuki erityisen tärkeää.
Yrittäjä

voi

pohtia,

markkinoinnissa

tai

voiko

hän

tapahtumien

hyödyntää

verkostojaan

järjestämisessä

esimerkiksi

jakamalla vastuuta

ja

hyödyntäen vahvuuksia. Yrittäjä uskaltaa pyytää apua silloin, kun hän
kamppailee byrokratian tai lakipykälien kanssa. Lopuksi, yrittäjän on kyettävä
johtamaan itseään, asetettava toiminnalleen selkeät tavoitteet, tunnistamaan
omat voimavaransa ja kehitettävä toimintaansa.
Kaikkein korkeimmalla, talon vintillä, on menestyvän joogayrittäjän tavoitetila:
Sydämellä tehty työ, sydämestä käsin eletty elämä ja riittävä toimeentulo, joka
rakentuu joko joogan opettamisesta tai myös muista ansainnan lähteistä. Yrittäjä
ottaa vastuun omasta työelämäntarinastaan. Hän tuntee itsensä ja talonsa ja
ylläpitää taloaan tehden pientä remonttia siellä täällä niin, ettei mikään osa
romahda yllättäen.

7.4

Loin

Joogayrittäjän työhyvinvoinnin kukka

kehittämistyön

perusteella

joogayrittäjälle

työhyvinvoinnin

mallin:

joogayrittäjän menestyksen kukan, jonka viisi terälehteä yhdessä muodostavat
toisiaan tukevan kokonaisuuden.
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Kuvio 26.

Hyvinvoivan joogayrittäjän menestyksen kukka.

Joogayrittäjän tulee tiedostaa omat voimavaransa ja rajansa. Hänellä tulee olla
riittävän ammattitaidon lisäksi edellytykset toimia yrittäjänä. Joogayrittäjän tulee
pystyä elämään yrittäjyydelle tyypillisen epävarmuuden kanssa, sitoutua
kärsivällisesti kehittämään yritystään, olla joustava kohdatessaan muutoksia ja
johtaa itseään kohti tavoitteita. Yrittäjän tulee suunnitella toimintaansa omien
voimavarojensa ja osaamisensa puitteissa kannattavaksi ja mielekkääksi
kokonaisuudeksi, jolla on selkeät tavoitteet. Joogayrittäjän on tunnettava
toimintaympäristönsä,

asiakkaat

ja

kilpailijat,

sekä

panostettava

verkostoitumiseen. Kaiken lisäksi hänen on rakennettava kilpailuetunsa
esimerkiksi erikoistumalla tai rakentamalla itsestään brändin ja oltava valmis
kulkemaan elinikäisen oppimisen ja jatkuvan kehittämisen polulla.
Joogayrittäjän tarvitsee huolehtia työhyvinvoinnin kukastaan, mikäli haluaa sen
kukoistavan. Kukka tulee istuttaa joogan perinteen, omien arvojen ja osaamisen
hedelmälliseen maaperään ymmärtäen, että kukkaa ei voi repiä juuriltaan ilman,
että se kuihtuu. Aivan kuten puutarhuri arvioi taimensa edellytyksiä kasvaa
selvittämällä, miten kasvia tulee hoitaa, mihin se kannattaa istuttaa ja mitkä muut
kasvit kilpailevat saman maaperän ravinteista, tulee joogayrittäjän tuntea
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toimintaympäristönsä, kitkeä haitallisia rikkaruohoja hyvinvointinsa ympäriltä ja
huolehtia, että kukka säilyttää kilpailuetunaan paikkansa auringossa eikä jää
ympäröivien kasvien varjoon.
Ympäristön yleiset olosuhteet ja säätilat vaikuttavat kukan kasvuun. Osalle näistä
ei joogayrittäjä voi mitään, mutta hän voi tukea kukkaansa selviämään muutosten
tuulessa ja varautua epäsuotuisiin ajanjaksoihin. Vaikka yrittäjä ei voi vaikuttaa
vallitseviin megatrendeihin tai yhteiskunnan säätämiin yrittäjyyttä koskeviin
lakeihin, voi hän osallistua omalta osaltaan keskusteluun, alan kehittämiseen ja
varautua muutoksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Kukan hoitamisen tulee olla
mielekästä ja kannattavaa, se ei saa viedä mennessään puutarhurin koko
elämää.
Mehiläinen muistuttaa, että joogayrittäjä toimii aina suhteessa muihin ja
yhteistyön tulee tuottaa arvoa kaikille osapuolille. Ammatilliset verkostot,
asiakkaat, lähipiiri ja sidosryhmät kaikki vaikuttavat joogayrittäjän hyvinvoinnin
kokonaisuuteen ja vastavuoroisesti myös joogayrittäjä vaikuttaa ihmisiin ja
yrityksiin, joiden kanssa hän toimii ja viestii.
Yrittäjän on johdettava omaa työssäjaksamistaan, ammattitaitonsa kehittämistä,
suhdettaan toimintaympäristöön, kilpailijoihin ja asiakkaisiin sekä pidettävä työ
mielekkäänä ja omien arvojen mukaisena. Kukkaa tulee myös muistaa ihastella,
nauttia loistosta, joka omalla työllä on saatu aikaan. Työhyvinvoinnista
huolehtiminen

on

kuin

vesi,

jolla

kukkaa

kastellaan,

se

vaikuttaa

kokonaisvaltaisesti.

7.5

Menetelmien arviointi ja tulosten luotettavuus

Tutkimuksen tekoa vaikeutti se, ettei perusjoukosta ollut olemassa mitään
kattavaa rekisteriä. Tutkimusmenetelmien valinnalla pyrin sekä saavuttamaan
mahdollisimman suuren joukon joogayrittäjiä kyselyn kautta, että saamaan
syventävää tietoa ja mahdollisia uusia näkökulmia teemahaastattelujen avulla.
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Jotta tulosten perusteella voitaisiin tehdä yleistyksiä, olisi kaikilla perusjoukon
havaintoyksiköillä, eli tässä tapauksessa joogayrittäjillä, tullut olla mahdollisuus
valikoitua otokseen. Koska havaintoyksiköiden etsiminen tapahtui yhteystietoja
internetistä etsimällä ja sosiaalisen median sekä oman verkostoni kautta,
muodostui edellytykseksi kyselyyn vastaamiselle se, että vastaajalla oli
käytössään tietotekniset valmiudet ja mahdollisuudet kyselyyn vastaamiseen ja
heidän yhteystietonsa sattuivat olemaan tutkijan saatavilla (Vilkka 2015, 95;
Ojasalo ym. 2018, 129). Tällä menetelmällä internetissä ja sosiaalisessa
mediassa esillä olevat ohjaajat saivat kutsun kyselyyn todennäköisemmin kuin
yrittäjät, jotka eivät markkinoi itseään yhtä aktiivisesti internetin kautta, tai joilla ei
ole kotisivuja. Mikäli yrittäjien työhyvinvoinnilla ja taloudellisella menestyksellä
olisi yhteys läsnäoloon online-maailmassa, vähemmän itseään sähköisesti
markkinoivien yrittäjien ääni jäi kuulematta. Kyselyn julkinen linkki julkaistiin
sosiaalisen median alustalla, jonka kautta valikoitui kyselyyn vastaajiksi
määrittelemätön joukko henkilöitä, jotka sattuivat vierailemaan Facebookryhmässä ja näkemään linkin kyselyyn. Nämä vastaajat jäivät tutkijalle
tuntemattomiksi. (Ojasalo ym. 2018, 129)
Vaikka kysely sopii menetelmäksi arkaluontoisten teemojen käsittelyyn, ei
sähköisessä kyselyssä vastaajilla ole täydellistä anonymiteettia (Vilkka 2015, 95).
Koska kyselyn tekijä näki, ketkä henkilökohtaisesti sähköpostilla kutsutuista
henkilöistä olivat vastanneet kyselyyn, ilmoitettiin kyselyn alussa selkeästi, ettei
kerättyä tietoa käytetä siten, että siitä voisi tunnistaa ketään henkilökohtaisesti.
Opinnäytetyön tavoitteena ei ollut ensisijaisesti tieteellisen teorian luominen
argumentaation avulla, vaan käytännön työelämän kehittäminen. Vaikka
tiedonhankinnan menetelmien kautta hankittu tieto ei täytä tieteellisen
argumentaation vaatimuksia, oli näyte, hankittu aineisto ja tutkimustuloksissa
esiin tulleet teemat teoriaviitekehystä tukevia, tarpeeksi kattavia ja mahdollistivat
päätelmien tekemisen. (Vilkka 2015, 207–208.)
Tutkimuksen validiteettia eli luotettavuutta arvioidessa, voin todeta, että
tutkimusmenetelmät mittasivat sitä, mitä niiden oli tarkoituskin mitata eli sain
tietoa tutkimukseen osallistuneiden joogayrittäjien työhyvinvointia kuormittavista
tekijöistä sekä yrittäjien kommentteja tekijöistä, jotka antoivat heille voimavaroja
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työhyvinvoinnin

tueksi.

Tutkimuksen

kohderyhmä

oli

asianmukainen,

tutkimuskysymykset tuottivat tutkimusongelman kannalta keskeistä tietoa ja
tutkimus teki oikeutta tutkittavalle ilmiölle. (Hiltunen 2009, 3.) Validiteetin
arviointia vertaamalla tutkimuksen tuloksia aiheesta olemassa olevaan tietoon
vaikeuttaa aiempien tutkimusten puuttuminen. Tutkimuksen tulokset olivat
kuitenkin yhdenmukaisia teoriaviitekehyksessä käytettyjen lähteiden sekä oman
kokemuspohjani kanssa, mikä lisää tutkimuksen vahvistuvuutta (Eskola &
Suoranta 1998).
Tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta on hankala arvioida. Tutkimus
tehtiin kertakyselynä ja kertahaastatteluina, jolloin ei voida tietää, saataisiinko
täysin samat tulokset, mikäli tutkimus uusittaisiin. Tutkimuksen reliabiliteettiin
vaikuttaa myös se, ymmärsivätkö kyselyyn osallistujat ja haastateltavat
kysymykset samalla tavalla, kuin tutkija ja tapahtuiko esimerkiksi haastattelujen
litteroinnissa tai vastausten teemoittamisessa virheitä. (Hiltunen 2009, 9.)
Toisaalta tapaustutkimuksessa ei yleensä olekaan tarkoitus tuottaa empiirisesti
yleistäviä päätelmiä vaan saavuttaa ymmärrys tutkittavasta tapauksesta (Eskola
& Suoranta 1998).
Toinen huomioitava asia on tutkimuksen objektiivisuus. Omat kokemukseni
joogayrittäjänä, yrittäjyyteen ja joogaan liittyvä osaamiseni ja näihin liittämäni
henkilökohtaiset arvot, oma persoonani ja stressinsietokykyni sekä itse kokemani
työn kuormittavuus ja voimavaratekijät varmasti vaikuttivat jossain määrin
tutkimukseen, tutkimuskysymysten valintaan ja jossain määrin myös tulosten
analysointiin. Pyrin etsimään teoriaviitekehykseen monipuolisesti näkökulmia ja
tiedonlähteitä ja antamaan sekä kyselyyn vastanneille että haastateltaville myös
mahdollisuuden tuoda esiin itselleen tärkeitä asioita. Aineiston luotettavuutta
vahvistaa sen saturaatio. Sekä kyselyssä että haastatteluissa nousivat yhä
uudelleen

esiin

samat

teemat.

Pyrin

myös

analysoimaan

tuloksia

mahdollisimman kattavasti, enkä tehnyt päätelmiä yksittäisten kommenttien
perusteella vaan useiden vastaajien vastauksista nousseiden keskeisten ja
yhteisten teemojen pohjalta. (Eskola & Suoranta 1998.)
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7.6

Kehitysehdotus joogayrittäjän työhyvinvoinnin tukemiseksi

Edellä on jo luotu tutkimuksen perusteella mallit joogayrittäjän työhyvinvoinnin
portaista, työhyvinvointitalosta sekä työhyvinvoinnin kukasta. Kehittämistyön
tavoitteena oli kuitenkin kehittää myös käytännön työelämään soveltuva malli,
jonka pohjalta yrittäjä voi konkreettisesti kehittää työhyvinvointiaan tukevaa ja
kannattavaa toimintaa.
Tulosten perusteella olen päätynyt kolmiosaiseen malliin, jonka perusteella
yrittäjä voi arvioida yritystoimintansa tavoitteita, omia voimavarojaan ja
osaamistaan ja rakentaa omasta työelämästään työhyvinvointia tukevan
kokonaisuuden. Malli esittää kolme vaihtoehtoa joogayrittäjyyteen, riippuen
yrittäjän tavoitteista.
Joogayrittäjyyttä suunnittelevan tai jo joogayrittäjänä toimivan kannattaa ensin
kysyä itseltään, miksi hän haluaa toimia joogayrittäjänä. Onko kyseessä rakas
harrastus, josta saatua hyvinvointia joogaopettaja haluaa jakaa eteenpäin vai
haluaako tai tarvitseeko hänen ansaita joogan ohjauksella rahaa? Miten paljon
hän haluaa tai hänen tarvitsee ansaita? (Linane 2016, 11.)
Joogayrittäjän kannattaa myös pohtia omia voimavarojaan ja ajankäyttöään.
Miten paljon aikaa päivässä, viikossa tai kuukaudessa hän haluaa tai pystyy
omistamaan joogayrittäjyydelle? Mitä voi hän odottaa ja mikä väistämättä
muuttuu, kun omasta harrastuksesta ja intohimosta tulee työ? Missä määrin
yrittäjä on valmis sietämään epävarmuutta ja kilpailua?
Kuvio 27 esittää opinnäytetyön tutkimuksen pohjalta laatimaani kolmiosaista
mallia, jonka pohjalta joogayrittäjä voi pohtia joogan opetuksen tavoitteita ja roolia
omassa elämässään. Mallin perusidea on, että mitä korkeammalle tasolle
noustaan, sen suurempi rooli joogan opetuksella on ansiotuloja tuottavana
ammattina. Samalla tarvittavat voimavarat ja resurssit kasvavat, kuten myös
osaamisen ja kokemuksen vaatimukset. Vaikka myös juuri valmistunut
joogaopettaja voi päättää aloittaa toimintansa suoraan ylimmällä tasolla, on malli
esitetty tutkimuksen tulosten pohjalta niin, että mallissa edetään ylöspäin
luontevasti silloin, kun oma kokemus joogaohjaajana ja yrittäjänä vahvistuu.
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Elämäntyyliyrittäjyydelle tyypillisesti joogayrittäjän toiminnan tavoitteet ja saadut
palkinnot eivät välttämättä ole ainoastaan rahallisia. Yrittäjän tavoitteena saattaa
olla esimerkiksi paikasta riippumattoman elämäntyylin saavuttaminen, mutta
talouden merkitys korostuu joka tapauksessa, mitä ylemmäs mallissa mennään.

Kuvio 27.

Exit – Mix It – Make It. Joogayrittäjän työn malli.

7.6.1 Exit

Mallin alin taso liittyy yrittäjän päätökseen lopettaa joogan ohjaus tai tehdä sitä
hyvin

pienimuotoisesti

ilman

taloudellista

riippuvuutta.

Joogaopettajakoulutuksesta saadut tiedot ja taidot palvelevat oman harjoituksen
syventämistä.
Mallin alimmalla tasolla joogan ohjaukseen ei liity lainkaan tai hyvin vähän
taloudellisia tavoitteita. Joogaopettaja voi perustaa toimintaansa varten yrityksen,
mikäli hän haluaa satunnaisesti laskuttaa työstään, tai toimia kevytyrittäjänä.
Joogaopettaja voi myös ohjata joogaa lahjoitusperiaatteella, ilmaiseksi omaksi
ilokseen tai palkkasuhteessa kansalaisopistossa, joogastudiolla tai kuntosalilla.
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Exit -tasolla joogan ohjaus vaatii vähän resursseja ja voimavaroja. Ensisijaisesti
joogaopettaja panostaa muihin elämänsä osa-alueisiin: perhe-elämään ja vapaaaikaan tai muuhun ansiotyöhön. Hän voi halutessaan pitää viikkotunteja tai
järjestää esimerkiksi workshopeja valitsemalla itselleen sopivat työajat ja
työskentelypaikat, mikäli kokee sen mielekkääksi ja voimavaroja antavaksi, eikä
omaa hyvinvointia kuormittavaksi. Joogan ohjaukseen ei myöskään liity lainkaan
tai liittyy hyvin vähän paperitöitä ja byrokratiaa. Myöskin toiminnan riskit ovat
pienet ja joogaopettaja voi säilyttää joogan ohjausta vakaammaksi kokemansa
työn ansionlähteenään. Joogaopettaja voi kuitenkin edelleen kokea kuuluvansa
joogayhteisöön, käydä muiden opettajien tunneilla ja joogatapahtumissa
ottamatta paineita kilpailutilanteesta. Exit -taso sopii vastavalmistuneille
joogaopettajille, jotka haluavat testata joogaopettajan työtä pienellä riskillä tai
niille, jotka syystä tai toisesta haluavat vähentää joogan opetusta työnään, mutta
haluavat kuitenkin säilyttää sen osana elämäänsä.

7.6.2 Mix It

Mallin keskitasolla joogayrittäjä haluaa jossain määrin ansaita joogan ohjauksella
ansiotuloa.

Hän

kuitenkin

yhdistelee

eri

ansainnan

lähteitä,

käyttäen

osaamistaan monipuolisesti. Tässä mallissa toimintaa voi olla monenlaista:
Yrittäjyyttä, jossa yhdistyy joogan lisäksi tuotteita tai palveluja, sivutoimista
yrittäjyyttä palkkatyön ohella tai esimerkiksi kevytyrittäjyyttä. Mix It -mallilla
toimiva yrittäjä voi kuulua myös esimerkiksi opintotuen tai työttömyysturvan piiriin
tai hoitaa kotona lapsia. Hänen taloutensa ei ole täysin riippuvainen joogan
ohjauksesta, mutta hän saa siitä lisätuloa. Mikäli yrittäjä käy yritystoiminnan
ohella palkkatöissä, saa hän todennäköisesti työterveyshuollon työnantajansa
kautta. Muussa tapauksessa yrittäjän kannattaa ottaa selvää työterveyshuollosta
ja sen kustannuksista. (Ryttyläinen-Korhonen 2013, 4).
Mix It -malli mahdollistaa ”pehmeän laskun” yrittäjyyteen. Joogayrittäjä voi testata
erilaisia palveluja suhteellisen pienellä riskillä, pohtia rauhassa, miten hän haluaa
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profiloitua ja olisiko joogan ohjaus ammatti, jota hän haluaisi kenties jonain
päivänä tehdä täysipäiväisesti. Työn ilta- ja viikonloppupainotteisuus saattaa
kuormittaa Mix It -yrittäjää jonkin verran, mutta hän voi myös suhteellisen helposti
muokata toimintaansa elämäntilanteensa ja voimavarojensa mukaan. Hän myös
kehittää osaamistaan yrittäjyyden eri osa-alueilla tehdessään jonkin verran
markkinointia, myyntiä ja suunnittelua.
Työhön liittyvä epävarmuus ja toiminnan riskit ovat jonkin verran läsnä. Mitä
enemmän yrittäjän talous on riippuvainen joogan ohjauksesta tai mitä enemmän
oma palkkatyö tai muut elämän osa-alueet vievät voimavaroja, sitä enemmän
myös joogan ohjaus vaikuttaa yrittäjän kokonaishyvinvointiin. Varsinkin, jos
yrittäjä käy palkkatyössä tai hänellä on vastuu perheestä, Mix It -mallin haasteena
on, että yrittäjä käyttää vähäistä vapaa-aikaansa joogayrittäjänä toimimiseen,
mikä on eri asia kuin joogan harrastaminen.
Mix It -yrittäjän on hyvä panostaa verkostoitumiseen ja oman osaamisen
ylläpitämiseen, sekä seurata alan trendejä. Hänelle jooga on enemmän kuin
harrastus ja myös sivutoimisen yrittäjän on tärkeää huolehtia ammattitaidostaan
ja ymmärtää toimintaympäristöään. Muutokset kilpailutilanteessa tai asiakkaiden
menettäminen

vaikuttavat

jossain

määrin

joogayrittäjän

taloudelliseen

tilanteeseen, joten hänen kannattaa suunnitella toimintaansa ja varautua
muutoksiin.

7.6.3 Make It

Mallin korkeimmalla tasolla on menestynyt, päätoiminen joogayrittäjä. Tälle
tasolle

pyrkivän

yrittäjän

tulee

suhtautua

työhönsä

ammattimaisena

yritystoimintana, jonka kehittämiseen hän on valmis panostamaan. Vaikka
nykypäivänä saattaa vaikuttaa, että jotkut ovat saaneet menestyksensä
onnenpotkun tai etuoikeutetun asemansa vuoksi kuin lahjana, on menestyneiden
yrittäjien taustalla usein paljon pitkäjänteistä työtä. Uusi RYT 200 -koulutuksesta
valmistunut yrittäjä voi heti päättää haluavansa menestyä päätoimisena
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joogayrittäjänä ja hypätä ”oravanpyörästä” yrittäjäksi kertaheitolla. Tutkimuksen
perusteella uudet yrittäjät ovat kuitenkin useammin sivutoimisia joogaopettajia ja
ymmärtävät, että oman asiakaskunnan ja riittävän ansiotulon saavuttaminen on
aikaa ja työtä vaativa prosessi. Asiakkaat, jotka tulevat joogaworkshopiin tai
retriittiin haluavat yleensä tuntea opettajan etukäteen ja siksi tunnettavuutta ja
asiakaskuntaa haetaan yleensä aluksi viikkotunneilta (Joogakoulu Silta 2019).
Kun Make It -taso on saavutettu, joogayrittäjän maine ja kokemus voi huolehtia
siitä, että myös tulevaisuudessa riittää asiakkaita, kuten Räsänen (2015) pohti
omaa tilannettaan Yle puheen haastattelussa. Useat Make It -tasolla toimivat
joogayrittäjät ovat kuitenkin tänä päivänä läsnä sosiaalisessa mediassa ja
toimivat laajemminkin hyvinvoinnin kentällä, esimerkiksi kirjoittamalla julkaisuja,
tarjoamalla oheistuotteita tai antamalla lehtihaastatteluja. Mikäli Make It -tasolla
yrittää toimia ennen kuin oma asema markkinoilla mahdollistaa esimerkiksi
tuottavampien retriittien ja opettajakoulutuksien järjestämisen, voi päätoimista
tuloa tavoitteleva yrittäjä joutua joogaopettajan noidankehään. Make It -yrittäjän
tulee ajatella viikkotunteja isommin. Oman joogasuuntauksen tai joogastudion
perustaminen, laajemman asiakaskunnan tavoittaminen nettikurssien tai
videoiden avulla, keskittyminen joogaopettajien kouluttamiseen, kansainvälisen
toiminnan ja vahvan brändin rakentaminen ovat asioita, jotka mahdollistavat
paremman tulotason rakentamisen.
Myös Make It -tasolla yrittäjä todennäköisesti yhdistelee eri tulonlähteitä. Hänen
kannattaa tehdä toiminnalleen selkeät suunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat.
Hänen tarvitsee päästä yli hinnoitteluun liittyvistä haasteista ja hinnoitella
palvelunsa ottaen huomioon myös yritystoiminnasta aiheutuvat epäsuorat kulut,
omaan

jatkokoulutukseen

tarvittavat

varat

sekä

myös

työsuorituksen

taustatyöhön käytetyn ajan.
Make It -yrittäjän toimintaan liittyvät korkeammat yritystoiminnan riskit. Koska hän
tuottaa pääasiassa hyvinvointialan palveluja, on hän myös alttiimpi alan yleisten
trendien ja muutosten vaikutuksille. Make It -yrittäjän tulisi huolehtia
työterveyshuollostaan ja rakentaa itselleen myös passiivisia tulonlähteitä, sillä
hänen elantonsa on rakentunut pitkälti oman terveyden ja toimintakyvyn varaan.
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Tutkimuksessa tuli esiin joogayrittäjien arviot siitä, että ala tulee edelleen
moninaistumaan ja jossain vaiheessa ”järkevöitymään”. Make It -yrittäjälle on
tärkeää toimia omien arvojensa mukaisesti. Alan moninaistuessa joogayrittäjää
saattaa houkuttaa muuttaa omia palveluja kaupallisesti trendikkäämpään
suuntaan. Näin voi toki tehdä, mutta yrittäjän kannattaa myös pohtia, miten hän
haluaa profiloitua pidemmällä tähtäimellä. Omien arvojen mukainen toiminta on
lopulta mielekkäämpää kuin toiminnan muuttaminen paineen alla aina
viimeisimpien trendien mukana. Missä joogayrittäjä haluaa seistä silloin, kun jyvät
erotellaan akanoista?
Päätoimiselle joogayrittäjälle on erityisen tärkeää huolehtia oman osaamisensa
kehittämisestä.

Make

joogaopettajakurssilla

It

-toimintaa

rakennetun

on

vaikea

valheellisen

rakentaa

itsetunnon

nopeasti

päälle,

vaan

pidemmällä tähtäimellä menestynyt joogaopettaja tarvitsee ammattitaitoa,
kokemusta niin joogasta kuin elämästäkin, sekä kykyä johtaa omaa yritystään
(Räsäsen 2015).

7.7

Lopuksi

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää joogayrittäjien työhyvinvoinnin kuormitusja voimavaratekijöitä sekä laatia kehitysehdotus joogayrittäjän työhyvinvoinnin ja
menestyksen

parantamiseksi.

Tarkoitukseni

oli

saada

työkaluja

oman

yritystoimintani suunnitteluun ja käytännön toimintaan sekä laajemmin ymmärtää
joogayrittäjyyteen

liittyviä

haasteita

ja

mahdollisuuksia.

Opinnäytetyön

merkittävyyttä arvioitaessa ei pohdita sen merkitystä vain toimeksiantajalle, vaan
myös tieteen kannalta (Kananen 2013, 137). Oman yritykseni näkökulmasta sain
ymmärrystä siitä, että moni joogayrittäjä kamppailee samojen työhyvinvointi
kuormittavien asioiden kanssa, kuin minä itse. Sain yritykselleni käytännön
toiminnan

kehittämistä

tukevan

mallin,

joka

mahdollistaa

arkiajattelua

ammattimaisemman työhyvinvoinnin kehittämisen. Tieteen kannalta koen, että
tutkimustuloksia tärkeämpää on keskustelun herättäminen. Tämän päivän
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joogayrittäjä

toimii

hyvin

epämääräisellä

kentällä,

johon

kaivataan

järjestäytymistä ja uudenlaisia tukiverkostoja uuden työn yrittäjille.
Opinnäytetyöstäni tuli laajempi, kuin alussa ajattelin. Mitä enemmän paneuduin
joogayrittäjyyteen ilmiönä, sitä vahvempia yhteyksiä löysin muihin tämän päivän
työelämän ja työhyvinvoinnin teemoihin ja trendeihin. Joogayrittäjyys sijoittuu
uuden työn murrokseen toimialalla, joka on todennäköisesti pian saavuttamassa
suosionsa huipun. Joogaopettajia on viime vuosina valmistunut niin paljon, että
etenkin pääkaupunkiseudulla opettajista on jo ylitarjontaa. Joogasta on tullut
trendi ja joogaopettajasta trendikäs ammatti. Kuten kaikki trendit, tulee nykyinen
joogabuumi jollain tavalla ennemmin tai myöhemmin tiensä päähän.
Yrittäjän kannalta tämä tarkoittaa sitä, että epävarmuuden vähenemistä ei ole
näköpiirissä. Jos nyt epävarmuutta aiheuttaa alalta puuttuva säätely, työn ja
toimeentulon epävarmuus ja kirjava kilpailutilanne, saattaa tulevaisuudessa alan
järjestäytyminen muuttaa eri tavoin kouluttautuneiden joogaopettajien asemaa tai
nykyinen kaupallistunut jooga kokea yleisen inflaation. Jooga tuskin tulee
häviämään, mutta se tulee taas muuttumaan, kuten se on aina muuttunut.
Tuhannet joogaopettajat ja lukuisat joogastudiot eivät kaikki tule selviämään alan
muutoksissa eikä joogayrittäjä voi luottaa siihen, että asiakkaat, kilpailijat ja
toimiala säilyvät nykyisellään.
Kuten nykyisessä individualistisessa yhteiskunnassa yleensä, on myös
hyvinvointialalla ja joogan maailmassa yksilöllä viime kädessä vastuu omasta
hyvinvoinnistaan. Joogaopettajan ammatti saattaa tuntua vastaukselta oman
hyvinvoinnin

lisäämiseen

Joogaopettajakoulutukseen

ja

unelmaelämän

hakeutuvan

kannattaa

toteuttamiseen.
kuitenkin

miettiä

tulevaisuuden ammattiaan tunteen lisäksi myös järjellä. Työ on loppujen lopuksi
yrittäjyyttä, johon liittyy omat haasteensa ja vaatimuksensa, joihin yrittäjyyttä
harkitsevan kannattaa paneutua. Kun yrittäjyys vielä tapahtuu puutteellisesti
järjestäytyneellä toimialalla, jolla nopean kasvun ja moninaistumisen buumi on
lähestymässä huippuaan, on yrittäjän varauduttava epävakauteen ja muutoksiin.
Yrittäjyyttä suunnitteleva tai jo joogayrittäjänä toimiva voi käyttää työhyvinvoinnin
malleja ja Exit – Mix It – Make It -mallia apunaan omien voimavarojen ja
tavoitteiden mukaisen toiminnan suunnitteluun. Hyvinvointia on vaikea luoda
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muille, jos itse voi huonosti. Siksi yrittäjyyden huolellinen suunnittelu ja omien
voimavarojen tiedostaminen on tärkeää, jotta opettajakoulutuksesta innokkaana
valmistunut joogayrittäjä ei ylläty työn määrästä ja toiminnan heikosta
kannattavuudesta. Yrittäjän on myös jatkuvasti arvioitava omaa työhyvinvointiaan
ja puututtava epäkohtiin.
Vaikka opinnäytetyöni aiheesta ei ole aiempaa tutkimusta, löysin kuitenkin
teoriaosuuteen kirjallisuutta, artikkeleja, haastatteluja, selvityksiä, lakiesityksiä ja
aihetta sivuavia tutkimuksia, joista muodostui kokonaiskuva joogayrittäjyydestä
sen tämän päivän kontekstissa, trendikkäänä hyvinvointiliiketoimintana osana
muuttuvaa työelämää. Ymmärrykseni siitä, miten tärkeää joogayrittäjyydestä on
herättää keskustelua, kasvoi opinnäytetyöprosessin aikana. Joogayrittäjyyttä
harkitsevien

on

tärkeää

ymmärtää

myös

työn

realiteetteja

ja

työn

liiketoiminnallista puolta.
Tutkimuksen tieteellistä luotettavuutta heikentää se, ettei näytettä tutkimalla
voida tehdä yleistyksiä koskemaan koko perusjoukkoa eikä voida todeta, että
tutkimus

tuotti

varmuudella

samat

tutkimustulokset

kuin

tutkittaessa

kokonaistutkimuksella koko perusjoukko (Vilkka 2015, 100). Oman haasteensa
toi perusjoukon kirjavuus eli se, että joogayrittäjinä toimitaan hyvin eri
lähtökohdista ja tavoitteista käsin, monella sitoutumisen asteella ja eri
yritysmuotojen kautta. Tutkimuksessa nousi kuitenkin esiin selkeitä teemoja,
jotka koin hyödyllisiksi oman liiketoimintani kehittämisen kannalta. Tulokset
vastasivat tutkimuskysymyksiin ja tuottivat haluttua tietoa.
Työhyvinvoinnin

kehittämistä yrittäjä voi arvioida

esimerkiksi toiminnan

tuloksellisuuden kautta, eli millä ajallisella panoksella hän saavutti haluamansa
tulokset. Itse kehittämistyön lisäksi yrittäjä voi arvioida esimerkiksi vuositasolla,
onko hänen käyttämänsä työpanos suhteessa työn taloudellisiin tuloksiin
tehostunut.

Yrittäjä

voi

myös

arvioida

työhyvinvoinnin

kehittämisen

vaikuttavuutta, eli sitä saavutettiinko suunnitellut tavoitteet. (Otala & Ahonen
2005, 236–237.) Käyttämällä Exit – Mix It – Make It -mallia yrittäjä voi asettaa
tavoitteet haluamilleen tuloksille sekä voimavaroille ja resursseille, joita hän on
valmis käyttämään tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjän kannattaa asettaa
itselleen hyvin konkreettisia tavoitteita ja rajoja. Hän voi esimerkiksi päättää, että
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aikoo työskennellä enintään kolmena iltana viikossa ja yhtenä viikonloppuna
kuukaudessa ja rajoittaa päiväsaikaan käytetyt työtunnit enintään 20 tuntiin
viikossa. Hän haluaa tällä työpanoksella saavuttaa 2000 euron kuukausitulon.
Yrittäjä joutuu pohtimaan tulonlähteitä, asiakasryhmiä, työn kannattavuutta ja
mahdollisesti tarvetta muille ansainnanlähteille joogan ohjauksen lisäksi sekä
tarvittaviin

taustatöihin

kuten

yrityksen

kirjanpitoon,

markkinointiin

ja

sähköposteihin vastaamiseen tarvitsemaansa aikaa. Koska työhyvinvoinnissa
keskeistä on yksilön kokemus, joka ei ole pysyvä olotila, kannattaa joogayrittäjän
säännöllisin väliajoin pysähtyä arvioimaan oman työhyvinvointiaan esimerkiksi
opinnäytetyössä esitettyjä malleja ja työkaluja apuna käyttäen.
Pohtiessani omaa työhyvinvointiani ja yritystoimintaani, kallistun rakentamaan
toimintaani

uudelleen

Mix

It

-mallin

pohjalta.

Koen,

että

uudessa

elämäntilanteessani pienen lapsen äitinä en kykene panostamaan voimavarojani
ja aikaani päätoimiseen joogayrittäjyyteen. Joogaharjoitus ja joogan ohjaus ovat
minulle tärkeitä ja haluan pitää ne osana työelämääni, mutta haluan myös
vakaamman tulonlähteen. En ole myöskään valmis Make It -tason vaatimaan
markkinointiin tai henkilöbrändin rakentamiseen. En halua tehdä itsestäni
”joogajulkkista” tai rakentaa koko työelämääni joogamaailman varaan. Tulen
ottamaan

sekä

työhyvinvoinnin

mallit

(työhyvinvoinnin

portaat,

työhyvinvointitalon ja työhyvinvoinnin kukan) että Exit – Mix It – Make It -mallin
seuraavan liiketoimintavuoteni suunnittelun pohjaksi. Tulen aikatauluttamaan
koko vuoden projektit ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja keskittyä
tuottamaan arvoa asiakkailleni omien voimavarojeni puitteissa. Muutos auttaa
minua myös rajaamaan selkeämmin vapaa-aikaa itselleni ja perheelleni. Oman
työhyvinvointini

kehittämisen

tuloksia

tulen

arvioimaan

tulevaisuudessa

säännöllisesti.
Jooga on minulle ennen kaikkea hiljentymisen harjoitus ja se luo ristiriidan sen
todellisuuden kanssa, jossa yrittäjä joutuu pitämään itsestään kovaa ääntä
erottautuakseen

kilpailijoista

tämän

päivän

markkinoilla.

On

kuitenkin

muistettava, että esillä ei tarvitse olla juuri samalla tavalla kuin muut, vaan on
löydettävä omien arvojen mukainen tyyli opettaa, yrittää, markkinoida ja näkyä
sosiaalisessa mediassa. Yle puheen haastattelussa Petri Räsänen (2015) sanoo
jotain sellaista joogaopettajuuden ytimestä, joka sopii hyvin omiin arvoihini ja
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asenteeseeni joogan ohjausta kohtaan. Räsänen toteaa, että opetuksessaan hän
yrittää poispäin siitä, että hän olisi tärkeä ihminen. ”Oppilas on se tärkein
ihminen”, Räsänen sanoo ja jatkaa, ettei halua olla ”äänekäs stara, jolla on mikki
ja joka kävelee siellä ja näyttelee sellaista hyvinvointi-ihmistä”. Räsäsen sanat
muistuttivat

minua

sanonnasta,

jonka

kuulin

vuosia

sitten

omassa

joogaopettajakoulutuksessani. Se muistuttaa nöyryydestä ja kunnioituksesta
harjoitusta ja asiakkaita kohtaan, siitä millaisen asian äärellä lopulta ollaan, kun
kaikki yrittäjyyden paineet ja sosiaalisen median kiiltokuvat kuoritaan pois:
Hyvä opettaja antaa tilaa, huono opettaja ottaa tilan.

155

Lähteet

Ahlblad, J. 2011. Tavoitteena täydellinen terveys. Lääkärilehti.
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/tavoitteenataydellinen-terveys/. 05.05.2019.
Askola, E. Heinonen, J. Kovalainen, A. Pukkinen, T. ja Österberg, J. 2007.
Yrittäjyyden ja palkkatyön rajamailla? Työn ja toimeentulon
rakentuminen eri ammateissa 2000-luvun Suomessa. Työpoliittinen
tutkimus. Helsinki: Työministeriö.
Bethlehem, J. ja Biffignandi, S. 2012. Handbook of web surveys. Hoboken, New
Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Burroughs, J. E. ja Rindfleisch, A. 2002. Materialism and Well-being: A
Conflicting Values Perspective. Journal of Consumer Research.
https://www.jstor.org/stable/10.1086/344429?readnow=1&seq=1#page_scan_tab_contents. 27.04.2019.
Digital Yoga Academy. 2018. The Business Secrets of Successful Yoga
Teachers. https://digitalyogaacademy.com/the-business-secrets-ofsuccessful-yoga-teachers/. 27.04.2019.
Eriksson, P. ja Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus.
Kuluttajatutkimuskeskus.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152279/Monenlainen
_tapaustutkimus.pdf?sequence=1. 14.04.2019.
Eskola, J. ja Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere:
Vastapaino. E-kirja. https://www.ellibslibrary.com/fi/book/978-951768-035-6. 09.06.2019.
Eskola, J. ja Vastamäki, J. 2015. Teemahaastattelu: Opit ja opetukset.
Teoksessa Valli, R. ja Aaltola, J. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin
1. Jyväskylä: PS-kustannus, 27-44.
EU Komissio. Nutrition and health claims.
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en.
24.05.2019.
European Union of Yoga. EUY mission.
https://www.europeanyoga.org/euyws/about-us/euy-mission/
15.05.2019.
Fall, N. ja Roll, M. 2018. Consumer trends shaping the future today: Mindful
Impact. Think with Google. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/enapac/trends-and-insights/consumer-trends-shaping-future-todaymindful-impact/. 27.05.2019.
Farhi, D. 2006. Teaching yoga -Exploring the teacher-student relationship.
Berkeley: Rodmell Press.
Gladwell, M. 2000. The Tipping Point. Back Bay Books.
Grenman, M. Räikkönen, J. ja Wilska, T-A. 2014. Wellness – Elämyksellinen
hyvinvointikulutus haasteena kaupalle ja palveluliiketoiminnalle.
Kulutustutkimuksen seura ry. http://www.kulutustutkimus.net/nyt/wpcontent/uploads/2014/09/4_Greenman-ym.pdf. 07.06.2019.
Hakola, E. 2019. Yrittäjän terveys ja työhyvinvointi on yrityksen menstyksen
edellytys. Yrittäjät. https://www.yrittajat.fi/uutiset/603392-yrittajan-

156

terveys-ja-tyohyvinvointi-yrityksen-menestyksen-edellytys.
24.05.2019.
Hannula, K. 2008. Jooga voimavarana – Tarinallinen tutkimus joogan ohjaajien
kokemuksista. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Pro
gradu -tutkielma.
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79268/gradu02618.pdf?
sequence=1 23.05.2019.
Haras, A. C. 2015. Exploring the Role of Yoga Teacher.
http://alanharas.blogspot.com/2015/11/exploring-role-of-yogateacher.html. 20.05.2019.
Heikkinen, H. L. T. 2015. Toimintatutkimus: Kun käytäntö ja tutkimus kohtaavat.
Teoksessa Valli, R. ja Aaltola, J. (toim) Ikkunoita tutkimusmetodeihin
1. Jyväskylä: PS-kustannus, 204-219.
Heino, H. 1997. Mihin Suomi tänään uskoo. Helsinki: WSOY.
Hiltunen, L. 2009. Validiteetti ja reliabiliteetti. Jyväskylän yliopisto. Graduryhmä.
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/validius_ja_reliab
iliteetti.pdf 08.06.2019.
Hines, A. 2019. Inside CorePower Yoga Teacher Training, The New York
Times. 06.04.2019.
https://www.nytimes.com/2019/04/06/style/corepower-yoga-teachertraining.html. 09.06.2019.
Hirsjärvi, S. ja Hurme, H. 1995. Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino.
Huovinen, J. 2018. Joogastakin voi saada Burn-outin. Yle uutiset.
https://yle.fi/uutiset/3-10278540. 24.05.2019.
Ippoliti, A. ja Smith, T. 2016. The art and business of teaching yoga. Novato,
California: New World Library.
Joogakoulu Silta. 2019. Joogaopettajan haasteet. Joogakoulu Silta blogi.
20.05.2019. https://www.joogakoulusilta.com/l/joogaopettajanhaasteet/ 08.06.2019.
Jortikka, A. 2015. Yksinyrittäjien työhyvinvointi. Tampereen yliopisto.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Pro gradu -tutkielma.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201506261892. 20.05.2019.
Juuti, P. ja Vuorela, A. 2015. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi.Jyväskylä:
PS-Kustannus.
Kananen, J. 2013. Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylä: Jyväskylän
ammattikorkeakoulu.
Kasslin-Pottier, H. 2009. Reilu ja rohkea esimies. Helsinki: Yrityskirjat Oy.
Keppola, E. 2014. Joogasta tuli ammatti – elettävä ”pyhällä hengellä”.
Taloussanomat. https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art2000001841528.html. 20.05.2019.
Koivunen, T. ja Ojala, H. 2015. Joogaopettajat – Sukupuolistunutta työtä
talouden laitamilla. Sukupuolentutkimus 28 (2015): 2.
http://elektra.helsinki.fi/se/s/2342-0634/28/2/joogaope.pdf.
20.05.2019.
Kvale, S. ja Brinkmann, S. 2009. Interviews – Learning the craft of qualitative
research interviewing. Thousand Oaks, California: SAGE
Publications, Inc.
Kärki, A. 2013. Hiljentymisen like. Keskisuomalainen.
https://www.ksml.fi/incoming/Hiljentymisen-liike/197970. 20.05.2019.

157

Lerssi-Uskelin, 2013. Työhyvinvoinnin talo yrittäjän työhyvinvoinnin
viitekehyksenä. Teoksessa Ryttyläinen-Korhonen, K. ja Vuorimaa, KE. (toim.) Voi hyvin yrittäjä. Mikkeli: Mikkelin Ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65960/URNISBN9789
515883940.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 21.05.2019.
Levine, J. 2017. The Future of Yoga: 41 Teachers, Only 1 Way to Go. Yoga
Journal. https://www.yogajournal.com/lifestyle/the-future-of-yogasenior-teachers-weigh-in#gid=ci02138cdac00025dc&pid=bo-forbespigeon. 14.03.2019.
Linane, M. 2016. The Thriving Yoga Teacher. Love Teaching Yoga.
Manka, M-L. 2012. Työn ilo. Helsinki: Sanoma pro.
Mithoefer, B. 2017. Yinjooga opettajakoulutus. Luento Antico Borgo di
Tignanossa, Italiassa 27.06.2017.
Molloy, J. 2000. Yoga’s rising popularity posing a problem? The Systems
Thinker. https://thesystemsthinker.com/yogas-rising-popularityposing-a-problem/. 23.05.2019.
Myllykangas, M. 2016. Uskomushoidot ovat huuhaata, mutta houkuttelevaa
sellaista. Uutistamo. http://www.uutistamo.fi/uskomushoidothuuhaata-houkuttelevaa-sellaista/. 14.04.2019.
Nortio, J. 2018. Työhyvinvoinnilla lisävirtaa yksinyrittämiseen. Varma Media.
https://www.varma.fi/varmamedia/tyoelama/tyohyvinvoinnillalisavirtaa-yksinyrittamiseen/. 30.04.2019.
Ojasalo, K., Moilanen, T. ja Ritalahti, J. 2018. Kehittämistyön menetelmät.
Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Otala, L. ja Ahonen, G. 2003. Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Helsinki:
WSOYpro.
Otala, L. ja Ahonen, G. 2005. Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Helsinki:
WSOYpro.
Otonkorpi-Lehtoranta, K., Leinonen, M. ja Koivunen, T. 2018. Pienellä palkalla
tai palkatta – Työpolitiikka yksityisellä liikuntapalvelualalla.
Politiikasta. https://politiikasta.fi/pienella-palkalla-tai-palkattatyopolitiikka-yksityisella-liikuntapalvelualalla/. 05.05.2019.
Park, C., Braun T. ja Siegel, T. 2015. Who practices yoga? A systematic review
of demographic, health-related, and psychosocial factors associated
with yoga practice. Journal of behavioral medicine.
https://www.researchgate.net/publication/271599510_Who_practice_
yoga_A_systematic_review_of_demographic_health_related_and_ps
ychosocial_factors_associated_with_yoga_practice. 24.05.2019.
Patanjalin Yoga-sûtra. 2010. Joogan Filosofia. Broo, M. (toim.) Helsinki:
Gaudeamus.
Puttonen, S., Hasu, M. ja Pahkin, K. 2016. Työhyvinvointi paremmaksi. Keinoja
työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseksi suomalaisilla
työpaikoilla. Helsinki: Työterveyslaitos.
Puustinen, L., Rautaniemi, M. ja Halonen, L. 2013. Enemmän kuin liikuntaa Jooga kaupallisessa mediakulttuurissa. Media & viestintä 36 (2), 22–
39. https://doi.org/10.23983/mv.62277. 20.05.2019.
Pöysti, J. 2017. Yrittäjä, älä sairastu. Kauppalehden kolumni.
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yrittaja-ala-sairastu/a7923486b16e-3f29-9bb7-4b919dd16712. 18.04.2019.
Rauramo, P. 2004. Työhyvinvoinnin portaat. Helsinki: Edita.

158

Rauramo, P. 2012. Työhyvinvoinnin portaat. Helsinki: Edita.
Rautaniemi, M. 2010. Joogan historia Suomessa.
https://mattirautaniemi.files.wordpress.com/2012/08/historia.pdf.
05.05.2019.
Rautaniemi, M. 2015. Erakkomajoista Kuntosaleille. Helsinki: Basam Books.
Ryttyläinen-Korholainen, K. 2013. Esipuhe teoksessa Ryttyläinen-Korholainen,
K. ja Vuorimaa, H-E. (toim.) Voi hyvin yrittäjä. Mikkeli: Mikkelin
Ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65960/URNISBN9789
515883940.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 21.05.2019.
Räsänen, P. 2015. Joogaopettaja Petri Räisänen: Epäpäteviä joogaopettajia on
Suomessa liikaa. Yle. Puheen iltapäivä. https://areena.yle.fi/12897368. 07.06.2019.
Silvennoinen, M. 2008. Löydä aarteesi – verkostoidu! Helsinki: Tammi.
Sipilä, J. 2003. Palvelujen hinnoittelu. Helsinki: WSOY.
Sipilä, J. 2006. Osaajasta elämäntyyliyrittäjäksi. Helsinki: WSOYpro.
Sitra 2015. Sitran trendit: Hyvinvointi korostuu. https://www.sitra.fi/uutiset/sitrantrendit-hyvinvointi-korostuu/ 24.05.2019.
Smith Maguire, J. 2008. Fit for consumption. Sociology and the business of
fitness. New York: Routledge.
Sosiaali- ja terveysministeriö. Työhyvinvointi. https://stm.fi/tyohyvinvointi.
24.05.2019.
Stern, E. 2019 Broken Brain podcast #46. Spotify. 53:00 kohdalta. 07.05.2019.
Sundell, T. 2017. Yksin toimivan naisyrittäjän jaksaminen. Tampereen
ammattikorkeakoulu. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma.
Opinnäytetyö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017111917339.
14.03.2019.
Suomen Joogaliitto. 2017. Opettajakoulutus.
http://www.joogaliitto.fi/opettajakoulutus/ 03.05.2019.
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa. Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa.
https://syt.fi/tietoa-jasenille/kuka-on-yrittaja-tyottomyysturvassa/.
23.04.2019.
Stephens, M. 2016. Esipuhe teoksessa Linane, M. The Thriving Yoga Teacher.
Love Teaching Yoga.
Stone, M. 2014. A deeper materialism. TedxToronto.
https://www.youtube.com/watch?v=DqFgGpoLINg. 15.04.2019.
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2010. Naisyrittäjien työhyvinvointi. Työ- ja
elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. 5/2010.
Työ- ja Elinkeinoministeriö. 2018. Uudistuva työ ja yrittäjyys – Visioita
tulevaisuuteen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161072/TEMj
ul_27_2018_Uudistuva_tyo.pdf. 12.05.2019.
Työsuojelusanasto. Työhyvinvointi.
http://www.tsk.fi/tepa/fi/haku/ty%C3%B6hyvinvointi. 04.05.2019.
Työterveyslaitos. Työkykytalo. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyokykytalo/.
15.05.2019.
Työterveyslaitos. 2009. Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä.
Anttonen, H. ja Räsänen, T. (toim.) Helsinki: Työterveyslaitos.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132079/tyohyvinvointi-

159

uudistuksia-ja-hyvia-kaytantoja.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
02.05.2019.
Työterveyslaitos. 2017. Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet. https://www.ttl.fi/wpcontent/uploads/2016/06/33_pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf.
20.3.2019.
Työturvallisuuslaitos. Työkyky on työhyvinvoinnin perusta.
https://ttk.fi/files/5222/Tyokyky-on-tyohyvinvoinnin-perusta.pdf.
03.05.2019.
Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen – Strateginen kilpailutekijä. Helsinki:
Edita Publishing Oy.
Viitasalo, T. 2011. Yliopistosta epävarmoille työmarkkinoille - Uusliberalististen
vastuuodotusten ja työn feminisoitumisen yhteys naisten
kouluttautumiseen ja työmarkkinoille siirtymiseen. Jyväskylän
yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37159/1/URN%3ANBN
%3Afi%3Ajyu-201201031004.pdf. 24.05.2019.
Vilkka, H. 2015. Tutki ja Kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.
Villa Mandala 2019. 350h – Joogaopettajien jatkokoulutus.
https://www.villamandala.fi/350h. 21.05.2019.
Yoga Alliance. 2016. 2016 Yoga in America study.
https://www.yogaalliance.org/Portals/0/2016%20Yoga%20in%20Ame
rica%20Study%20RESULTS%20-%20TOPLINE.pdf 20.5.2019.
Yoga Alliance. 2019. https://www.yogaalliance.org/Directory?Type=Teacher.
27.05.201

Liite 1

1 (9)

Kyselylomake

Joogaohjaajan työhyvinvointikysely
Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa joogayrittäjien työhyvinvointia ja
työssäjaksamista. Kysely on osa joogayrittäjien työhyvinvointia käsittelevää
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon liiketalouden opinnäytetyötä Kareliaammattikorkeakoulussa. Joogaohjaajien työhyvinvointia ei ole aiemmin
Suomessa tutkittu, vastauksesi on siis tärkeä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin
15 minuuttia ja aikaa kyselyn vastaamiseen on 15.3.2019 klo 23:59 saakka.
TIETOTURVASELOSTE Kysely toteutetaan osana Karelia Ammattikorkeakoulun
liiketalouden ylempää tutkintoa, Webropol -sovellusta käyttäen. Kyselyyn
vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyn tiedot tallentuvat Webropolpalvelimelle,
jolla on erikseen turvajärjestelyt. Aineistoon on pääsy vain niillä henkilöillä, joille
on myönnetty siihen käyttöoikeus. Webropolpalvelimelta kaikki tiedot hävitetään
sen jälkeen, kun vastaukset on analysoitu ja tiedot tallennettu muualle.
Kyselytiedot tallennetaan ja arkistoidaan tutkijan henkilökohtaiselle tietokoneelle,
kuitenkin niin, ettei tallennetussa ja arkistoitavassa aineistossa säilytetä
henkilöiden yksilöintitietoja. Vastauksiin perustuva analyysi ja opinnäytetyö tulee
olemaan julkisesti esillä Theseus -palvelussa ja tutkija voi käyttää aineistoa
omassa työssään myös muissa julkaisuissa. Vastauksia ei raportoida tai
luovuteta ulkopuolisille tahoille, siten että ne voidaan tunnistaa sinua koskeviksi.
Opinnäytetyön tekijä on Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija ja joogayrittäjä
Anne-Maria Kankaisto.
ALOITA KYSELY
Taustatiedot
1. Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu
2. Ikä
Alle 25 vuotta
26 - 35 vuotta
36 - 55 vuotta
Yli 55 vuotta
3. Perhetilanne
Sinkku
Naimisissa tai avoliitossa
Perheellinen, alaikäisten lasten lukumäärä
Eronnut
Muu
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Koulutus
4. Koulutus (Valitse korkein koulutuksesi)
Peruskoulu
Ammattikoulu
Lukio
Muu opistotason koulutus
Alempi ammattikorkeakoulututkinto
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Alempi yliopistotutkinto
Ylempi yliopistotutkinto
Muu, mikä?
5. Joogakoulutus (Voit valita useita vaihtoehtoja)
Ei joogakoulutusta
RYT 200
RYT 500
Suomen Joogaopiston opettajakoulutus
Muu, mikä?
6. Yrittäjäkoulutus (Voit valita useita vaihtoehtoja)
Ei yrittäjäkoulutusta
Yrittäjän ammattitutkinto
Yrittäjäkoulutus osana ammatti- tai muita opintoja
Yrittäjäkursseja
Joogayrittäjyys
7. Yritysmuoto
Toiminimi
Osakeyhtiö
Osuuskunta
Kevytyrittäjä
Muu
8. Joogayrittäjyyteni on
Päätoimista
Sivutoimista
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9. Kuinka kauan olet toiminut joogayrittäjänä?
Alle 3 vuotta
3-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta
10. Yksinyrittäjä vai työnantajayritys?
Yksinyrittäjä
Työnantajayrittäjä, työntekijöiden määrä
Käytän tuntityöntekijöitä tai vuokratyövoimaa
11. Yrityksen toimialue (Voit valita useita vaihtoehtoja)
Pääkaupunkiseutu
Muu Suomi
Yritykselläni on myös kansainvälistä toimintaa
12. Kuuluuko yrityksesi toimintaan muuta kuin joogan ohjausta?
Ei
Kyllä, mitä?
13. Mitä joogasuuntauksia opetat? (Voit valita useita vaihtoehtoja)
Hathajooga
Astangajooga
Vinyasa Flow-jooga
Iyengarjooga
Kundaliinijooga
Yinjooga
Jivamuktijooga
Hotjooga
Muu, mikä?
14. Mistä joogaohjaajan työsi muodostuu? Valitse kaikki sopivat
vaihtoehdot.
Yritykseni omat joogan avoimet viikkotunnit
Tuntityö muille yrityksille (esim. joogastudioille tai kuntosaleille)
Joogaworkshopit (esim. 2-4 tunnin teemallinen minikurssi)
Joogakurssit (esim. 10 kerran kurssit tai kevät/syyskausi)
Retriitit
Opettajakoulutukset
Asiantuntijatyö (esim. luennot)
Yksityistunnit
Joogan ohjaus yritysryhmille
Netti-tunnit
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Muu, mikä?
15. Oletko kehittänyt ja nimennyt oman joogasuuntauksen, jota opetat?
Kyllä
Ei
Terveys. Tässä osiossa arvioidaan joogaohjaajan kokemusta omasta
tämänhetkisestä hyvinvoinnista.
16. Millaiseksi koet oman tämän hetkisen terveydentilasi?
Erittäin huono

Erittäin hyvä

17. Oletko ollut sairaana töissä viimeisen 12 kuukauden aikana?
En
Kyllä, kuinka monta päivää
18. Oletko ollut sairauslomalla viimeisen 12 kuukauden aikana?
En
Kyllä, kuinka monta päivää
19.

Kuinka

monta

tuntia

viikossa

keskimäärin

työskentelet

joogayrittäjyyteen liittyvissä töissä?
Alle 20 tuntia
20-30 tuntia
31-40 tuntia
Yli 40 tuntia
20. Elintavat ja oma joogaharjoitus (Vastaa kyllä tai ei)
Ei
Syön monipuolisesti ja säännöllisesti.
Pidän viikoittain vapaapäivän
Pidän säännöllisesti lomaa
Pidän kiinni siitä, että teen oman joogaharjoituksen säännöllisesti
Harrastan säännöllisesti muuta liikuntaa (vähintään 2 kertaa viikossa)
Nukun riittävästi
Koen, että minulla on riittävästi vapaa-aikaa
Tupakoin
Käytän alkoholia viikoittain

Kyllä
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Stressi ja työn kuormittavuus. Tässä osiossa kartoitetaan joogayrittäjän
kokemaa stressiä, joka liittyy työn pysyvyyteen, riittävään toimeentuloon ja
muutokseen.
21.

Miten

stressaantuneeksi

jännittyneisyyttä,

koet

levottomuutta,

itsesi

tällä

hetkellä?

huolestuneisuutta,

(tunnet

sinulla

on

univaikeuksia tai työasiat pyörivät jatkuvasti mielessä)
En lainkaan

Erittäin paljon

22. Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana
kokenut seuraavat asiat työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = erittäin
kuormittavaksi
1 2 3 4 5 6
Jatkuva kiire ja tekemättömien töiden kasaantuminen
Liian vähän aikaa töiden valmisteluun ja suunnitteluun
Toisarvoiset

asiat

vievät

aikaa

tärkeämmiltä

työtehtäviltä
Yrityksen paperityöt
Vaikeus sanoa ”Ei” työtarjouksille
Työn fyysisyys
Pitkät työmatkat
Vähäinen vapaa-aika, ”aina töissä”
Ihmissuhteille jäävä vähäinen aika
Epävarmuus töiden riittävyydestä tulevaisuudessa
Suunniteltujen töiden toteutumisen epävarmuus
Huoli toimeentulon riittävyydestä
Tulojen epäsäännöllisyys
Liian vähäinen tulotaso työmäärään suhteutettuna
Pelko asiakkaiden menettämisestä
Toimialan jatkuva muutos
Asiakassuhteiden ylläpito
Tarve kehittää jatkuvasti uutta
Alan kilpailutilanne
Joogaopettajan rooliin liittyvät sosiaaliset paineet
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Sosiaalisen median paineet

23. Oletko viimeisen kuuden kuukauden aikana harkinnut joogayrittäjyyden
lopettamista työn kuormittavuuden tai stressin vuoksi?
En ole
Kyllä olen
24.

Koetko,

että

oman

työssäjaksamisen

näkökulmasta

työn

kuormittavuuden tulisi muuttua, jotta voisit työssäsi paremmin ja haluaisit
jatkaa joogayrittäjänä myös tulevaisuudessa?
Olen tyytyväinen nykyiseen tilanteeseeni
Muutamaa asiaa voisi parantaa
Monen asian pitäisi muuttua, jotta kokisin jaksavani hyvin työssäni
Joogayrittäjän talous
25. Miten tyytyväinen olet taloudelliseen tilanteeseesi?
En lainkaan tyytyväinen
Jokseenkin tyytyväinen
Tyytyväinen
Erittäin tyytyväinen
26. Joogan ohjaus tulonlähteenä (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)
Joogan ohjaus on ainoa tulonlähteeni
Joogan ohjaus on pääasiallinen tulonlähteeni
Käyn palkkatöissä, joogan ohjaus on sivutoiminen tulonlähde
Minulla on muutakin yritystoimintaa, joogan ohjaus muodostaa vain osan
tuloistani
Minulle maksetaan tukia (opintotuki, työttömyystuki tms.), joogan ohjaus
on sivutoiminen tulonlähde
Puolisoni / Perheeni tukee minua taloudellisesti
27.

Mitkä

ovat

tärkeimpiä

tulonlähteitäsi?

Valitse

taloudellisesti tärkeintä vaihtoehtoa.
Avoimet viikkotunnit
Joogaworkshopit (2-4 tunnin teemallinen minikurssi)
Joogakurssit (esim. 10 kerran kurssit tai kevät/syyskausi)
Retriitit
Opettajakoulutukset
Asiantuntijatyö (esim. luennot)
Yksityistunnit

kolme

sinulle
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Joogan ohjaus yritysryhmille
Muu, mikä?
Yhteisöllisyys
28. Arvioi, pitävätkö seuraavat väittämät omalla kohdallasi paikkansa vai
eivät.
Kyllä

Ei

Teen säännöllisesti yhteistyötä muiden joogayrittäjien kanssa
Teen säännöllisesti yhteistyötä sidosryhmiin kuuluvien yrittäjien
kanssa (esim. luontaishoitajat, kuntosalit jne.)
Minulla on vahva ammatillinen verkosto
Verkostoituminen on mielestäni tärkeää ja olen valmis panostamaan
siihen
Yksinyrittäjänä kaipaan ajoittain työyhteisöä
Perheeni ja/tai ystäväni ovat minulle tärkeä tuki
Kilpailijoista on mahdollista tulla yhteistyökumppaneita
Olen käynyt työnohjauksessa

Yrityksen strategia, arvot ja kehittäminen
29. Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät kohdallasi paikkansa. 1
= Täysin eri mieltä 6 = Täysin samaa mieltä
1 2 3 4 5 6
Joogaohjaajan ammatti on työ siinä missä muutkin työt.
Joogaohjaajan työ on minulle kutsumusammatti.
Koen,että työlläni on aidosti merkitystä asiakkaiden
hyvinvoinnille.
Tiedän, että minua ja työtäni arvostetaan.
Nautin työstäni.
Voin hyödyntää työssäni omia vahvuuksiani.
Työni

antaa

minulle

mahdollisuuksia

ammattilaisena ja ihmisenä.
Nautin yrittäjyyden tuomasta itsenäisyydestä.
Saan kannustavaa palautetta työstäni.

kehittyä
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Työni mahdollistaa kiinnostavien ihmissuhteiden ja
kontaktien luomisen.

30. Mistä yrityksesi kilpailuetu muodostuu?
Kilpailijoita edullisemmat hinnat
Erikoistuminen (esim. erityisosaaminen, oma joogasuuntaus)
Vahva henkilöbrändi
Muu, mikä?
En osaa sanoa
31. Vastaa seuraaviin kysymyksiin Kyllä tai Ei
Kyllä

Ei

Yritykselläni on kirjallinen strategia.
Minulla on selkeä visio siitä, missä haluan yritykseni olevan 5 vuoden
kuluttua.
Yritykselläni on selkeät arvot, jotka ohjaavat toimintaani.

Oman työn hinnoittelu
32. Vastaa seuraaviin hinnoittelua koskeviin kysymyksiin Kyllä tai Ei.
Kyllä

Ei

Minun on helppo pyytää tekemästäni työstä reilu korvaus
Ohjaan joskus joogaa lahjoitusperiaatteella
Ohjaan

joskus

joogatunteja

ilmaiseksi

(esittelytunti,

hyväntekeväisyys)

33. Millainen yrityksesi hintataso on?
Hintani ovat keskimääräistä edullisemmat
Hintani ovat keskimääräistä korkeammat
Hintani ovat markkinoiden keskitasoa
Oma osaaminen ja osaamisen kehittäminen

34. Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa omalla
kohdallasi. 1 = Täysin eri mieltä 6 = Täysin samaa miltä.
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1 2 3 4 5 6
Koen olevani oman alani vahva ammattilainen
Minulla on arvokasta osaamista, jolla voin tuottaa arvoa asiakkailleni

Vertaan usein osaamistani kilpailijoihin.
Työni on luovaa ja mahdollistaa omien ideoiden toteuttamisen
Kehitän jatkuvasti toimintaani.
Koen, että työhöni liittyy elinikäinen oppiminen

35. Miten ylläpidät ja kehität omaa osaamistasi? Pohdi, pitävätkö seuraavat
väittämät kohdallasi paikkansa vuositasolla tarkasteltuna ja valitse kaikki
itsellesi sopivat vaihtoehdot.
Osallistun joogakoulutuksiin
Hankin lisäpätevyyttä muilta toimialoilta (vaihtoehtohoidot, ayurveda tms.)
Osallistun alan messuille ja tapahtumiin näytteilleasettajana
Osallistun alan messuille ja tapahtumiin vierailijana
Käyn säännöllisesti muiden ohjaamilla tunneilla tai retriiteillä
Keskustelen muiden joogaohjaajien kanssa
Luen alan kirjallisuutta
Muu, mikä?
Yhteenveto
Mieti vielä lopuksi seuraavia kysymyksiä ja vastaa omin sanoin. Näistä
vastauksista poimuttuja sitaatteja saatetaan käyttää suorina lainauksina,
kuitenkin niin, ettei vastaajaa voi niistä tunnistaa.
36. Mitkä joogayrittäjyyteen liittyvät asiat aiheuttavat sinulle stressiä ja
vaikuttavat negatiivisesti työssäjaksamiseesi?
37. Mistä saat voimaa ja jaksamista oman työhyvinvointisi tueksi?
38. Miten työsi pitäisi kehittyä tai muuttua, jotta hyvinvointisi ja
työssäjaksamisesi paranisi?
Kiitos vastauksistasi, voit nyt lähettää kyselyn.
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Teemahaastattelun runko
TEEMAHAASTATTELUN RUNKO
Joogayrittäjän työhyvinvoinnin kehittäminen.

Taustatiedot
Sukupuoli
Ikä
Perhetilanne
Korkein koulutus
Yrittäjäkoulutus
Joogakoulutus
Yritysmuoto
Päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjyys
Vuosia joogayrittäjänä
Yrityksen toimialue (Pääkaupunkiseutu, muut alueet, kansainvälinen toiminta)
Onko yrityksellä muuta toimintaa joogan lisäksi, mitä?

1. Miten sinusta tuli joogayrittäjä?
Tämän kysymyksen tarkoitus on johdatella haastateltava kertomaan niistä
motiiveista, unelmista ja odotuksista, jotka ohjasivat hänet yrittäjyyden alkuun.
Myös aiempi työhistoria, elämäntilanne ja työtilanne ovat teemoja, joita avataan
tässä. Tarvittaessa haastateltavalle voi esittää lisäkysymyksiä:
Millainen tilanne sinulla oli ennen kuin ryhdyit joogayrittäjäksi?
Mikä sinua motivoi ryhtymään joogayrittäjäksi? Mitä toiveita ja odotuksia tähän
liittyi?

2. Kerro työstäsi joogayrittäjänä
Tässä haastateltava saa vapaasti kertoa, mitä hänen työnsä sisältää, missä hän
työskentelee, miten työpäivät menevät jne. Tarkoitus on saavuttaa ymmärrys
työn sisällöstä, miten yrittäjä järjestää toimintaansa ja toimii omassa arjessaan.
Mistä työ koostuu? Millaiset työajat ovat? Onko joitain toimia ulkoistettu? Miten
paljon markkinointi ym. paperityöt vievät aikaa ja miten ne on hoidettu?
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3. Mitkä asiat työssäsi koet kuormittaviksi oman työssäjaksamisesi
kannalta?
Esim. Itse työssäsi? Työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa tai perheelämän kannalta? Jooga-alan ilmiöissä ja näkymissä?

4. Mistä asioista saat voimaa ja tukea omaan hyvinvointiin?
Työssä ja työn ulkopuolella?

5. Mihin toivoisit muutosta, jotta jaksaisit paremmin?
Työssä? Yrittäjyydessä? Toimialassa?

6. Miten näet tulevaisuutesi joogayrittäjänä?
Oman työn? Jooga-alan?

Kiitos haastattelusta. Tuleeko mieleesi vielä jotain muuta, mitä haluaisit
tuoda esille?
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Työn kuormittavuustekijät
Arvioi, miten kuormittavaksi olet viimeisen kuuden kuukauden aikana kokenut seuraavat asiat
työssäsi. 1 = en lainkaan kuormittavaksi 6 = hyvin kuormittavaksi
1
Jatkuva kiire ja
tekemättömien töiden
kasaantuminen
Liian vähän aikaa töiden
valmisteluun ja
suunnitteluun
Toisarvoiset asiat vievät
aikaa tärkeämmiltä
työtehtäviltä
Yrityksen paperityöt
Vaikeus sanoa ”Ei”
työtarjouksille
Työn fyysisyys
Pitkät työmatkat
Vähäinen vapaa-aika,
”aina töissä”
Ihmissuhteille jäävä
vähäinen aika
Epävarmuus töiden
riittävyydestä
tulevaisuudessa
Suunniteltujen töiden
toteutumisen
epävarmuus
Huoli toimeentulon
riittävyydestä
Tulojen
epäsäännöllisyys
Liian vähäinen tulotaso
työmäärään
suhteutettuna
Pelko asiakkaiden
menettämisestä
Toimialan jatkuva
muutos
Asiakassuhteiden
ylläpito
Tarve kehittää jatkuvasti
uutta
Alan kilpailutilanne
Joogaopettajan rooliin
liittyvät sosiaaliset
paineet
Sosiaalisen median
paineet

2

3

4

5

6

Keskiarvo

Keskiarvo
päätoimis
et

Keskiarvo
sivutoimis
et

12,77
%

31,91 17,02 23,40
%
%
%

8,51
%

6,38
%

3,02

3,06

3

14,89
%

31,91 17,02 25,53
%
%
%

8,51
%

2,13
%

2,87

2,88

2,87

14,89
%

25,53 25,53 14,89 14,89
%
%
%
%

4,26
%

3,02

3

3,03

14,89
%
48,94
%
44,68
%
36,17
%
31,91
%
21,28
%

34,04
%
12,77
%
36,17
%
27,66
%
12,77
%
19,15
%

2,81

3,25

2,58

2,28

2,69

2,06

1,91

2,19

1,77

2,62

2,56

2,65

2,85

3,75

2,39

3,04

3,94

2,58

19,15
%

12,77 10,64 21,28 19,15 17,02
%
%
%
%
%

3,6

3,69

3,55

25,53
%

25,53 12,77
%
%

3

3,44

2,77

3,89

4,13

3,77

3,81

4

3,71

3,66

3,63

3,68

2,79

2,25

3,06

2,6

2,44

2,68

2,72

2,56

2,81

2,85

2,69

2,94

3,19

2,69

3,45

29,79
%
14,89
%
6,38
%
6,38
%
21,28
%
25,53
%

6,38 6,38 8,51
%
%
%
12,77 6,38 4,26
%
%
%
10,64
2,13
0%
%
%
10,64 6,38 12,77
%
%
%
12,77 14,89 6,38
%
%
%
10,64 14,89 8,51
%
%
%

6,38
%

19,15 10,64
%
%

10,64
%

19,15 17,02 10,64 19,15 25,53
%
%
%
%
%
21,28 10,64 17,02 14,89 25,53
%
%
%
%
%

12,77
%

12,77 19,15 21,28 19,15 14,89
%
%
%
%
%

23,40
%
29,79
%
21,28
%
19,15
%
19,15
%

23,40
%
31,91
%
29,79
%
21,28
%
19,15
%

29,79
%

29,79 17,02 14,89
%
%
%

31,91
%

21,28
%

8,51 %

23,40
%
10,64
%
19,15
%
29,79
%
17,02
%

8,51
%

12,77 14,89
%
%
10,64 10,64
%
%
19,15 6,38
%
%
19,15 6,38
%
%
19,15 19,15
%
%

2,13
%
6,38
%
4,26
%
4,26
%
6,38
%

4,26
%

4,26
%

2,47

2,38

2,52

19,15 10,64
%
%

8,51
%

2,81

2,81

2,81

