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TIIVISTELMÄ 

Ohvo, Tuija. ”Mistä sitä tukkee saapi, ommaa ihteesä luottaa vaa”. Pieksämäkeläisten 
hoiva-alan naisyrittäjien kokemuksia yrittäjyydestään sekä vertaistuen tarpeestaan. Diak 
Itä, Pieksämäki, kevät 2011, 37 s., 1 liite. 

Opinnäytetyön tavoite on selvittää, millaisia kokemuksia pieksämäkeläisillä hoiva-alan 
naisyrittäjillä on yrittäjyytensä alkutaipaleelta ja yrityksen perustamisprosessista. Tut-
kimuksessa ollaan kiinnostuneita myös näiden yrittäjien vertaistuen tarpeesta yrityksen 
alkuvaiheessa sekä myöhemmin yrittäjyyden aikana. Tutkimus selvittää lisäksi, millai-
sia eroja pieksämäkeläiset hoiva-alan naisyrittäjät näkevät mies- ja naisyrittäjän välillä. 

Tutkimus on kvalitatiivinen. Aineisto koostuu neljän pieksämäkeläisen hoiva-alan nais-
yrittäjän haastatteluista. Se kerättiin teemahaastatteluin ja analysoitiin sisällönanalyysil-
lä.  

Tutkimuksesta selviää, että haastatellut pieksämäkeläiset hoiva-alan naisyrittäjät ovat 
perustaneet yrityksensä hyvin samanlaiselta pohjalta: kaikilla on takanaan pitkä ja mo-
nipuolinen työhistoria. Hoiva-alan naisyrittäjät Pieksämäellä ajattelevat olevansa sisuk-
kaita, empaattisia, ahkeria ja työlleen omistautuneita. He pyrkivät kehittämään omaa 
osaamistaan ja yritystään. Vertaistuelle ja järjestötoiminnalle hoiva-alan naisyrittäjillä ei 
juuri jää aikaa, mutta opinnäytetyö paljastaa, että kiinnostusta vertaistukitoiminnan ke-
hittämiseen löytyy. Naisyrittäjät kokevat mies- ja naisyrittäjien erottelua tärkeämmäksi 
naisyrittäjien sosiaaliturvan kehittämisen ja sen kautta naisten tasa-arvoisuuden miesten 
kanssa yrityselämässä. 
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ABSTRACT 

Ohvo, Tuija. ”Mistä sitä tukkee saapi, ommaa ihteesä luottaa vaa”. Female entrepre-
neurs in caring enterprises in Pieksämäki tell their experiences about starting their own 
enterprise and about their need of peer support. Language: Finnish. Pieksämäki. Spring 
2011. 37 p., 1 appendices. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme 
in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 

Aims of this study was to find out what kinds of experiences female entrepreneurs in 
caring enterprises in Pieksämäki have about starting their own enterprise and about the 
process of starting a caring enterprise. The study is also interested in the need of peer 
support of these entrepreneurs when starting the business and also along the way of be-
ing an entrepreneur. The study also investigated how female entrepreneurs in caring 
enterprises feel about the differences between themselves and male entrepreneurs. 

This is a qualitative research. The material is consisted of the interviews of four female 
entrepreneurs in caring enterprises in Pieksämäki. It was collected with theme inter-
views and analyzed for its content. 

The study reveals that those female entrepreneurs in caring enterprises in Pieksämäki 
have started their enterprises largely on the same basis: they all have a long history of 
working in many fields. They have the guts, they are empathic, hard-working and de-
voted to their work. They try to keep up their know-how and to develop their enterprise. 
They don’t seem to have time but will to create some peer support groups. The study 
reveals that in the minds of these female entrepreneurs the main thing is not the differ-
ence between mail and female entrepreneur but trying to develop female entrepreneurs’ 
social secure. That would help women to be more equal with men in the leadership of 
enterprises. 
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1 JOHDANTO JA OPINNÄYTETYÖN TAUSTA 

 

 

Joillekin ihmisille yrittäminen on elämäntapa, parhaassa tapauksessa sukupolvelta toi-

selle periytyvä halu yrittää. Halua tehdä jotain eri tavalla, omalla tavallaan. Halua olla 

oman itsensä herra. Tällaisille ihmisille ei oikeastaan ole muuta mahdollisuutta kuin 

yrittäjyys, jotta he saavat elämästään irti sitä jotain. Toiset ihmiset taas kasvavat yrittä-

jyyteen pikku hiljaa elämänkokemuksen ja ammatillisuuden karttuessa.  Heille yrittä-

jyys voi olla esimerkiksi irtiotto työelämän loppumetreillä, halu päästä näyttämään mi-

hin pystyy. He tietävät mitä tekevät ja haluavat tehdä sen hyvin. Joskus yrittäjyyden 

tuoma vapaus houkuttelee, koska on petytty esimerkiksi kunnallisen hoidon laatuun. 

Tämä jälkimmäinen onkin tämän tutkimuksen mukaan ominaista hoiva-alan yrittäjälle. 

Heidän on mielestään ollut pakko perustaa yritys, jotta voi tehdä työtä hyvällä omalla-

tunnolla. 

 

Jokaisen yrittäjän tarina on erilainen. Oli yrittäjyyden lähtökohta mikä vain, jokainen 

yrittäjä käy läpi samoja vaiheita ennen yrittäjyyteen ryhtymistään sekä sen aikana. 

Opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, millaisia kokemuksia pieksämäkeläisillä hoiva-

alan naisyrittäjillä on uransa varrelta: mikä on auttanut heitä alkuun yrittäjyydessä ja 

mikä auttaa heitä jaksamaan vuodesta toiseen yrittäjänä. Aiheen valinnassa tärkeintä oli 

sen ajankohtaisuus: hoiva-alan yrittäjiä tarvittaisiin lisää. Suomen väestö ikääntyy ja 

vaurastuu, joten suuret ikäluokat tarvitsevat myös yksityisen sektorin palveluja. Lisäksi 

Suomen yrittäjistä suuri osa on lähellä eläkeikää, mikä taas luo haasteen heidän yritys-

tensä jatkumiselle ja mahdolliselle sukupolvenvaihdokselle. Tutkimusten mukaan kui-

tenkin vain harva yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuva aikoo aloittaa 

oman yrityksen. Tutkimuksen on tarkoitus pureutua yrittäjien henkilökohtaisiin koke-

muksiin ja tuoda sitä kautta esille mahdollisia ratkaisuja hoitoalaa uhkaavaan palveluva-

jeeseen ja keinoja kannustaa nuoria ihmisiä yrittäjyyteen. Itselläni on henkilökohtaisesti 

suuri kiinnostus aihetta kohtaan, koska olen pitkään haaveillut hoiva-alan yrittäjyydestä. 

Opinnäytetyön tavoite on tuoda esiin myös pieksämäkeläisten hoiva-alan naisyrittäjien 

kokemaa vertaistuen merkitystä: millaisiin järjestöihin he kuuluvat ja millaisia vertais-

tukiverkostoja heillä on. Mielestäni on tärkeää pohtia, kuinka vertaistuen muotoja kehit-

tämällä voitaisiin rohkaista ihmisiä yrittäjyyteen ja pidentää heidän työuraansa yrittäjä-

nä. Myös yrittäjien työssä jaksaminen on herättänyt keskustelua, ja sen edistämiseksi on 
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valtakunnallisella tasolla alettu toimia. Esimerkiksi Naisyrittäjyyskeskus on kehittänyt 

mentorointimallin, jossa kokenut yrittäjä auttaa uutta yrittäjää alkuun. Lisäksi erilaisilla 

hankkeilla on pyritty luomaan yrittäjille sijais- ja työvoimanvuokrausverkostoja. Uudis-

tukset eivät vielä ole saavuttaneet koko Suomea, joten tutkimukseni tarkoitus on myös 

tunnustella Pieksämäen seudun maaperää pohtien, olisiko täällä tilausta kehittämis-

hankkeille.  

 

Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka pieksämäkeläiset hoiva-alan nais-

yrittäjät kokevat eroavansa miesyrittäjistä. Naisyrittäjyyden kehittämiseen ja edistämi-

seen panostetaan, ja mielessäni pyöri kysymys, miksi juuri naisyrittäjiä halutaan tukea. 

Kuinka naiset ovat yrittäjinä erilaisia kuin miehet? Miksi naisyrittäjille tarvitaan omia 

yrittäjäjärjestöjä? 

 

Tuloksista toivon olevan hyötyä muille yrittäjiksi aikoville ja esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysalan koulutuksen, yrittäjäkoulutuksen ja naisyrittäjyyden kehittämistyössä. Li-

säksi Pieksämäen Yrittäjänaisten, nykyään entisen, puheenjohtajan, Riitta Lundbergin 

mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 13.3.2010) yrittäjäjärjestöt ovat jo pitkään olleet 

kiinnostuneita siitä, miksi jotkut yrittäjät kuuluvat järjestöihin ja jotkut eivät. Yrittäjä-

järjestöjä kiinnostaisi myös kvantitatiivinen tutkimus aiheesta. 
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2 NAISYRITTÄJYYTTÄ ETSIMÄSSÄ JA KEHITTÄMÄSSÄ 

 

 

2.1 Naisyrittäjyyden pitkä historia 

 

Historiasta on löydetty tietoa siitä, että jo 1400-luvulla olisi ollut naisia kaupan alan 

yrittäjinä sekä sijoittajina. Keisarinajan Roomassa nainen oli lain mukaan oman omai-

suutensa valtias, mikä antoi hyvät edellytykset yrittäjyydelle. (Kauppa- ja teollisuusmi-

nisteriö – puhepankki). Suomessa naiset eivät ole vielä pitkään olleet oikeutettuja yrittä-

jyyteen kuten miehet. Aikanaan suurin este naisen yrittäjänä toimimiselle olivat ammat-

tikunnat: nainen ei esimerkiksi saanut ommella hienoja pukuja, vaan siihen oli oikeutet-

tu vain räätäli. Naiset saivat yleensäkin tehdä vain vähätuottoisempia töitä, joilla heidän 

taas ei ollut mahdollista vaurastua. Vuonna 1879 Suomessa säädettiin elinkeinovapaus-

laki, joka ei kuitenkaan juuri innostanut naisia yrittäjyyteen, vaikkakin oikeutti heidät 

siihen. Naisten perustamat yritykset olivat pieniä ja työllistivät yleensä vain heidät it-

sensä. (Veikkola 2007, 22.)  

 

Suurin ongelma naisyrittäjyyden tutkimisessa kauemmas historiaan on kirjallisen tiedon 

puuttuminen. Vailla säätyasemaa, statusta ja valtaa olevien kansalaisten, joihin myös 

naiset luettiin, elämä ei jättänyt jälkiä vanhoihin viranomaislähteisiin. Naisen siviilisää-

ty ja hänen suhteensa edusmieheensä tai holhoojaansa oli aina merkityksellisempi tieto 

kuin naisen ammatillinen toiminta. (Vainio-Korhonen, 2000.) Varhaisten yrittäjyystut-

kijoiden teoksia analysoimalla on myös varsin helppo päätyä tulokseen, että yrittäjyyttä 

ovat tutkineet pääsääntöisesti miehet ja kohteena on ollut miesten yritystoiminta. Vasta 

1970-luvulla naiset alkoivat aktiivisemmin osallistua tähän keskusteluun ja kyseenalais-

taa miesten luomaa menestyksen ihannekuvaa ja yleisemminkin heidän käsitystään ta-

loudesta ja menestyksestä. (Haapakorpi 2007, 17.) 

 

Naisyrittäjyyden kehittämisen historiasta näkee tavallaan kaksi koulukuntaa. Toinen on 

sitä mieltä, että naisyrittäjien toimintamahdollisuudet kasvavat samalla, kun yleistä yrit-

täjyyttä edistetään. Toinen taas näkee juuri naiseuden tuovan yrittäjyyteen erityis-

huomiota vaativia piirteitä. (Veikkola 2007, 14.) Niistä olennaisin on ehkä vanhem-

muuden aiheuttama taloudellinen rasitus, jotka kuuluisi jakaa tasapuolisesti miesten ja 
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naisten vetämien yritysten kesken. Tässäkin on jo saatu paljon hyvää aikaan: esimerkik-

si Yrittäjäin Eläkelakiin (YEL) tuli 1.1.2011 muutos, joka parantaa yrittäjän mahdolli-

suuksia sosiaaliturvaan. Nyt jo 30 % yrityksestä omistava henkilö on oikeutettu yrittäjän 

eläketulon mukaiseen sosiaaliturvaan. Esimerkiksi äitiyslomalle jäävä yrittäjä siis saa 

ilmoittamansa eläketulon mukaista äitiyspäivärahaa entisen minimiäitiyspäivärahan 

sijaan. (Keski-Suomen Yrittäjänaiset.) 

 

 

2.2 Naisyrittäjyys Suomessa 

 

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai muiden henkilöiden kanssa organisoi liiketoimintaa 

pyrkimyksenään taloudellinen voitto.  Työttömyysturvalaissa (1 L 6 §) yrittäjäksi katso-

taan henkilö, joka on päätointaan varten velvollinen ottamaan yrittäjien eläkelain 

(468/1969) YEL:n tai maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) MYEL:n mukaisen va-

kuutuksen (Haapakorpi 2007, 9). Suomen kaikista yrittäjistä 33 % eli noin 75 000 on 

naisia. Se on muihin Euroopan maihin verrattuna hyvä tulos: Suomessa on Euroopan 

Unioniin kuuluvista maista eniten naisyrittäjiä suhteessa miehiin (Adamsson & Puukka 

2005, 4). Tilanne on erityisen hyvä jos ajatellaan koko maailman mittakaavassa. Suomi 

on naisten asemassa maailman parhaimmistoa. Silti yhä on paljon tehtävää naisyrittä-

jyyden edistämiseksi. Naiset toimivat pääasiassa yksinyrittäjinä: 72 % naisista ja 60 % 

miehistä on yksinyrittäjiä. Niinpä naisyrittäjien yrityksistä 20 % on yhtiömuotoisia ja 

loput toiminimiä. Nainen siis useimmiten työllistää vain itsensä. Naisyrittäjiksi luetaan 

naiset, joiden ensisijainen tulonlähde on oma yritys, jotka ovat yrityksen omistajia tai 

yhtiön äänivaltaisia osakkaita tai osallistuvat yhtiön toimintaan ja ovat siinä vastuulli-

sessa asemassa. Naisyrittäjiin ei lasketa perheyrityksissä työskenteleviä naisia. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008.) 

 

Suomalaisista naisyrittäjistä on 25 % yli 50-vuotiaita. Naisyrittäjälle tyypillistä onkin 

yrityksen perustaminen vasta työkokemuksen ja elämänkokemuksen kerryttämisen jäl-

keen. Naisyrittäjällä yrittäjäksi lähtemiseen on usein inhimillinen syy: hän haluaa tarjota 

asiakkaille parempaa palvelua, hoitoa tai tuotteita. 60 % naisyrittäjistä työskentelee pal-

velualoilla, joten sen voidaan sanoa olevan naisvaltainen ala. Kaupan alalla taas naisia 
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on noin viidennes yrittäjistä eli siellä jo voidaan puhua naisista vähemmistönä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2008.) 

 

Naisyrittäjän liiketoiminnalle tyypillistä on vakaa talouskasvu, tasapainoisen aluekehi-

tyksen turvaaminen, hyvä vaikutus työllisyyteen mm. haja-asutusalueilla, pitkäaikaiset 

ja menestyvät yritykset, jotka kuitenkin ovat pieniä tai keskisuuria. (Adamsson & Puuk-

ka 2005, 4.) Naisille ominaista on myös toistensa kannustaminen kilpailun sijaan, mie-

hiä rohkeampi tarttuminen rahoitusmahdollisuuksiin, työn mielenkiintoisuuden merkitys 

taloudellisen voiton sijaan sekä suurempi tarve kannustukselle yritystoimintaa suunni-

teltaessa. (Adamsson & Puukka 2005, 16.) Oona Haapakorpi nimeää opinnäytetyössään 

Naiset yrittäjinä naisten vahvuuksiksi yrittäjänä sinnikkyyden, monien asioiden yhtäai-

kaisen hallinnan ja halun verkostoitumiseen. Verkostoituminen on yrittäjälle suuri tuki 

sekä hyvä tiedonlähde. (Haapakorpi 2007, 7.) 

 

 

2.3 Järjestöt ja projektit naisyrittäjyyden moottoreina 

 

Naisyrittäjyyden edistämisellä on pitkät juuret: jo 1947 perustettiin Yrittäjänaisten Kes-

kusliitto, joka nopeasti levittäytyi ympäri Suomea. Naisyrittäjillä on vahva tahto yhteen 

hiileen puhaltamalla parantaa omaa asemaansa ja puuttua naisyrittäjiä koskeviin epä-

kohtiin. Järjestöt ja projektit tekevät eniten töitä naisyrittäjien aseman parantamiseksi ja 

naisyrittäjyyden edistämiseksi. Viime vuosina naisyrittäjyyttä on alettu tutkia yhä 

enemmän, sen edistämiseksi on tehty poliittisia ohjelmia ja näillä keinoilla on aikaan 

saatu tuloksiakin. (Veikkola 2007, 13.)  

 

 

2.3.1 Naisyrittäjyyskeskus 

 

Naisyrittäjyyskeskus on vuonna 1996 perustettu naisyrittäjyyden edistämiseen ja toi-

mintansa aloittaneiden yritysten kehittymiseen ja verkottumiseen tähtäävä valtakunnal-

linen toimija. Se kuuluu Suomen 32 uusyrityskeskuksen verkostoon, jonka kattojärjes-

tönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry. Naisyrittäjyyskeskuksen toimintaa rahoitta-

vat mm. Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetusministeriö, Yksityisyrittäjäin Säätiö sekä 
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yksityiset yritykset ja pankit. Naisyrittäjyyskeskus tarjoaa esimerkiksi neuvontaa yrityk-

sen perustamiseen, yrittäjyyskursseja ja infotilaisuuksia. Toiminta on käytännönläheistä 

ja siinä hyödynnetään yrittäjien kokemusta. (Naisyrittäjyyskeskus.) 

Tärkein Naisyrittäjyyskeskuksen aikaansaannos on mentorointimalli. Sen mukaan alka-

ville, usein yksin yrittäville naisyrittäjille tärkeää ja hyödyllistä on yhteistyö kokeneem-

pien yrittäjien kanssa. Mentorointi on kokeneemman  mentorin ja uuden yrittäjän välistä 

neuvontaa, tukemista ja kokemusten jakamista joko pareittain tai ryhmissä. Hyviä ko-

kemuksia on saatu jo laajalti, ja mallia pyritäänkin levittämään ympäri Suomea. (Nais-

yrittäjyyskeskus.) 

 

 

2.3.2 Yrittäjänaisten Keskusliitto 

 

Yrittäjänaisten Keskusliitto on valtakunnallinen yrittäjänaisten etujärjestö, joka ajaa 

heidän etuaan taloudellisissa ja poliittisissa asioissa. Kattojärjestöön kuuluu lähes 80 

paikallisyhdistystä ja 6000 jäsentä. Jo vuonna 1947 perustetun liiton tavoitteina on yrit-

täjänaisten sosiaaliturvan parantaminen ja perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisen 

helpottaminen, joihin liitto pyrkii ottamalla kantaa naisyrittäjiä koskeviin lakiuudistuk-

siin ja tekemällä aloitteita niiden aikaan saamiseksi. Se toimii yhdessä muiden yrittäjä-

järjestöjen kanssa ja järjestää esimerkiksi koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia. Sen lisäksi 

Yrittäjänaisten Keskusliitto hallinnoi naisyrittäjyyttä edistäviä hankkeita, kuten Nais-

yrittäjien työhyvinvointi ja liiketoiminnan kehittäminen sekä Yrittäjien sijaispalvelu –

hanke, jonka koulutustilaisuuksia on järjestetty myös Pieksämäellä. Yrittäjänaisten 

Keskusliitto myös kannustaa jäseniään palkitsemalla valtakunnallisesti Vuoden yrittäjä-

naisen vuosittain. (Yrittäjänaisten Keskusliitto.) 

 

Pieksämäen alueella toimii Yrittäjänaisten Keskusliiton paikallisyhdistys Pieksämäen 

Yrittäjänaiset (Yrittäjänaisten Keskusliitto). Lisäksi aktiivisesti toimii Suomen Yrittäji-

en alainen Pieksämäen Yrittäjät, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1927 (Pieksämäen 

Yrittäjät). 



12 

 

 

2.3.4 Projektitoimintaa 

 

Pohjois-Savon Työ- ja elinkeinokeskuksen hallinnoiman Reaktioketju-projektin nimeltä 

Pohjois-Savon naisyrittäjät kehittymisen voimavarana kohderyhmänä olivat vuosina 

2005-2007 nuoret yrittäjyyttä suunnittelevat naiset sekä toimivat, erityisesti ikääntyvät, 

naisyrittäjät ja heidän puolisonsa sekä sukupolvenvaihdostilanteessa olevat yrittäjät. 

(Ylä-Savon Ammattiopisto.) 

 

Tarkoituksena oli mm. naisyrittäjyyden edistäminen ja naisyrittäjien osaamisen päivit-

täminen. Kuntia myös kannustettiin edistämään alueensa naisyrittäjyyttä ja aktivoimaan 

toimivia naisyrittäjiä osallistumaan alueen elinkeinotoiminnan kehittämistyöhön. Kehit-

tämisrengas-toiminnalla kehitettiin toimialakohtaisia verkostoja, lisättiin toimivien ja 

mahdollisten uusien yrittäjien yhteistyötä sekä pyrittiin löytämään uusia liiketoiminta-

malleja ja luomaan uusia markkinoita. Projektilla saatiin aikaan paljon hyvää. (Ylä-

Savon Ammattiopisto.) 

 

Johanna Kääpä on vuonna 2008 tutkinut naisyrittäjien kokemuksia vertaistukiryhmässä 

toiminnasta Pro gradussaan Naisyrittäjien välinen vertaistuki, Case: Yrittäjyyden Tuki-

projekti. Projekti toimi vuosina 2005-2007 osana suurempaa WomEqual –

kehittämiskumppanuushanketta. Gradussaan Kääpä toteaa, että henkinen ja sosiaalinen 

tuki ovat naisyrittäjille erityisen tärkeitä. Vertaisryhmässä asioita käsiteltiin yhteisten 

kokemusten kautta, ja keskusteluista koettiin saadun hyviä tuloksia. (Doria i.a.) 
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3 NAISET JA HOIVAYRITTÄJYYS 

 

 

Hoivayrittäjyydellä tarkoitetaan yleensä sosiaalialan palveluyrittäjyyttä. Sosiaalialan 

palveluryhmä taas jaetaan majoituksen sisältäviin palveluihin kuten laitoksiin ja palve-

lutaloihin sekä sosiaalisiin avopalveluihin kuten lasten päivähoitoon. (Kainlauri 2007, 

16.) Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys on luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista. Sitä sää-

dellään lailla: esimerkiksi laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 603/1996 sekä 

asetus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 1208/1996 (Finlex). Niissä määritel-

lään yksityisten sosiaalipalveluiden järjestämisedellytykset, joihin kuuluvat mm. toimin-

tayksikön ominaisuudet, henkilöstön määrä sekä asiakkaan hoidon perustuminen sopi-

mukseen tai hallintopäätökseen. Laki ja asetus myös määräävät yrityksen perustamis-

vaiheessa tehtävät suunnitelmat, palveluista vastaavan henkilön nimeämisen yksikössä 

ja niistä selviää yrityksen luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus. Ympärivuorokautista 

hoitoa tarjoava yksikkö hakee luvan lääninhallitukselta, minkä jälkeen lääninhallituksen 

viranomaiset tarkistavat toimintayksikön ja mahdollisten parannusten jälkeen yritykselle 

annetaan toimintalupa.  Muut kuin ympärivuorokautista palvelua tarjoavat yritykset 

eivät tarvitse lupaa. Esimerkiksi yksityinen lasten päivähoidon yksikkö ilmoittaa vain 

kunnalle aloittamisestaan. (Kainlauri 2007, 17-18.) 

 

Yhä edelleen yritystoiminta eriytyy vahvasti miesten ja naisten aloihin. Perinteisestihän 

hoiva ja hoito ovat olleet naisten alaa. Nyt naisilla olisi mahdollisuus löytää oma jalan-

sijansa yritysmaailmassa: lamasta huolimatta hoiva-alalla alkaa jo näkyä työvoimapula. 

Lisäksi suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen ja eliniän piteneminen aiheuttaa sen, 

että vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on eläkkeellä. Myös muistisairauksista kärsi-

vien määrä nousee. (Talouselämä 17.2.2009.) Tämä lisää vanhusten hoidon tarvetta ja 

luo näin varmempia markkinoita sosiaali- ja terveysalan yrityksille. Täytyy myös todel-

la alkaa miettimään, kuinka hoiva-alalle saataisiin lisää tekijöitä, ja etenkin yrittäjiä. 

Kotitalousvähennyksen tuoma taloudellinen helpotus palveluiden ostajille synnytti sato-

ja uusia kotipalveluyrityksiä, joista suurin osa on naisten vetämiä. Kun kunnille tuli 

mahdollisuus hankkia palveluja myös yksityisiltä markkinoilta, sosiaali- ja terveysalan 

yrittäjyys lähti todelliseen nousuun. (Adamsson & Puukka 2005, 5.) 
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Juuri sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien naisyrittäjien on todettu olevan tyytyväi-

simpiä työhönsä. Asiaa on tutkittu mm. naisyrittäjien hyvinvointitutkimuksessa. Asiaan 

varmaan vaikuttaa se, että heidän on helpointa sovittaa työ ja perhe-elämä yhteen. Nais-

yrittäjillä arjessa paras tuki on oma perhe ja muut yrittäjät. Kuntoutus- ja työterveys-

huoltopalveluiden parempi järjestäminen auttaisi naisyrittäjiä työssä jaksamisessa. Vain 

joka kolmas naisyrittäjä nimittäin on järjestänyt itselleen työterveyshuollon. (Työterve-

yslaitos.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Tutkimuksen tavoite on selvittää Pieksämäen alueella toimivien hoiva-alan naisyrittäji-

en kokemuksia yrittäjäksi ryhtymisestä ja vertaistuen tarpeesta sekä yritystä perustetta-

essa että myöhemmin uran aikana. Aihe on ajankohtainen, sillä Suomen väestön ikään-

tyessä yrityselämästä noussee ainakin kaksi naisyrittäjyyttä koskevaa haastetta. Suurin 

ongelma lienee, kuinka vastata kasvavan ja vaurastuvan vanhusväestön hoidon ja hoi-

van palvelutarpeeseen. Toiseksi pian tarvitaan jatkajia eläkkeelle jäävien hoiva-alan 

yrittäjien yrityksiin. Kuten aiemmin totesin, suomalaisista naisyrittäjistä 25 % on tällä 

hetkellä yli 50-vuotiaita. 

 

Tutkimustehtävät: 

1. Millainen pieksämäkeläinen hoiva-alan naisyrittäjä kokee olevansa? 

2. Millainen on hoiva-alan naisyrittäjän mukaan tämän toimialan yrityksen perus-

tamisprosessi? 

3. Mistä naispuolinen hoiva-alan yrittäjä kokee saavansa apua ja vertaistukea aloi-

tellessaan yritystoimintaa? Entä myöhemmin yrityksen toiminnan aikana? 

4. Millä tavoin naisyrittäjä ajattelee eroavansa miesyrittäjästä? 

 

Mielestäni tärkeitä kysymyksiä naisyrittäjyyden kehittämisen kannalta on yrittäjien oma 

kokemus siitä, millaisia he ovat ja kuinka he voivat vaikuttaa omaan paikkaansa yritys-

elämässä. Myös naisyrittäjien vertaistuen tarve sekä heidän ajatuksensa siitä, mikä on 

olennaisin ero mies- ja naisyrittäjän välillä ovat kiinnostavia seikkoja. Näiden kysymys-

ten pohjalta pyrin nostamaan esiin jatkotutkimushaasteita ja synnyttämään keskustelua 

naisyrittäjien vertaistukitoiminnan tilasta. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada esille tutkittavien näkökulma ja heidän 

näkemyksensä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen rajaamisessa otetaan kantaa siihen, 

mitä ilmiötä tutkimuksessa halutaan korostaa ja tuoda tarkastelun keskipisteeksi. (Kivi-

niemi 2001, 68). Laadullisessa tutkimuksessa tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja 

niitä tulkitaan myös sen mukaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 155). Kvalita-

tiivisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää ja tulkita, ei mitata määriä. Tutkimus-

muoto antaa mahdollisuuden päästä lähelle ryhmän tai yksilön kokemusmaailmaa sekä 

tavan antaa asioille merkityksiä. (Koivula, Suihko & Tyrväinen 1999, 31.) Laadullisessa 

tutkimuksessa useimmiten perehdytään pieneen määrään tapauksia, joita pyritään ana-

lysoimaan perusteellisesti. Aineiston tieteellisyyden kriteeri on laatu eikä määrä, tärkeää 

on käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkijan tulee lähteä tutustumaan tutkittavaan asiaan avoimin mielin, mikä vaatii 

avoimuutta, luovuutta ja rohkeutta lähestyä ihmisiä sekä heidän ajatusmaailmojaan il-

man ennakkoasenteita. (Koivula ym. 1999, 31–32).  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja se toteutettiin teemahaastatteluna, koska haastattelun 

aihepiiri oli tarkasti tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuivat. 

Haastattelu päätettiin ottaa tutkimusmenetelmäksi, koska silloin on mahdollista olla 

suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastattelu on joustava 

tapa, jolla voidaan selventää ja syventää saatavia tietoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2004, 193–197.) Samalla on mahdollista saada aiheesta sellaista tietoa, jota tutkija ei 

kysykään. (Foddy 1995, 118.) 

 

 

5.2 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu 

 

Tutkimukseen haluttiin mukaan Pieksämäen seudulla toimivia hoiva-alan naisyrittäjiä. 

Pieksämäen Yrittäjänaisten sekä Pieksämäen Yrittäjät ry:n jäsenrekisterien kautta löytyi 
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kuusi tutkimukseen sopivaa yritystä. Tutkimukseen pyydettiin osallistumaan kuutta (6) 

naispuolista hoiva-alan yrittäjää. Halukkaita osallistumaan heistä oli neljä (4).  

 

Aluksi tehtiin koehaastattelu, jolla testattiin haastattelumenetelmää ja kysymysten 

asettelua. Haastattelun tekeminen onnistui hyvin, eikä esiin tullut suurempia ongelmia. 

Vain muutamaa kysymystä ja niiden järjestystä muokattiin ennen varsinaisten haastatte-

lujen tekoa. Mikäli haastattelu ei olisi mennyt suunnitelmien mukaan, haastattelurunkoa 

olisi ollut vielä mahdollisuus tarkentaa. Koehaastattelun tekemiseen päädyttiin siksi, 

että saadaan mahdollisimman luotettava haastattelutulos. Haastattelutilannetta ei voinut 

uusia ja siksi kysymyksistä oli saatava mahdollisimman reliaabeleita ensimmäisellä 

kerralla. Tutkimuksen validiteettia on vaikea arvioida, koska haastateltavat asiat ovat 

hyvin omakohtaisia kokemuksia ja jokaisella tutkittavalla on oma persoonallinen tapan-

sa ilmaista itseään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226, 227.) 

 

Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2007. Teoriaosuutta on kirjoitettu näiden 

reilun kolmen vuoden aikana. Haastattelut toteutettiin ja aineisto litteroitiin keväällä 

2011. Työhön tarvittiin tutkimuslupa siihen osallistuneilta yrittäjiltä. Haastateltavilta 

henkilöiltä pyydettiin kirjallinen sopimus haastattelun tekemiseen, nauhoittamiseen ja 

käyttämiseen opinnäytetyössä. Valmiissa työssä haastateltavat eivät ole tunnistettavissa. 
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5.3 Aineiston analyysi 

 

Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin puhtaaksi kirjoittaen, kirjoitin tarkasti haasta-

teltavien puheet, äänenpainot ja huokailut ylös. Näin sain helposti käsiteltävää materiaa-

lia paperille. Sisällönanalyysiä käytetään, jotta haastatteluissa saataisiin mahdollisim-

man tarkkoja kuvauksia naisyrittäjistä sekä vastauksia tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 217, 219). Sisällönanalyysillä voidaan tarkastella kirjoitettua 

ja suullista kommunikaatiota, asioiden ja tapahtumien yhteyksiä sekä seurauksia ja mer-

kityksiä. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan saadun aineiston tiivistämistä niin, että tutkit-

tavia asioita voidaan lyhyesti ja yleistävästi kuvailla tai että tutkittavien ilmiöiden väli-

set suhteet saadaan hyvin esille. Olennaista sisällönanalyysissä on se, että tutkimusai-

neistosta erotetaan samanlaisuudet ja erilaisuudet. (Janhonen & Nikkonen 2001, 21–24.) 

 

Induktiivinen sisällönanalyysi on aineistosta käsin muodostuva analyysiprosessi. Tätä 

kuvataan aineiston pelkistämisenä, ryhmittelynä sekä abstrahointina. Pelkistämisellä 

tarkoitetaan tutkimusaineistosta tulevien ilmaisujen koodaamista. Seuraava vaihe on 

ryhmittely, jossa aineistosta yhdistetään ne ilmaisut, jotka näyttävä kuuluvan yhteen. 

Yleiskäsitteiden avulla muodostetaan kuvaus tutkimuskohteesta abstrahoinnissa. (Kyn-

gäs & Vanhanen 1999, 10.) Prosessiin kuuluvat analyysiyksikön valinta, aineistoon tu-

tustuminen, pelkistäminen, luokittelu, tulkinta sekä tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

ti (Janhonen & Nikkonen 2001, 21–24). 

 

Tässä opinnäytetyössä sisällönanalyysi eteni niin, että kirjoitin haastateltavien lauseet 

allekkain. Aloin etsiä lauseita, jotka vastaavat tutkimustehtäviin ja kirjoitin ne kaikki 

ylös, jotta pystyisin ryhmittelemään ne. Tämän jälkeen kokosin yhteen samaa tarkoitta-

vat lauseet, joista muodostin pelkistettyjä ilmaisuja. Tämän jälkeen luokittelin pelkiste-

tyt ilmaisut alakategorioihin saaden pohjan yläkategorioiden luomiseen. Sen jälkeen 

analysoin saamani ylä- ja alakategoriat saaden vastaukset tutkimusongelmiini. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Millainen on hoiva-alan naisyrittäjä? 

 

Tutkimukseen haastattelemani pieksämäkeläiset hoiva-alan naisyrittäjät ovat sitä mieltä, 

että hoiva-alan yritystä perustavalta ihmiseltä vaaditaan tietynlaista luonnetta. Hänen 

tulee olla empaattinen, oikeudenmukainen, pitkäjänteinen ja vannoutunut työlleen. 

Se kutsumus. Ei tästä ei voi puhua missään nimessä bisneksenä, että tää on 

niinkun elämäntapa. 

 

Omassa työssä nimenomaan sellaset perinteiset arvot. Et hieman vanhanaika-

set. Sellaset et ollaan niinkun äiti ja isä. Ennemmin kun ammattikasvattajat. 

Tokihan se ammatillisuus näkyy monessa asiassa, mut ei sitä ajattele niin. 

 

Ainakin jos aattelee näitä työn eettisiä arvoja ni tää vanhusten kunnioittami-

nen. Asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys. Kodinomainen hoito. Etenkin 

yhessä vaiheessa kun oli pitkäaikaset asiakkaat ja työntekijät ni oltiin niinkun 

iso perhe. Tärkeetä ois että sekä asukkailla että työntekijöillä olis hyvä ja tur-

vallinen olla. 

 

Hoiva-alan yritystä johtavan tulee haastateltavien mukaan olla vastuuntuntoinen, hyvin 

koulutettu moniosaaja, joka toisaalta myös tietää, mistä saa tarvitsemaansa apua ja tie-

toa ja osaa ja uskaltaa hakea sitä. Palveluntuottajista hoiva-alan markkinoilla vahvoilla 

tulevaisuuden vaatimuksissa ovat ne, joilla on tietoa ja taitoa laajalti joko omasta takaa 

tai suhdeverkostonsa kautta. (Kainlauri 2007, 10.) 

Äärettömän tarkkaa omatuntoa, koska on ihmisistä kysymys.  Ja se et henkilö-

kunnasta on kannettava vastuuta, vanhemmista, työntekijöistä… Siin on oltava 

leveet hartiat. 

 

Pitkän elämän ja työkokemuksen tuomat taijjot, voin ohjata näille tässä nyt ar-

jen taitoja ja vähän niinku mennee siinä sivussa nämä muutki hommat. 
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25 vuotta olin kaupan alalla. Se anto uskallusta hirveesti tähän kun oli sitä tie-

too. Sit olin (vanhainkodissa) vajaan neljä vuotta lomittajana et siellä sain sitä 

hoidollista, ja kaikista tärkein oli kun olin ihan täysin sokeen diakoniopiskeli-

jan avustajana kolme vuotta, ni siinä sain tavallaan tän perustiedon. 

 

Usein nainen ryhtyy haastattelemieni hoiva-alan naisyrittäjien tapaan yrittäjäksi myö-

hemmällä iällä. Tutkimusten mukaan valtaosa sosiaalialan yrittäjistä on hankkinut ko-

kemuksensa kuntasektorilla palkkatyössä, jolloin yrittäjäksi lähtöä voidaan kuvailla 

elämänmuutosyrittäjyydeksi (Kainlauri 2007. 10). Haastattelemani naiset kokevat, että 

ilman heidän laajaa työ- ja elämänkokemustaan ja tiedollista osaamistaan ei yrittäjyy-

destä olisi tullut mitään. Osa haastatelluista kuitenkin myöntää, että halu ja tietynlainen 

pakkotilanne yrittäjyyden aloittamiseen aiheuttivat sen, että kiireessä täytyi vain oppia 

asioita kantapäänkin kautta.  

Lähti siitä kun oltiin sijaiskotina ja maataloushan meillä oli, kunnes karja oli 

laitettava pois. Eli tietty pakkotilanne. Helpointa oli kuitenkin se motivaation 

löytäminen.  Tää lasten tilanne (pula perhekodeista) kannusti hirveesti. 

 

No vaikeinta nämä näijen opettelu, kaikenmaailman vakuutukset, työterveys-

huolto, luvat ja lääkehoitosuunnitelmat.  Hirveen monta eri assiita jotka sitte 

tupsahti. Luulet ossaavas ni seuraavana vuonna muuttuu, tämä byrokratia täl-

lasta. Ei pysy mukana. Tietysti viranomaset jonni verra neuvoo ku näitä tarkas-

tuksia ja muita ja sitte aluevirasto ojentaa jos jottai pöljöö mänty tekemää. 

 

No se oli ikävä takapakki kun ensimmäisen vuoden jälkeen tuli ne lisäverot. Et-

tä kun me saatiin molemmat tuolta Työvoimatoimistosta tää starttiraha ja sit-

ten mahollisimman pieni palkka otettiin siihen lisäks ennen kuin nähtiin et mi-

ten lähtee pyörimään ja rullaamaan. Yritettiin säästääja verottaja tuli ja vei. Et 

sen ekan vuuen jälkeen tuli ihan et mää lyön hanskat tiskiin. 

 

Yrittäjän täytyy pysytellä ajan hermolla. Moni haastatteluun osallistuneista kertoo, että 

elinikäinen oppiminen on tärkeintä: yrittäjän tulee kouluttaa itseään ja työntekijöitään, 

jotta saa uusinta tietoa ja taitoa, sekä seurata mediaa. Media nousi pintaan uutena tär-

keänä tekijänä yrittäjän tiedonlähteenä. Kouluttautuminen ja ajan hermolla pitäytyminen 
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helpottavat löytämään motivaation omaan työhön aina uudelleen. Ammatillisuuttaan 

jokainen voi kehittää, vaikkei yritystä itsessään olisikaan tarpeen kehittää. 

Alussahan oli hirmu paljon sitä koulutusta. Et sillon just paljon perustettiin 

näitä (hoitokoteja) ympäri maakuntaa ja sillon lääninhallitushan järjesti kou-

lutuksia. Nyt taitoja pietään yllä niin et koulutetaan itteämme ja henkilökuntaa. 

Sit on yleisiä luentoja ja tällasta et pysyy mukana. 

 

Pittää olla ajan hermolla ja kuulolla, laskee näitä elinkeinoindeksiä, et hinnat 

ei saa mennä hirviän alhaalle. Hankintalakihan tuli voimaan ni hankintakilpai-

luun kun osallistuu, se on ku yrittäjäkoulutuksen kävis läpi, ne on nii vaikeita. 

Perehdyn viimeisimpiin tutkimustuloksiin radion ja lehtien kautta. Ja just tästä 

kasvattamisesta ja terveydestä tulee tiettyjä artikkeleja, niitä luen. Meiltähän 

käy työntekijät tuolla koulutuksissa, minä en oo niissä enää käyny kun oon niin 

pitkään opiskellu töittenikin sivussa. Nyt ne tärkeimmät osaa poimia sieltä. 

 

Pitkän yrittäjänuran luomisen edellytys lienee, että yrittäjä itse huolehtii omasta jaksa-

misestaan. Haastatteluista kävi ilmi, että paras keino varmistaa töistä irtaantuminen va-

paa-ajalla on tehdä työ niin hyvin, ettei kotona tarvitse miettiä, millaisia töitä työpaikal-

la on tekemättä. 

Mä käyn teatterissa, teen käsitöitä, minä luen, matkustan. Ihan tällasta et sat-

sais siihen vapaa-aikaan. Kyllä tää sillä tavalla sitoo et mullon puhelin auki 24 

tuntia, mut sit kun mä lähen lomalle ni mä sanon et nyt oon lomalla ja toinen 

hoitaa. Nyt kun saa pitää lomia, alkuun ei pystyny.  

 

Nukun pitkät yöunet. Et en tee ympäripyöreetä päivää. Minä oon tässä sen ver-

ran sairastanu et oon huomannu et on viisasta nukkua pitkän yöunet. Minä 

meen kottiin kaheksan tunnin päivän jälkeen, ja enimmäkseen siinä yrittää 

saaha ajatukset pois siitä työstä. Touhuilen koiran kans ja ehkä katon jonkun 

elokuvan. 

 

Minä kumitan pyyhekumilla kalenterista hommat mitkä on tehty, lyijykynällä 

kirjotan. Sit kun päivä on tyhjänä on hyvä lähtee kotiin. 
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Hoiva-alalla työskentelyn sanotaan olevan kutsumus. Samoin sanotaan naisilla hoivaa-

misen ja hoitamisen olevan selkärangassa. Tutkimustenkin mukaan työssään jaksaa pa-

remmin ihminen, joka viihtyy siinä.  

En oo vielä tähän asti omasta jaksamisesta oikeen huolehtinu, että se on jääny 

rempalleen. Noin kaks päivää kuukauvessa tai yhen yön oon poissa firmasta et-

tä minähä asun tässä asukkaijen kanssa. Et kun kuuelta nousen ylös ni asuk-

kaat nousee ja huutaa tulenko kahvinkeittoon. Joskus saan nukkua yön mutta 

ylleesä en. Se on kutsumusammatti, inttipä kuka tahhaa mitä.” 

 

”Se on tää työ. Et se on vähän sama kun keikkalaulajalla: Välillä fyysisesti vä-

syy, joskus henkisestikin, mut kun tekee sitä mitä rakastaa. Ja se et ollaan jo 

tän ikäsiä et tiietään mitä halutaan tehä.” 

 

Naisyrittäjien suurin huolenaihe ja yksi este nuorten naisten yrittäjyydelle on työn ja 

perheen yhteensovittaminen. Järjestöt ovat vaatineet parannuksia naisyrittäjien sosiaali-

turvaan, mutta parannukset ovat olleet kovin pieniä. (Yrittäjänaisten Keskusliitto.)  

Ei oo sitä perhe-elämää, kyllä se pittää valita joko perhe tai yritys. Pojat on 

töissä tässä, siinä tehhään perheen voimin. Perhe on tässä yrityksessä mukana. 

 

 

6.2 Millainen on hoiva-alan naisyrittäjän kokemuksen mukaan tämän toimialan yrityk-

sen perustamisprosessi? 

 

Haastatteluista käy ilmi, että suurin osa hoiva-alan naisyrittäjistä lähtee yrittäjäksi, kos-

ka on tyytymätön senhetkiseen työtilanteeseensa. Kauppa- ja teollisuusministeriön teet-

tämän tutkimuksen mukaan naisten yrittäjäksi lähtemistä motivoivat mm. halu tehdä 

enemmän töitä, tunne siitä että on pätevä ympäristöönsä nähden ja mahdollisuus osoit-

taa kykynsä sekä hyvä liikeidea (Kauppa- ja teollisuusministeriö).   

Ei saanu kunnallisella puolella tehä töitä, ku sen 38 tuntia ja 15 minuuttia vii-

kossa, ku minä olisin tehny mielelläni sen sata tuntia viikossa! 

 

Se tuli tuolla kun näki mitä se on isossa laitoksessa tuo vanhusten hoito. Minä 

joskus ihan itkin, kuule, teki niin pahhaa siellä. Et se oli ihan järkyttävvää. Ha-



23 

 

lusin että ees muutama vanhus vanhenee kodinomasesti. Ja minä saan tehä sitä 

työtä miten minä haluan. Ei oo kukkaan sanomassa et tee näin ja näin. 

 

Oman yrityksen perustamisessa hoiva-alan naisyrittäjät kokevat etuna sen, että työ on 

itsenäistä suuresta vastuusta huolimatta. Päätökset saa yrittäjänä tehdä itse, ja omat ar-

vot ohjaavat työtä vahvasti. 

Se että saa yrittää ja tehä sitä työtä. Ja se että uusia ideoita saa luua, se on 

kunnallisella puolella nii vaikeeta, hias päätöksentekokoneisto ja pitkä prosessi 

ottaa uusia suuntia.  Et meillä tehhään justiisa ne päätökset. Ollaa lähellä 

asiakasta. 

Se on se pitkäpinnasuus: ei hetkessä lähe hoitokoti pyörimää saati tuottamaa. 

Ne on mitä myökii perustettu ni vuojessa ei vielä tapahu, mennee kaua aikaa. 

 

Yrityksen aloittamisessa pisin vaihe naisyrittäjillä on harkinta ja suunnittelu. Yrityside-

aa saatetaan kypsytellä pitkäänkin ennen kuin tulee tilaisuus aloittaa. Tässä vaiheessa 

naisyrittäjät usein tarvitsevat rohkaisua ja vahvistusta ideoilleen. Niitä on mahdollista 

saada esimerkiksi yrittäjyyskursseilta ja yrittäjäjärjestöistä. Yritysideasta edetään liike-

toimintasuunnitelman tekoon. Työ- ja elinkeinotoimistoista haettavaa uuden yrittäjän 

starttirahaa varten yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelma tulee olla pitkälle mietit-

tynä ja tehtynä. (Työ- ja elinkeinotoimisto.)  

Se hirvee suunnittelu oli se pisin vaihe. Mulla oli alun perin visio eri asiakas-

ryhmästäkin. Sit yrittäjäkoulutukset ja se lupien anominen ja taistelu sosiaali-

lautakunnan kanssa. Siinä meni kaiken kaikkiaan puolisen vuotta. Tarkistusten 

kans mitä oli, terveyskeskus teki ja palotarkastus ja sosiaalitoimi, niissä ei ollu 

mittään ongelmia. Ainut oli tää ite lupa, tai ostosopimuksen aikaansaaminen. 

Sen saaminen oli tosi vaikeeta.  

 

 

6.3 Mistä naispuolinen hoiva-alan yrittäjä kokee saavansa apua ja vertaistukea aloitel-

lessaan yritystoimintaa? Entä myöhemmin yrityksen toiminnan aikana? 

 

Yrittäjän alkuaika on usein yksinäistä puurtamista: paperityötä ja selvittelyä. Usein kun-

tasektorilta yrittäjäksi lähtenyt hoiva-alan naisyrittäjä menettää aiemman vertaistuen 



24 

 

lähteensä: entisen työyhteisön. Uusien verkostojen luomiseen voi mennä aikaa. Viran-

omaiset auttavat käytännön asioissa yrittäjäkoulutuksen aikana ja sen jälkeen, mutta 

myös vertaistuki voisi auttaa välttämään sudenkuoppia.  

Molemmilla meillä oli jo taustalla yrittäjäkoulutuksia, että tavallaan siinä kun 

oli jo tää idea ni tavallaan siinä koulutuksen ohessa kävi jo läpi näitä asioita. 

Ties jo mitä haluaa ja aikoo rueta tekemään. Et silleen se oli helppoo. Asian-

tuntijat oli paikalla. Sieltä yrittäjäkurssilta sai paljon ja ainakin sen että ties 

mistä saa apua, et ei tarvinnu ehtii monesta paikasta. 

 

Silloinen elinkeinojohtaja ja sosiaalijohtaja, hää kannusti. Sieltä voi kysyä ai-

na ja autto näissä paperihommissa. Ja se työpanos taas ei maksanu mittään.  

Ainaki mitä minä oon kokenu ni nämähä lääninhallituksen tarkastajat ni nehä 

on aikalailla silleen asiallisia ja niiltä voi kysyä jos on mikä askarruttaa ja 

käyvät täällä tarvittaessa ja jos eivät ehi ni soittaa. 

 

Yrittäjäkoulutus on välttämätön rahallisten tukien hakemisen vuoksi. (Työ- ja elinkeino-

toimisto). Haastatellut naisyrittäjät kokivat yrittäjäkurssin käymisestä olleen todella 

paljon apua yrityksen alkuaikoina. Joskus yrityksellä voi olla vaikeuksia päästä alkuun. 

Yrityksen toimintaympäristön ihmiset eivät saata olla vakuuttuneita yrityksen toimin-

tamahdollisuuksista tai muusta syystä haluavat jarruttaa yrityksen aloittamista. Huolelli-

sesta byrokraattisiin asioihin perehtymisestä huolimatta yllätyksiä saattaa tulla. Haastat-

teluista käy ilmi, että vertaistuki etenkin yksin yrittävälle olisi tarpeellista yrittäjyyden 

alussa. 

 

Se alaku. Myöhän tapeltiin tai minä tappelin tuon sosiaalilautakunnan kanssa, 
kun siellä oli määrätyt poliittiset puolueet, joitten mielestä vanhukset hoijetaan 
vanhainkodissa ja piste. Kolomannessa kokouksessa se vasta meni läpi kun ite 
oltiin siellä kertomassa. Sillonki joku yritti sen latistaa. Et tää on konkurssi-
kypsä ennenku alakaakaa. Ja toisen mielestä se oli sitte rahastusta! (naurua). 
 

Kyllähä se alussa o vaikeeta, ku ei tiiä mittää ja kukkaaha ei sano mittää. Eikä 
ollu sillo kymmenen vuotta sitte tietoo yrittäjyyestä yhellä luukulla, sitä jos ois 
tienny ni ei ois uskaltanu alkaakkaa. Eikä ollu tuttuja yrittäjänä keltä kysyä ja 
tämä on vähä erilainen yritys 
. 
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Naisyrittäjyyden edistämiseksi on kehitetty erilaisia rahoitusinstrumentteja. Vuonna 

2005 Finnveran yhteyteen luotiin aloitusrahasto, josta yrittäjä voi saada halpakorkoista 

lainaa alkuun päästäkseen tai yritystään edelleen kehittääkseen. (Veikkola 2007, 15.) 

Naisyrittäjille on kehitetty Finnveralla oma naisyrittäjälaina. Sitä voi hakea naisyrittäjä, 

joka omistaa enemmistön yrityksestä ja johtaa yritystä. Yritys saa työllistää korkeintaan 

viisi ihmistä. Lainaa voidaan myöntää yhdessä tai useammassa erässä 35 000 euroa. 

(Finnvera i.a.) Ennen naisyrittäjälainan järjestämistä haastattelemani naisyrittäjät ovat 

kokeneet taloudellisen riskin olleen suuri kynnys oman yrityksen aloittamiselle. Silti 

moni aloitti oman yrityksen ja ”repi kaiken omasta selkänahastaan”. 

Siihen aikaan ei saanu kun sen naisyrittäjyyslainan. Sen otin ja maksoin taka-
sin. Ei ollu starttirahoja, eikä muita. Koin ettei kyllä saanu apua mistään. 
  

Alkuajat yrittäjänä ovat raskasta työtä, mutta toisaalta yrittäjä saa tehdä sitä mitä on 

halunnut. Ajatus omasta vapaudesta ja työaikojen itse säätelystä voi kuitenkin alkuun 

tuntua kaukaiselta, kun kaikki vastuu kaatuu yrittäjän omaan niskaan, ja töitä saa tehdä 

vuorokauden ympäri. 

Siinä oli se et tuli niinkun yllätyksenä moni asia. Ensinnäkin luuli et kun työn-
tekijä sairastuu ni saa Kelalta siitä rahaa, ni ei muuta kun maksat aina. Ja sit 
oli tällasia työntekijöitä, jotka oli suurin piirtein sen yrittäjän itse maksettavan 
ajan sairaslomalla, sitten pari päivää töissä ja hakemaan uutta sairaslomaa. 

 

Elämähä helpotti ku sai oman mielesä mukkaan tehä ja yhtä hommaa vaa, ku 
enne oli monta työtä ja monta rautoo tulessa. 

 

Saatiin alkuaika tehä kahestaan kovasti töitä. Sit kun lopulta saatiin palkattua 
lissää työntekijöitä vähän helpotti. 

 

Moni haastattelemistani hoiva-alan naisyrittäjistä kertoo joskus kaipaavansa vertaistu-

kea, ja sitä saisi parhaiten samalla alalla työskenteleviltä yrittäjiltä. Vain saman alan 

yrittäjä tietää työn vaatimukset ja alan yleiset ongelmat. Vertaistuen hakemiseen ei kui-

tenkaan yrittäjällä yksinkertaisesti riitä aikaa. Etenkin yrityksen toiminnan alkuaika on 

todella vaativaa työntekoa. 

Tein sellasta, et lähin aamulla seittemään ottamaan lapsia vastaan ja illalla 
kun olin siivonnu ja laittanu seuraavan päivän ruuat ja käyny kaupoilla ja 
valmistellu, ni pääsin 11 aikaan lähtee kotiin ja pääsin heittäytyy sohvalle se-
lälleen. Siinä ei saunailtoihin lähetty. 
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Ja alkuunhan me tehtiin kahestaan, ei ollu kun kesällä tyttöjä lomittamassa.  
Tehtiin kolmen vuorokauden putkee.  Maanantaina ja perjantaina vaihettiin. Et 
kyl tehtiin hullun lailla. 
 

Oha ne kannustanu, palakinnu Vuoden Naisyrittäjäks  ja kerranko oon käyny 
kokkouksessa, mut mihinkä tästä kerkii. 
 

Eräs haastatelluista kertoo, ettei koe edes tarvetta lähteä hakemaan vertaistukea. Yrittä-

jyyden on ajateltu aiemmin olevan yksinäistä puurtamista. 

Mistä sitä tukkee saapi, ommaa ihteesä luottaa vaa. Minusta tää vertaistuki 
on vähä hepreaa. Tietysti on ikkää sen verra et alkaa ihteesä luottamaa. 

 

Yrittäjän kannattaa kuulua johonkin yrittäjäjärjestöön edunvalvonnan vuoksi, mutta on 

niiden kautta mahdollista luoda vertaistukiverkostojakin. Haastattelemani hoiva-alan 

naisyrittäjät arvelivat, että saisivat itse paremmin vertaistukea saman alan yrityksiä joh-

tavilta henkilöiltä kuin järjestöissä paljon vaikuttavilta liikealan ihmisiltä.  

 

Tässä ainakin mitä ite on kokenu, on hieno huomata miten paljon saat apua, 
tukea, neuvoja, että tota ei minkäänlaista, ei voi sanoa et kokis kilpailua. 
 

Pieksämäen yrittäjiin. Oikeestaan vaan sen takia et jos tulee joku riitatilanne 
ni saan sieltä oikeusapua. Sit Naisyrittäjiin kuulun, ja sieltä tulee aina sellasta 
että nyt saunailta siellä ja nyt täällä. Ja minä pääsin… 12 tuntia olin ollu töis-
sä, ni en joutanu mihinkään illanviettoihin. 

 

Pieksämäen Yrittäjänaisiin kuulun, mutta hirveen vähän käyn siellä, en paljoo 
yhtää. Hirveen vähän tullee käytyä kun tuolla maalla assuu.  Yrittäjäjärjestöis-
tä ei kyllä vertaistukee saa, se on enemmän näitä liikealan yrittäjiä. Paremmin 
sain, meillä toimi tällanen Diakonia ammattikorkeen projekti hoiva-alan yrittä-
jien kesken, meil’ oli semmonen kaksvuotinen projekti. Oltiinko me kerran kuu-
kauessa, millon missäkin kokoonnuttiin ja siellä saatiin puhuu omista jutuista. 
Se oli minusta hirmu hyvä, kun me oltiin kaikki hoiva-alan yrittäjiä. Sillon sai 
sitä vertaistukee. Sit ku se projekti päätty ni se homma kuivu kokoon, vaikka me 
yritettiin (x) ja (x) kanssa sitä pittää hengissä. 
 

Keskenään pietään yrittäjien kanssa yhteyttä, mutta mikkää organisaatio ei oo 
nyt mukana, ei oo ollu aikaa käyä missää. 
 

Meillä on tää kunnan  järjestämä Kumppanuuspöytä-hanke, missä on Mikkelin 
Ammattikorkee mukana. Et tää on hirveen kiva kans. Jos siihen mahtuu ni olin 
niinku lähössä mukkaan. Se on hirmu laaja, ja tarkotuksena on lähtee kehittää 
tätä vertaistukisysteemiä. 
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Ammatillisten perhekotien liitto. Ja sit käydään sellasissa Laatupiireissä ker-
ran kuukaudessa. Se piiri koostuu lähellä olevista perhekodeista. Joko meillä 
on aihe tai sitten ei, se on kauheen vapaata, et se on samalla vertaistuki. Ja kun 
on tietyt laatuvaatimukset, ja kun liittoon kuuluu niin sitoutuu myös niihin. 

 

 

6.4 Millä tavoin naisyrittäjä kokee eroavansa miesyrittäjästä? 

 

Tutkimukseen osallistuneet naisyrittäjät eivät ole itse kokeneet minkäänlaista eriarvoi-

suutta miesyrittäjien kanssa. Ongelma on haastateltujen mukaan se, kuinka miehiä saa-

taisiin myös hoiva-alalle: perinteisesti naisten hallitsemalla hoiva-alalla palkkauksen 

koetaan olevan huonompi kuin miesten aloilla.  

Ite en oo koskaan tavannu miestä joka kattos naisyrittäjää alaspäin, mut enpä 
mä oo paljoo kyselly. Ehkä vähän sellanen mielikuva et jos on naisyrittäjä ni 
on oltava se jakkupuku ja salkku. Yritettävä olla niinkun mies. Onko yrittäjyys 
niinkun miehistä? Miten jos ois naisjohtaja joka ois hirmu naisellinen, tipsuttas 
pikku hameessa ja niin, miten siihen suhtauduttais? 
 

Ei ainakaan tällä alalla oo suhtautumisessa ollu mitään erikoista. 
Jos minä itse olen neutraali, niin minuun suhtaudutaan neutraalisti. Et jos sitä 
itse korostaa diivailemalla tai muuta ni voi olla eri asia. Ja se nyt voi olla ala-
kohtainen juttu. 
 

Tänä päivänä vaan tuntuu ettei naisyrittäjää kohella samanarvosesti. On sem-
monen näppituntuma. En usko että tällä alalla ihmeitä on, liike-elämässä se on 
ihan eri juttu. 
 

Epäilisin jopa et mies ei ois selvinny tästä mistä minä. Mut joku toinen ala, ni 
miehet selviää varmaan paremmin. Hoiva-alan palkkahan ei houkuta miehiä 
tänne. Ja saattaahan olla et mies hoiva-alalla olis niinkun nainen tuolla jos-
sain intissä. Siellä vois tulla kiusaamista, jopa seksuaalista häirintää. 
 

Tutkimuksesta selviää, että naisyrittäjien mielestä miehet tarvitsevat vähemmän vertais-

tukea, ovat taloudellisissa asioissa taitavampia ja tekevät vähemmän käytännön työtä.  

Omasta näkökulmasta mä oletan et mies ei niin helposti lähe hakee sitä ver-
taistukea. Et ehkä sellasissa hankalammissa tilanteissa, mut mieluummin ite 
puskee. Et kyl minä tartun vaikka puhelimeen paljon herkemmin. Ja et ehkä 
vielä nuoret on oppineet sen paremmin. 
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Naiset on sitkeempiä. Luulisin ainaki. Ja hoitoalan yrityksessä nainen on sem-
monen emotionaalisempi, et ajattelloo sitä ihmistä kokonaisvaltasesti. Et tus-
kimpa miesyrittäjä lähtee vaippaa vaihtamaa aamulla, et kyllä myö aika paljon 
erotaan vielä. Lissäähän noita miehitä tarvittas hoitoalalle. 
 

Mä aattelen et mies on enemmän sellanen talousihminen, joka niinkun aattelee 
ja laskee enemmän. Miettii tuottavuutta ja sellasta.  Me naisetkin tarvittas 
enemmän sitä opastusta tähän asiaan, et ite mä ainakin tekisin tätä varmaan 
vaikkei maksettaskaan. 
 

Mää luulen et työnkuva on erilainen: naisyrittäjä tällä alalla joutuu ite teke-
mään enemmän sitä työtä. Ja miesyrittäjä on enemmän se pomo. 
 

Pitää olla sitä moniosaamista. Ja se luonne, sitä venymistä ja sitkeyttä tarvii. 
Ehkä sitä on enemmän naisilla kun miehillä. 
 

Haastatteluissa hoiva-alan naisyrittäjät pohtivat, kuinka naisten asemaa tulisi parantaa 

yrityselämässä. Naiset kaipaavat paitsi parannuksia yrittäjän sosiaaliturvaan, myös yrit-

täjän lomailuun mahdollistavia yrittäjän ja työntekijän sijaispalvelujärjestelmiä.  

No ehkä hei, en mä tiiä nyt kun mietin, et jos ite olisin siinä iässä et tekisin vie-
lä lapsia. Mää kannatan sitä uutta mallia että jaettas vanhemmuuden kulut ta-
san. Se että tasaveronen ois miesten kanssa. 
 

Lomitusrengas olis tosi tärkee, kun kohta on paikkoja kaikenmaailman auki 
mut ei oo tekijöitä. Monella on ollu ongelma kun ei riitä työvoimaa. Meillä-
kään ei vuosiin ollu paljoo mittään sairaslomia, ja nyt ihan yhtenään.  Se sitten 
tietysti meitä rassaa. Ja se et maksat sille työntekijälle ja lomittajalle palkat, se 
on aika kova juttu pienelle yrittäjälle. 
 

Mut nainen ainoastaan voi synnyttää, sit pitäs keksiä semmonen et mies synnyt-
tää jos halutaan nuoria naisia yrityselämään. Tai sit pitäs olla niin luotettava 
ihminen siihen yrityksen johtoon siks aikaa. Tän kokosen yrityksen toiminta on 
niin persoonaan kiinnittynyttä. 
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7 TULOSTEN TARKASTELUA 

 

 

7.1 Millainen pieksämäkeläinen hoiva-alan naisyrittäjä kokee olevansa? 

 

Tutkimuksesta käy ilmi, että pieksämäkeläinen hoiva-alan naisyrittäjä on omasta mie-

lestään itsenäinen, ahkera ja tekee työtä sydämellään. Hoiva-alan työssä tärkeintä on 

saada noudattaa kutsumustaan, työ on tarpeellista ja arvokasta. Tärkeänä hoiva-alan 

naisyrittäjä näin ollen pitää työssään viihtymistä ja työn haastavuuttakin, sekä omasta 

jaksamisestaan huolehtimista. Hoiva-alan yrittäjältä tulee löytyä pitkäjänteisyyttä ja 

kiinnostusta yrityksensä ajan tasalla pitämiseen ja kehittämiseen. Vaikka muutama 

haastatelluista hoiva-alan naisyrittäjistä alkaa olla lähellä eläkeikää, kaikki ovat sitä 

mieltä, että yrittäjän oma ammatillinen kasvu ei koskaan pysähdy. Jatkuva itsereflektio 

ja kiinnostus asioihin ovat hyvä lähtökohta uuden oppimiselle. Myös yritysten toimin-

nassa nähdään vielä kehittämismahdollisuuksia. 

 

 

7.2 Millainen on hoiva-alan naisyrittäjän kokemuksen mukaan tämän toimialan yrityk-

sen perustamisprosessi? 

 

Kaikilla haastatelluilla on takanaan jo pitkä työura, vaikkakin siitä vain osa yrittäjänä. 

Naiset pitävät hoiva-alan yrityksensä kannalta suunnattoman tärkeänä hoiva-alan pitkää 

kokemustaan. Myös muun alan, kuten kaupallisen alan, kokemuksesta on ollut heille 

suuri apu yrittäjyyden alkutaipaleella. Moni haastatelluista oli jopa sitä mieltä, että vä-

hemmällä koulutuksella ja työkokemuksella ei yritys olisi kannattanut.  

Yrittäjyyskurssien todetaan tutkimuksessa olevan tärkeä vaihe yrityksen perustamista. 

Kurssin aikana saa rohkaisua oman idean jalostukseen ja myös ammattiapua yritysidean 

kehittelyssä. Kursseilta saa lähes kaiken tarvittavan tiedon yrityksen perustamiseen ja jo 

niiden aikana aletaan muodostaa omia verkostoja. 

Yrityksen perustamisessa pisin vaihe on tutkimuksen mukaan suunnitteluvaihe. Silloin 

yritysideasta jalostetaan yrityksen yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Sosiaa-

lialan yritys hakee seuraavaksi tarvittaessa toiminnalleen luvan lääninhallitukselta ja 

tekee kunnan kanssa ostopalvelusopimuksen jos sellainen on tarjolla. Toimintayksikön 
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tarkastamisen ja mahdollisten muutostöiden jälkeen toiminta päästään aloittamaan, jol-

loin aloittamisesta tehdään ilmoitus lääninhallitukselle. 

Yrittäjyyden alkuaikoja hoiva-alan yrittäjät kuvailevat yksinäiseksi puurtamiseksi ja 

vuorokauden ympäri jatkuvaksi työksi. Kun yritys alkaa kannattaa taloudellisesti, yrittä-

jän työmäärä kevenee jos hän palkkaa lisätyövoimaa. Tähän voi kuitenkin kulua vuosia, 

joten pitkää pinnaa tarvitaan. 

 

 

7.3 Mistä naispuolinen hoiva-alan yrittäjä kokee saavansa apua ja vertaistukea aloitel-

lessaan yritystoimintaa? Entä myöhemmin yrityksen toiminnan aikana? 

 

Pieksämäen seudulla toimivat hoiva-alan naisyrittäjät kokevat saavansa vertaistukea 

liian vähän. Kaikilla ei ole tarvetta, aikaa tai mahdollisuuksia vertaistuen hankkimiseen. 

He kuitenkin tietävät, että vertaistukea saisivat parhaiten samanlaista työtä tekeviltä 

yrittäjiltä ja hyviäkin kokemuksia tällaisesta on erilaisten hankkeiden kautta. Vertais-

tuelle ei kuitenkaan jää hektisen työn ohessa aikaa. Jotta vertaistuen hankkimiseen saa-

taisiin aikaa, olisi kehitettävä ja luotava alueellemme esimerkiksi yrittäjän sijaispalvelu-

verkostoja ja toisaalta pätevän työvoiman saamiseksi alakohtaisia lomitusrinkejä.  

 

 

7.4 Millä tavoin naisyrittäjä ajattelee eroavansa miesyrittäjästä? 

 

Hoiva-alan naisyrittäjät tuntevat olevansa melko tasa-arvoisia miesten kanssa, mutta 

toteavat silti monella muulla alalla tilanteen olevan erilainen. Nimenomaan hoiva-alalla 

tilanne voisi olla niinkin, että miespuolista johtajaa ahdisteltaisiin tai kiusattaisiin. 

Miespuoliselta johtajalta hoiva-alalla myös todennäköisesti vaadittaisiin heidän mu-

kaansa enemmän osaamista kuin naiselta. Miehen tulee heidän mielestään olla hoiva-

alalla jo todella korkeasti koulutettu ja sosiaalisesti taitava, että häntä arvostettaisiin 

johtajana. 

Epätasa-arvoisuus miesten kanssa näkyy hoiva-alan naisyrittäjien mukaan kaikkein par-

haiten naisyrittäjien sosiaaliturvassa. Sen kehittäminen olisi välttämätöntä, jos naisia 

haluttaisiin yrittäjiksi nuorempana ja enemmän juuri hoiva-alalle. 
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Naisyrittäjät kokevat, että he ovat sitkeämpiä ja tekevät enemmän käytännön työtä kuin 

miesyrittäjät. Miehillä on taitoa ja aikaa laskea toiminnan taloudellisuutta, kun taas työl-

leen omistautuneet naiset tekisivät töitä vaikka ilmaiseksi, jos ei olisi muuta vaihtoeh-

toa. Naisille on yhä tärkeää perheeseen liittyvien velvollisuuksien yhteensovittaminen 

työn kanssa. Siksi monella naisella yrittäjyys on haaveissa vasta sitten, kun perheellä on 

asiat hyvin ja joissakin tapauksissa lapset jo maailmalla. 
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8 POHDINTA 

 

 

8.1 Opinnäytetyön merkitys ja jatkotutkimushaasteet 

 

Opinnäytetyön tutkimustulokset eivät ole uraa uurtavia, mutta niistä käy hyvin ilmi tä-

män alueen yrittäjyyden kehittämishaasteita. Hoiva-alan naisyrittäjien mukaan yrittäjien 

vertaistukiverkostoja tulisi kehittää ja niiden toimintaa vakinaistaa alueellamme. Tärke-

ää olisi saada saman alan yrittäjiä kokoontumaan yhteen jakamaan kokemuksia. Yrittä-

jät myös peräänkuuluttavat yrittäjän sijaispalvelujärjestelmää, jonka ansiosta yrittäjällä 

voisi jäädä aikaa vertaistukiverkostojen luomiseen ja niistä hyötymiseen. Alakohtainen 

lomitusrinki taas helpottaisi yrittäjän ongelmissa saada ammattitaitoisia sijaisia henki-

löstönsä sairastaessa. Tällä hetkellä pula sijaisista on huutava. 

Jatkossa haasteita ja tilausta tutkimukselle olisi alueemme yrittäjien työhyvinvoinnin ja 

työssä jaksamisen kartoittamisessa. Lisäksi vertaistukiverkostojen luomiseen tarvittai-

siin yrityselämän ulkopuolista apua. Diakonia ammattikorkeakoulunkin mainittiin haas-

tattelussa olleen aiemmin mukana vertaistukiverkoston luomishankkeessa, ja toiminnal-

le olisi selvästi taas tilausta. Omassa mielessäni on, että voisin edistää uusien yrittäjiä 

koskevien hankkeiden aloittamista viestittämällä esimerkiksi juuri Diakonia ammatti-

korkeakoululle kentällä ilmenneestä tarpeesta ja ehkä jonain päivänä olemalla itse 

hankkeissa jollain tavalla mukana, miksen jopa yrityselämässä aktiivisena yrittäjänä. 

Naisyrittäjyyden ja vertaistukiverkostojen kehitys on ehkä hidasta, mutta myös jokaisen 

yrittäjän omaa vastuuta asioistaan tulee korostaa. 

 

 

8.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

 

Tärkeitä eettisiä periaatteita laadullisessa tutkimuksessa ovat henkilöllisyyden suojaa-

minen, tiedonantajan vapaaehtoisuus sekä luottamuksellisuus. Tärkeää on myös se, ettei 

tutkija tutkimuksellaan vahingoita haastateltavaa. Eettinen kysymys laadullisessa tutki-

muksessa on myös haastattelijan suhde haastateltavaan. (Janhonen &Nikkonen 2001, 

39). 
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Opinnäytetyötäni varten sain haastateltavat yritysjärjestöjen jäsenrekisterien kautta. 

Haastattelupyyntö lähetettiin kuudelle (6) hoiva-alan naisyrittäjälle, mutta haastattelui-

hin suostui neljä (4). Haastateltavat eivät hyötyneet tutkimuksesta henkilökohtaisesti, 

vaan heillä oli halu auttaa naisyrittäjyyden tutkimuksessa. Haastattelijan rooli haastatel-

taviin oli hyvin neutraali, koska haastattelua tehtiin opiskelijan roolissa eikä työntekijän. 

Haastateltavat suostuivat vapaaehtoisesti haastateltaviksi, mikä lisää opinnäytetyöni 

reliabiliteettia. Heidän yksityisyytensä oli turvattu koko ajan, eivätkä haastattelut tulleet 

missään vaiheessa ulkopuolisten tietoon. Yhdenkään haastateltavan henkilöllisyys ei 

tullut tietoon haastatteluissa, eikä sellaisia suoria lainauksia käytetä, joista haastateltava 

olisi suoraan tunnistettavissa.  

 

Sisällönanalyysin luotettavuuden arvioinnissa on pidetty vaikeutena sitä, että tutkijan 

oma käsitys tutkittavasta aiheesta saattaa vaikuttaa tutkimustulokseen. Tämä voi olla 

ongelmana silloin, jos tutkija ei kykene tarkastelemaan analyysiprosessia objektiivisesti. 

Tämä ei kuitenkaan ole suuri vaara silloin, kun aineistosta on analysoitu vain selkeä 

sisältö. Sisällön analyysin suurimpana haasteena pidetään sitä, kuinka tutkija onnistuu 

aineiston pelkistämisessä sekä kategorioiden muodostamisessa niin, että ne kuvaavat 

mahdollisimman hyvin tutkittavaa ilmiötä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) 

 

Olisin toivonut saavani useampia ja erilaisia haastateltavia, jotta opinnäytetyöni aineisto 

olisi ollut laajempi ja siten helpommin yleistettävissä. Tekemäni haastattelut olivat kui-

tenkin hyvin samanlaisia ja kaikista haastatteluista nousi esiin lähes samat asiat. Mietin, 

olisivatko tutkimustulokset kuitenkaan muuttuneet ratkaisevasti, vaikka aineistoa olisi 

ollutkin runsaammin käytettävissä. Mielestäni olen kuitenkin pystynyt objektiivisesti 

tuomaan esille naisten kokemuksia yrittäjänä ja heidän mielipiteitään vertaistuen tär-

keydestä sekä mies- ja naisyrittäjän eroista. Pystyin jonkin verran hyödyntämään opin-

tojani sekä opin reflektoimaan oppimaani. Kirjallisuudesta nousi esiin käytännönlähei-

nen työote. Tutkimustulokseni vastasivat hyvin kirjallisuudesta löytämääni teoriatietoa. 

Tämä osaltaan tukee opinnäytetyöni validiteettia.  

8.3 Tutkimusmetodien tarkastelua 

 

Mielestäni kvalitatiivinen tutkimus ja metodina teemahaastattelu oli hyvä valinta tutki-

mustehtävieni selvittämiseksi. Laajemman ja yleistettävämmän tiedon saamiseksi olisi 
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tarvittu hieman suurempi tutkimusjoukko sekä teemahaastattelun rinnalle mahdollisesti 

kvantitatiivinen kyselylomake. Sillä olisi saanut selville monta sellaista asiaa, jotka 

haastattelussa jäivät kysymättä tai ne ohitettiin liian nopeasti. Esimerkiksi yrittäjien 

kuulumista eri yrittäjäjärjestöihin olisi saanut kartoitettua sillä tavalla tarkemmin. Sa-

moin kyselylomakkeella olisi voinut selvittää täsmällisemmin hoiva-alan naisyrittäjien 

ikäjakaumaa. Mielestäni teemahaastattelu kuitenkin toimi tätä aihetta tutkiessa hyvin, 

koska yrittäjyys on niin henkilökohtainen kokemus. Haastattelussa oli mahdollista tar-

kentaa kysymyksiä lisäkysymyksillä. 

 

Toteutin aineistonkeruun teemahaastatteluina, jolloin olin suorassa kontaktissa haasta-

teltavaan. Teemahaastattelu vastasi mielestäni tutkimukseni tarkoitukseen hyvin. Raja-

sin haastateltavat naisyrittäjiin, joiden yrityksen perustamisesta on jo jonkin verran ai-

kaa, jotta sain heiltä jo tietoa yrittäjänä olemisesta. Olettamuksenani oli myös, että uuni-

tuoreella yrittäjällä ei ole vielä ylimääräistä aikaa pohdiskelulle. Juuri hoivayrityksen 

perustaneita naisia ei myöskään löytynyt jäsenrekistereistä, joita käytin saadakseni yrit-

täjien tiedot. Kirjeet lähetettiin kuudelle (6) naisyrittäjälle, mutta haastatteluihin suostui 

neljä (4) naisyrittäjää. 

 

Haastattelujen esivalmisteluihin käytin runsaasti aikaa, koska haastattelutilannetta ei 

voida uusia. Tein koehaastattelun, jolla varmistin haastattelurungon toimivuuden. Käy-

tin avoimia kysymyksiä, joita tarkensin tarvittaessa. Tutkittavien asioiden henkilökoh-

taisuuden ja joidenkin aiheiden uutuuden vuoksi jouduin käyttämään runsaasti tarkenta-

via kysymyksiä. Haastattelutilanteen olin pyrkinyt luomaan siten, ettei nauhoituskonee-

seen tarvinnut koskea koko haastattelun aikana eikä se täten veisi huomiota pois keskus-

telusta. Laite toimikin hyvin. 

 

Käytin analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä tutkimustulosten esiintuomiseen. Sisäl-

lönanalyysi mahdollisti asioiden, tapahtumien ja merkityksien yhteyksiä sekä seurauk-

sia. Haastattelemieni naisten kokemukset olivat hyvin samanlaisia, mikä auttoi aineiston 

luokittelussa sekä kategorioiden muodostamisessa.  

Teemahaastatteluni runko oli hieman puutteellinen siitä huolimatta, että tein koehaastat-

telun. Se johtui siitä, etten ollut saanut kaikkea teoriaosuutta kasaan ennen haastattelu-

jen tekoa. Lähdeaineistosta nousi esiin vielä monia uusia näkökulmia ja kiinnostavia 
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kysymyksiä. Näin jälkeenpäin tekisi mieli kysyä haastateltavilta esimerkiksi tarkemmin 

siitä, mikä heitä kannusti yrittäjyyteen. Elämäntapayrittäjyys ja johtamiseen liittyvät 

ongelmat kiinnostaisivat myös. 
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TEEMAHAASTATTELU 

Haastattelurunko 

 

1 HOIVA-ALAN YRITTÄJYYS 

 

Mitä teit ennen yrityksen perustamista työksesi? Millainen koulutus sinulla on? Millä 

tavoin aiemmasta työkokemuksestasi oli hyötyä yrittäjyyden alussa? 

Mistä idea yrityksen perustamiseen lähti? Mistä koit saaneesi kannustusta? 

Mikä yrittäjyydessä houkuttelee? 

Millaisissa asioissa kaipasit alkuun apua ja mistä sitä sait? 

Mikä yrityksen perustamisessa oli vaikeinta? Mikä helppoa? 

Millaista oli oma alkuaikasi yrittäjänä? Kuinka sinuun suhtauduttiin? 

Millaisia vaiheita koet olleen oman yrityksesi perustamisessa? 

Millaisia ominaisuuksia mielestäsi hoiva-alan yrittäjältä edellytetään? 

Millaiset arvot ja ihanteet ohjaavat työtäsi? 

Kuinka yrittäjä huolehtii omasta jaksamisestaan? 

Kuinka perhe-elämän ja yrittäjyyden yhteensovittaminen onnistuu?  

Millaisia keinoja on kehittää yritystään ja ylläpitää omaa osaamistaan? 

 

2 JÄRJESTÖTOIMINTA JA VERTAISTUKI 

Millaisiin järjestöihin ja vertaistukiryhmiin kuulut? Mikä on saanut sinut liittymään nii-

hin? Miksi mielestäsi on hyvä kuulua yrittäjäjärjestöihin? 

Mistä koet saavasi vertaistukea? 

Millaisissa ongelmissa ja tilanteissa vertaistuki on tärkeää? 

Millä tavalla luulet miesyrittäjän eroavan naisyrittäjästä vertaistuen tarpeessa ja hakemi-

sessa? 

 

3 MIES- JA NAISYRITTÄJÄN EROAVAISUUKSIA 

Kuinka mielestäsi naisyrittäjä eroaa miespuolisesta yrittäjästä? 

Mitä eroa luulet olevan naisen ja miehen luotsaaman yrityksen toiminnassa ja lähtökoh-

dissa? 

Mitkä ovat naisyrittäjän vahvuuksia? Mitkä ovat sinun vahvuutesi? 
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Millaisia asioita naisyrittäjän näkökulmasta voisi parantaa esimerkiksi koulutuksessa, 

sosiaaliturvassa ja työelämässä? 
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