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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia opinnäytetyöntekijän oman yrityksen mahdol-

lista muutosprosessia ja sen kannattavuutta kokous- ja matkailupalveluja tuottavasta yrityk-

sestä ikääntyvien ihmisten vuokra-asumisyksiköksi palveluineen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda selkeä ja toteutettavissa oleva kokonaisuus, joka olisi 

käyttöönotettavissa noin vuoden kuluessa. 

 

Opinnäytetyön kehittämistehtävä on muutosprosessin suunnittelu niin, että se muodostaa toi-

mivan kokonaisuuden nykyisessä yrityksessä. 

 

Opinnäytetyön toteutuksessa on käytetty päiväkirjaa reflektoivalla menetelmällä. Opinnäyte-

työn rakenne koostuu päivittäisistä merkinnöistä sekä laajemmista viikkoanalyyseista, joissa 

pyritään avaamaan suunnitelmaa ja huomioita laajemmin. 

 

Opinnäytetyön tietoperustan pohjana toimii ammatillinen kirjallisuus, Lohjan kaupungin tilas-

tot sekä sähköiset lähteet. Opinnäytetyön tuloksena muodostuu yhtenäinen suunnitelma ma-

jatalon mahdollisesta tulevasta muutoksesta. 

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi erilaisia kehitysehdotuksia ja -ideoita nykyisen toiminnan ke-

hittämiselle, mitkä osaltaan siivittävät jatkamaan nykyisen toiminnan jatkamista ja kehittä-

mistä asiakkaita houkuttelevammaksi. Tulorakenteen tarkastelu vahvisti näitä näkemyksiä niin 

itse yrittäjän kuin hallituksen jäsentenkin mielestä. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää opinnäytetyöntekijän yrityksestä uudenlainen 

konsepti vastaamaan yrityksen ja tulevan asiakaskunnan tarpeita. Opinnäytetyö muodostaa 

kattavat ehdotukset ja suunnitelmat tulevaan muutosprosessiin majatalosta ikääntyneiden ih-

misten vuokra-asumisyhteisöksi. 

Opinnäytetyöntekijän yritys Majatalo Laiskanlinna on toiminut 25-vuotta majoitus- ja kokous-

palveluja tuottavana yrityksenä läntisellä-Uudellamaalla. Yrittäjyyttä perheyrityksessä opin-

näytetyöntekijällä on opinnäytetyön valmistuttua viisi vuotta, itse yrityksessä työskentelyä on 

yli viisitoista vuotta. Maaseudulla matkailuyrittäjyys on usein niin sanottua mahdollisuusyrit-

täjyyttä mikä tässä tapauksessa tarkoittaa, että majatalon vanhat, huonokuntoiset sodan jäl-

keisen siirtolaistilan rakennukset on jatkojalostettu muodostamaan toimiva majoitus- ja ko-

kouspalveluja tarjoava kohde. (Lassila 2004, 15). Majatalo sijaitsee kohtuullisen matkan 

päässä pääkaupunkiseudulta järven rannalla. Se käsittää seitsemän eri kokoista huoneistoa, 

nykyaikaisen kokoustilan, kaksi juhlatilaa, kolme saunaa sekä puiston ulkoilupolkuineen.  

Kilpailu alalla on kovaa ja tästä syystä yrittäjä on alkanut harkitsemaan uudenlaista tulevai-

suuttaa yritykselleen. Majatalon välittömässä läheisyydessä sijaitsee ikääntyneille ihmisille 

kohdennettu asunto-osakeyhtiö mikä käsittää 24 erillistä omakotitaloa eli alueella on run-

saasti potentiaalisia asiakkaita jo valmiiksi. Majatalolle on mietitty tarvesuunnittelua, jotta se 

palvelisi mahdollisimman hyvin nykyistä asiakaskuntaa. Asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet 

ja kokousasiakkaiden kriteerit muun muassa majoituksen suhteen ovat muuttuneet. Halutaan 

yhden hengen huoneita kaikille, kun aiemmin jaettu huone oli riittävä. Majatalo on raken-

nettu vanhaan navettaan eikä anna riittävästi mahdollisuuksia muokkaamiseen nykyajan tar-

peita varten. Huoneistot ovat alun perin suunniteltu perheasumiseen, joten ne soveltuvat tu-

levaan suunnitelmaan hyvin. (Myyryläinen 2008, 23). 

Opinnäytetyössä perehdytään ikääntyvien ihmisten tarpeisiin ja toiveisiin, jotta heidän elä-

mänsä olisi erityisen hyvää ja laadukasta sekä mahdollistaisi asumisen omassa asunnossa mah-

dollisimman pitkään. Opinnäytetyöntekijän omat vanhemmat olivat innoittajina kyseiselle 

ajatukselle. Vanhemmilla on paljon saman suuren ikäluokan ystäviä ja heistä suurta osaa kiin-

nostaa tämä asumismuoto. Ikääntyvillä ihmisillä on erilaisia tarpeita ja he tarvitsevat apua 

erilaisissa toiminnoissa ja muun muassa näitä käydään läpi opinnäytetyön aikana. Vuokra-asu-

minen soveltuu suhteellisen hyväkuntoisille eli ei ole tarkoitusta muodostaa sairaanhoitopal-

veluja tarjoavaa asumusyksikköä vaan mahdollistaa tietyin arkea helpottavin palveluin mah-

dollisimman omatoiminen yhteisöllinen asuminen hyvin hoidetussa yrityksessä. 
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Opinnäytetyö on päiväkirjamuotoinen ja sen toteutusajankohta on aikavälillä 10.02.2020 – 

01.05.2020. Päiväkirjan kirjoitukseen käytetään 10 viikkoa eli 50 työpäivää. Opinnäytetyönte-

kijä asettaa ennen päiväkirjan aloitusta tietyt tavoitteet joka viikolle ja raportoi näistä päivä-

kirjaan päivittäin, mutta kuitenkin maksimissaan viitenä päivänä viikossa. Tämän lisäksi viikon 

päätteeksi analysoidaan, miten tavoitteisiin on päästy ja mitä uusia ajatuksia prosessi on tuo-

nut esiin. 

Opinnäytetyön tietoperustaa kerätään viikoittain aiheena olleen teeman pohjalta. Viikoittais-

ten teemojen aiheena ovat edellytykset ikääntyneiden vuokra-asumisyksikölle, kohderyhmän 

määritys ja tavoitettavuus, asiakkaiden nykyiset sekä tulevaisuuden tarpeet ja toiveet, erilai-

set tarjottavat palvelut, henkilökunnan tarpeen määritys sekä mahdolliset muutostyöt raken-

nuksiin. 

2 Nykytilanne 

2.1 Työnkuvan analyysi 

Majatalossa on monipuolisesti erilaisia työtehtäviä. Pääasiallinen kohderyhmä on yritykset, 

jotka majoittuvat, ruokailevat, saunovat sekä työskentelevät majatalon tiloissa eri mittaisia 

aikoja, yleisin on yhdestä kahteen vuorokautta. Ryhmän ollessa kyseessä tehtävät alkavat va-

rauskyselyihin vastaamisesta, tarjouksen tekemisestä, mikä voi johtaa varaukseen tai lisäneu-

votteluihin. Yrittäjä hoitaa henkilökohtaisesti varaukset. Kun varaus on vahvistettu, selvite-

tään ruokailujen tarve. Majatalossa on mahdollista valmistaa itse ruoat, käydä paikallisissa 

ravintoloissa syömässä, tilata majatalon kautta catering-palvelu tai hankkia palvelu ulkopuoli-

selta. Mikäli palvelu halutaan tilata majatalolta, selvitetään ennakkoon mahdolliset erityis-

ruokavaliot sekä toiveet ruokien ja ruokailujen suhteen. Majatalo tilaa ateriat paikallisesta 

suurkeittiöstä. 

 Ennen ryhmän saapumista tilat siivotaan, vuoteet sijataan sekä tehdään asiakkaan toivomat 

erityisjärjestelyt. Ryhmän saapuessa heidät vastaanotetaan, ohjeistetaan mistä löytyvät ma-

joitustilat sekä esitellään muut ryhmän käytössä olevat tilat ja majatalon käytänteet. Tarkis-

tetaan varaajan kanssa mahdolliset aikatauluun tulleet viime hetken muutokset ja ilmoitetaan 

muutoksista tarvittaville tahoille. Mikäli ruokailut on tilattu majatalon kautta, noutaa yrittäjä 

ateriat suurkeittiöltä, asettaa ne noutopöytään tarjolle ja hoitaa koko ruokailun kattauksesta, 

tarjoiluun, astioiden pesusta tarjoiluastioiden palauttamiseen suurkeittiölle sekä lopuksi siistii 

ja kattaa ruokailutilan seuraavaa kertaa varten. Mikäli on toivottu saunaa, kuuluu myös sen 

lämmitys, siistiminen ja pyyhkeiden pesu yrittäjän tehtäviin. Usein asiakkaat haluavat kuulla 

yrityksen historiasta tai esimerkiksi haluavat informaatiota alueen nähtävyyksistä, palveluista 
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tai lenkkipoluista. Asiakkaiden kanssa seurustelu on merkittävässä osassa luotaessa hyviä 

kanta-asiakassuhteita. 

Majatalossa järjestetään erilaisia juhlia ja juhlan luonteen pohjalta luodaan mahdollisimman 

sopiva tunnelma onnistuneen tilaisuuden järjestämiselle. Esimerkkeinä tiloissa on järjestetty 

konsertteja, syntymäpäiviä, rippijuhlia, pikkujouluja ja muistotilaisuuksia. Tilat soveltuvat 

hyvin pienempiin tilaisuuksiin. Majatalon tilat ovat mitoitettu noin 20-30 henkilölle.  

Loma-aikoina asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti ulkomaisista ja kotimaisista turisteista. 

Osa majoittuu pidemmäksi aikaa, pitäen huoneistoa kesämökkinään, ja osa yöpyy lyhyemmän 

ajanjakson jatkaen lomaansa toisaalla. Kesävieraille kaunis ranta on hyvin tärkeä. Sen siistinä 

pitäminen kuuluu päivittäisiin työtehtäviin. Yksittäisille asiakkaille ei ole tarjolla ruokapalve-

luita. Huoneistoissa on nykyaikaiset astioin ja kodinkonein varustellut keittiöt, mitkä mahdol-

listavat aterioiden valmistamisen itsenäisesti. Kyläkeskuksessa kävelymatkan päässä sijaitsee 

elintarvikekauppa ja apteekki. Saunominen on usein myös osa lomaohjelmaa. Turisteja varten 

selvitetään ennakkoon lähiseudun tapahtumia ja vierailukohteita. 

Koen hallitsevani majatalon normaalit toiminnot. Erityistä ammatillista osaamista vaativat 

tehtävät, esimerkiksi sähkötyöt, hankin ammattilaiselta. Majatalon markkinoinnin osalta mi-

nulla olisi tarvetta kehittyä vastaamaan nykyajan mahdollisuuksia ja vaatimuksia. Lisäksi osa-

keyhtiön kirjanpidon sähköistäminen on edessä ja siihen oppiminen. Asumisyhteisön toteutu-

essa eri palvelut tulevat vaatimaan lisäkoulutusta ellen sitten hanki niitä ulkopuolisilta palve-

luntarjoajilta. Näistä esimerkkeinä kuljetus- ja liikuntapalvelut. 

2.2 Majatalon nykytilanne 

Majatalolla on varauksia seuraavalle puolelle vuodelle. Yritys ei ole käyttänyt markkinointiin 

juurikaan resursseja viimeisten parin vuoden aikana, johtuen yrittäjän opiskelusta. Kaikki va-

raukset on joka tapauksessa hoidettu. Yrittäjä pyrkii keskittymään pääsääntöisesti ryhmäva-

rauksiin. Majatalon ylläpitokustannukset ovat korkeat eivätkä tulot ole säännölliset. Yrityk-

sellä on myös muuta yritystoimintaa mikä kannattelee majataloa nykyisellä käyttöasteella. 

Kilpailu alueella on kovaa ja erottuminen kilpailijoista on haasteellista. Alueen palvelut ovat 

heikentyneet, mistä esimerkkinä julkisen liikenteen vuorojen väheneminen.  

Majatalolla on reilusti rakennusoikeutta ja mahdollisuus rakentaa muun muassa toinen majoi-

tusrakennus sekä ravintola lisää. Tilalla on reilusti potentiaalia. Perheellinen yrittäjä kuiten-

kin toivoisi säännöllisempää tulotasoa ja toiminnan yksinkertaistamista, jota asuntojen vuok-

raaminen toisi. 
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2.3 Majatalon sidosryhmät 

2.3.1 Ulkoiset sidosryhmät 

Majatalon tärkein ja pitkäaikaisin yhteistyökumppani on ollut paikallinen kylpylähotelli, minkä 

suurkeittiöstä majatalo on voinut tilata ruokapalveluita tarpeen mukaan. Näistä esimerkkeinä 

erilaiset hää-, kokous-, cocktail- ja evästarjoilut. Nykyään erilaiset erityisruokavaliot asetta-

vat suuria haasteita keittiöille ja tästä syystä majatalo on todennut catering-palvelun ainoaksi 

kannattavaksi ruokapalvelujen hankkimismuodoksi. 

Lumisina talvina majatalon oma aurauskapasiteetti on tarvinnut vahvistusta ulkopuolisilta 

yrittäjiltä. Lisäksi erilaisiin kiinteistön kunnostusprojekteihin on palkattu ulkopuolisia teki-

jöitä. Siivouspalveluita on käytetty satunnaisesti. Liinavaatteet, pöytäliinat, kankaiset ser-

vietit, verhot, matot ja muut haastavammat pyykit pesetetään pesulassa. Majatalolla pestään 

lähinnä pyyhkeet. Huoltoasemalta hankitaan polttoaineet yhtiön autoon ja erilaisiin koneisiin 

ja laitteisiin. 

Vakuutusyhtiö on vakuuttanut yrityksen omaisuuden vahinkojen varalta. Yhtiön kautta on 

saatu korvauksia muun muassa vesivahinkojen varalta. Kunta hoitaa vesi- ja viemäripalvelut. 

Lisäksi kunnan kanssa neuvotellaan muun muassa rakentamiseen liittyvissä viranomaisasioissa. 

Sähkö- ja puhelinyhtiön kanssa on tehty sopimukset eri palveluiden tuottamisesta. Yrittäjän 

laatiman kuukausittaisen tilityksen hoitaa kirjanpitoyritys ja tilintarkastaja tarkastaa tilinpää-

töksen. Kirjanpitäjä toimii lisäksi neuvonantaja erilaisissa verotukseen liittyvissä asioissa sekä 

hoitaa palkanlaskennan.  

Asiakkaiden toiveiden pohjalta sidosryhmäksi ovat muotoutuneet erilaiset elämyspalveluita 

tuottavat yritykset. Asiakas on suoraan sopinut elämysyrityksen kanssa palveluista ja majatalo 

on tarjonnut puitteet elämyksen harrastamiselle. Kyseessä on ollut esimerkiksi sup-lautailua, 

melomista tai paikalle on tilattu valmiiksi lämmitetty palju, vaihtoehtoja on monia. Asiakkaan 

toimesta on paikalle tilattu myös muita catering-palveluita tarjoavia yrityksiä. 

2.3.2 Sisäiset sidosryhmät  

Yrityksen sisäiset sidosryhmät koostuvat perheyrityksen jäsenistä. Yrittäjä omistaa koko yh-

tiön. Yrittäjä hankkii tarvittavat tarvikkeet ja ruokapalvelut suoraan sidosryhmiltään. Yrittä-

jän vanhemmat ovat vapaaehtoisesti auttaneet muun muassa pihojen hoidossa ja satunnaisten 

matkailijoiden sisään-, ja uloskirjautumisessa sekä saunan lämmityksessä. Vanhemmat asuvat 

majatalon pihapiirissä vuokralla. Yrittäjän lapset ovat kesätöikseen leikanneet nurmikoita 

sekä talvisin tehneet latuja ja auranneet lunta. Yrityksen toimitusjohtaja toimii liikkeenjoh-

don konsulttina pääkaupunkiseudulla ja osallistuu majatalon toimintoihin lähinnä silloin, kun 



  11 

 

 

siellä on jotain rakenteellista tai teknistä korjattavaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, yrit-

täjän isä, toimii neuvonantajana pitkän ja menestyksekkään uransa pohjalta.  

 

Kuvio 1: Majatalon sidosryhmät 

Sisäiset sidosryhmät

Perheen jäsenet

Omistaja

Hallituksen puheenjohtaja

Yrityksen toimitusjohtaja

Yrittäjä

Kausityöntekijät

Ulkoiset sidosryhmät

Asiakkaat

Ruokapalvelut

Kiinteistönhoitopalvelut

Kunta

Vakuutusyhtiö

Sähköyhtiö

Elämyspalvelut

Siivouspalvelut

Erilaiset 
remontointipalvelut

Huoltoasema

Pesulapalvelut

Tietotekniset palvelut

Tukut

Päivittäistavarakaupat

Pankki

Kirjanpitäjä

Tilintarkastaja
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Kuvio 1:Majatalon sidosryhmät 

2.4 Vuorovaikutustaidot 

Kokous- ja majoituspalvelujen tarjoaja kohtaa hyvinkin erilaisia tilanteita. Omista vahvuuksis-

tani haastavissa tilanteissa esille tulevat luonteeni rauhallisuus ja herkkä tilannetaju. Alalla 

koko työikäni työskennelleenä olen oppinut toimimaan realistisesti. Tässä olen kasvanut pal-

jon. Nuorempana annoin tunteen viedä ja järki seurasi vasta seuraavana eikä konflikteilta väl-

tytty. Olen myös aiemmin ollut hyvin ujo ja mieluiten pysynyt taka-alalla. Nykyään tilanne on 

melkeinpä päinvastainen. En edelleenkään suuresti nauti esiintymisestä, mutta jännitykseen 

olen oppinut suhtautumaan kevyemmin.  

Asiakkaat usein haluavat kuulla majatalon historiasta ja nämä keskustelut ovat kehittyneet 

vuorovaikutteisiksi mukaviksi tuokioiksi asiakkaiden kanssa. Alalla tarvitaan joustavuutta sekä 

hyviä hermoja alati muuttuvien aikataulujen sekä muiden järjestelyjen suhteen. Huumorin-

taju auttaa monessa tilanteessa. Välillä eteen voi tulla päihteiden vaikutuksen alaisena olevia 

asiakkaita. Heidän kanssaan ei ole ollut merkittäviä hankaluuksia. Joskus on majatalon omai-

suutta tahallisesti rikottu, mutta nämä asiat on hoidettu ilman ulkopuolisia osallisia neuvotte-

lemalla asiakkaan kanssa, kuinka tilanne hoidetaan kuntoon. 

Itselläni ei ole enää varsinaisia työtovereita äitini jäätyä eläkkeelle. Olen luonteeltani enem-

män tiimipelaaja kuin yksinyrittäjä. Tämäkin osaltaan siivittää halua muutokseen, joka mah-

dollistaa liikkumavaraa urallani. Työpäiväni aikana kohtaamiani henkilöitä ovat lähinnä cate-

ring-yrityksen keittiön henkilökunta. Heidän kanssaan toimimiseen tarvitaan kaikkia samoja 

asioita kuin asiakkaidenkin kohtaamisessa. Lisäksi hyvä asioiden organisointitaito auttaa pitä-

mään paketin kasassa. 

2.5 Opinnäytetyön tavoitteet 

Suunnitelma majatalon muutoksesta ikäihmisten asuntoyhteisöksi. Majatalon naapurissa sijait-

seva yhteisöllinen ikäihmisten asunto-osakeyhtiö on rakentunut reilun kymmenen vuoden ku-

luessa. Majatalon omistava yritys Service Partner Oy on perustanut kyseisen omarahoitteisen 

asunto-osakeyhtiön. Alueelle on kaavoitettu yhteensä 28 tonttia. Yksittäisellä tontilla on ra-

kennusoikeutta 88 neliötä. Asuntoja on tällä hetkellä 24. Ajan saatossa on tullut reilusti kyse-

lyitä vuokra-asumisen mahdollisuudesta kyseisessä asunto-osakeyhtiössä. Yhtiön talot ovat 

kaikki asukkaiden omia eikä siellä ole toistaiseksi ollut tarjolla vuokra-asumista. Monelle kyn-

nys rakennuttaa talo, on kovin suuri. Yhteisössä asuminen kuitenkin kiinnostaisi. Majatalon 

muodonmuutos olisi suhteellisen yksinkertainen toteuttaa hyväkuntoisille ikäihmisille. Majata-

lon tulot muodostuisivat vuokrista ja erilaisista tarjottavista maksullisista palveluista. Maja-

talo ainakin alkuvaiheessa jatkaisi myös päiväkokouspakettien, saunapalveluiden sekä erilais-

ten tilaisuuksien myyntiä, kunnes kaikille tiloille on saatu uudet, asukkaita miellyttävät, 
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käyttötarkoitukset. Tulevan kymmenen viikon aikana on tarkoitus selvittää ja perehtyä asia-

kasryhmään ja heidän tarpeisiinsa ja luoda toteuttamiskelpoinen prosessi muutokseen. 

3 Päiväkirjaraportointi 

3.1 Seurantaviikko 1 

Ensimmäisen viikon tavoitteena on selvittää lähialueen asukaskuntaa, ikäjakaumaa- ja raken-

netta. Kartoittaa ensisijaisia mahdollisia asumismuodosta kiinnostuneita potentiaalisia asuk-

kaita paikkakunnalta. Selvittää heidän nykyisiä asuinmuotojaan ja käydä läpi tulevaisuuden 

haasteita.  

Maanantai 17.02.2020 

Maanantaina olin Laurean kisajoukkueen jäsenenä kilpailemassa Euroopan hotellialojen kor-

keakoulujen välisissä kilpailuissa Maastrichtissa Hollannissa. Aiheena oli hotelliketjujen kanta-

asiakasohjelmat ja ongelmana oli kuinka saada kanta-asiakkaat sitoutumaan hotelliketjuun. 

Lähdin mukaan kilpailuun, jotta kuulisin uusimmat trendit ja tulevaisuuden näkymät kansain-

välisellä hotellialalla sekä verkostoitumaan. Päivät olivat todella pitkiä ja ammatillisesti haas-

tavia. Matkaan lähdimme aikaisin lauantai aamuna 15. helmikuuta. Kisapäiviä olivat sunnuntai 

ja maanantai. 

Tiistai 18.02.2020 

Tiistaina oli kotiinlähtöpäivä. Matkustimme Maastrichtista junalla Amsterdamiin. Matkalla 

teimme erikoisia havaintoja, kuten että paikallisissa junissa on vielä hyvin vanhanaikaiset 

käymälät eli jätökset putoavat suoraan kiskoille. Amsterdamissa vierailimme kauppahalli -

tyyppisessä rakennuksessa sekä kahviloissa. Näistä tarttui matkaan kivoja sisustusvinkkejä ma-

jataloon. Kaiken kaikkiaan kisamatka oli erittäin antoisa ja sai mieleeni paljon uusia ajatuksia 

niin majatalon tulevaisuudesta kuten omista mielenkiinnon kohteista. 

Keskiviikko 19.02.2020 

Paluu arkeen ja takaisin työkuvioihin. Vanhempani olivat toimineet sijaisinani poissaoloaikani. 

Tein etäpäivän kotona ja siihen sisältyi lähinnä sähköpostien läpikäymistä sekä laskujen mak-

sua. Erilaiset matkat saavat aina mielessäni aikaan ideoita ja ajatuksia niiden jalostamisesta 

omaan yritykseeni. Kisa-aikataulu oli kuitenkin niin hektinen, etten juurikaan ehtinyt laajem-

min tekemään havaintoja.  

Ihmisten elinikä pitenee ja terveydentila on selkeästi parempi kuin aiemmin. Suomessa yli 65-

vuotiaiden väestönosuuden ennustetaan nousevan nykyisestä 17 %:sta jopa 10 % kahden 
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vuosikymmenen aikana. (Wéman 2013, 12). Ikääntyvät ihmiset ovat aktiivisia ja kaipaavat ym-

pärilleen virikkeitä ja yhteisöllisyyttä. Karjalohjan kauniit ulkoilumaastot, rauhallinen ja tur-

vallinen ilmapiiri ovat omiaan ikääntyvien ihmisten asuinalueeksi. Karjalohjalle avautui juuri 

pieni yksityinen vanhusten hoitokoti, mitä pyörittää kaksi sairaanhoitajan koulutuksen saa-

nutta henkilöä. Tarkoitus mennä heitä haastattelemaan lähiaikoina. Itseäni myös kiinnostaa 

sairaanhoitajankoulutus ja mikäli asukkaani olisivat alkuvaiheessa hyväkuntoisia, mahdollis-

taisi koulutus heidän pidempiaikaisen asumisen yksikössäni, kun olisi sairaanhoitopalvelut vie-

ressä. 

Torstai 20.2.2020 

Päivä kului valmistellessa tiloja viikonlopun ryhmää varten. Heillä on ohjelmassa retriitti eli 

iso aika meni kokoustilan tyhjentämisessä ja sen sisustamisessa joogaamista varten. Tilaan on 

hankittu pimentävät metsän sävyiset verhot, jotka osaltaan luovat rentouttavaa tunnelmaa. 

Lisäksi tilassa on säädettävä valaistus ja irrallisia tunnelmavalaisimia. Tavallinen kokoustila 

siis pystyy muuntautumaan moneen käyttöön. 

Karjalohja liittyi kuntaliitoksen myötä Lohjaan vuonna 2013. Lohjan asukasluku on noin 

48 000, siitä Karjalohjalla asuu noin 1450 asukasta. Työikäisiä on noin puolet ja eläkeikäisiä 

noin 23 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 11 000 ihmistä koko Lohjan alueella. Kaupungin väki-

luvun ennustetaan jatkavan maltillista kasvuaan. (Lohjan kaupungin taskutilasto 2018, 4-6). 

Vuonna 2021 Lohjalla järjestetään asuntomessut. Asuntomessualue sijaitsee 25 kilometrin 

päässä majatalolta ja 2 kilometrin päässä Lohjan keskustasta. Asuntomessut lisäävät Lohjan 

alueen tunnettuutta ja näin myös tarjoaa majatalolle mahdollisuuden hankkia lisää kiinnostu-

neita asiakkaita. (Asuntomessut). 

Perjantai 21.02.2020 

Huolehdin vieraiden vastaanottamisesta, ohjasin heidät omiin huoneistoihinsa ja hieman tä-

män jälkeen tarjoilin heille lounaan. Lounaan hoidettuani valmistelin heille päiväkahvit. Tä-

män jälkeen lähdin saunan lämmitykseen. Illan päätteeksi tarjoilin heille illallisen. Työpäivä 

päättyi hieman ennen puolta yötä ja työt alkavat aamusta ennen seitsemään eli pitkiä päiviä 

aina, kun talossa on majoittuva ryhmä. 

Lohjalla asunnot jakaantuvat talotyypin mukaan niin, että suurin osa, vajaat 12 000, koostuu 

erillisistä pientaloista, rivi- tai ketjutaloja on noin 3600, kerrostaloja reilut 8000 ja muita 

asuinrakennuksia vajaat 500 (lohja.emmi.fi/l/brtpvpP5v96m). Karjalohjan alueella on vain 

yksi kerrostalo ja rivitaloja on ainoastaan aivan Karjalohjan keskustan alueella eli suurin osa 

rakennuksista on erillistaloja. Asuntokanta on iältään laajaa. 

Viikkoanalyysi 
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Maantieteellisesti Karjalohja sijaitsee suhteellisen lähellä pääkaupunkiseutua. Karjalohjalla 

on turvallista ja rauhallista asua. Kesäisin Karjalohjan väkiluku nousee kesäasukkaiden ansi-

oista noin 5000 asukkaaseen. Karjalohjalla sijaitsee myös kolmen Suomen presidentin kesä-

asunnot. Olen asunut täällä noin 18-vuotta ja oppinut sinä aikana tuntemaan laajasti paikalli-

sia. Monilla iäkkäämmillä tuttavilla, niin Karjalohjalla, kuin muissakin kaupungeissa, on hyvin 

samankaltaisia asumisen huolia tulevaisuutta ajatellen. Halutaan suhteellisen helppoa asu-

mista, yhteisöllisyyttä, mutta kuitenkin halutaan säilyttää oma yksityisyys eikä olla valmiita 

muuttamaan esimerkiksi vanhustentaloon niin kauan kuin kunto sen sallii. 

3.2 Seurantaviikko 2 

Toisen viikon tavoitteena on selvittää erilaisten palvelujen saatavuutta ja selvittää mitä olisi 

mahdollista itse tuottaa ja tarjota asukkaille. Mitkä olisivat omat vahvuuteni ja missä asioissa 

voisin itseäni kehittää vastaamaan tulevaa tarvetta. Karjalohjan tarjoamat palvelut. Suunni-

tellut viikon tavoitteet jäävät tältä viikolta vaiheeseen viikonlopun myrskyn aiheuttamien va-

hinkojen korjaamisen takia. Viikon lopulla olen osallistumassa Luottamushenkilöseminaariin 

Hyvinkäällä. Toimin Karjalohjan-Sammatin Yrittäjien puheenjohtajana ja tämä tapahtuma 

liittyy siihen. Paikalle on tulossa yli 130 osallistujaa ja se on erinomainen keino verkostoitua 

ja hankkia lisää kontakteja ja kuulla erilaisia kokemuksia.  

Maanantai 24.02.2020 

Maanantai päivän työllisti viikonlopun myrskytuhojen siivoaminen. Kaikkialla oli katkenneita 

puunoksia ja risuja. Haravoitavaa oli useiksi tunneiksi. Olemme aina pyrkineet pitämään pihan 

erityisen siistinä. 

Tiistai 25.02.2020 

Myrskytuhojen siivous jatkui. Kaksi suurta puuta kaatui ja toinen niistä osui rakennukseen, 

missä tarjoillaan asiakkaille ruoat. Katto vaurioitui jonkin verran, mutta saatiin omin voimin 

korjattua, jotta tila saatiin takaisin käyttöön. Metsuri kävi siivoamassa kaatuneet puunrungot 

pois. Rakennuksen katto on yli 20-vuotta vanha ja saattaa vaatia lähitulevaisuudessa isomman 

kunnostuksen. 

Keskiviikko 26.02.2020 

Tälle päivälle suunniteltu päiväkokous peruuntui alku viikosta. Päiväkokoukset eivät ole erityi-

sen tuottavia, mutta markkinointimielessä kannattavia. Päivän ohjelma on myös helpompi 

kuin yöpyvän kokouksen, kun ei ole iltaohjelmaa. 

Karjalohjalla toimii terveysasema määrättyinä päivinä, päivystys Lohjan sairaalalla. Hammas-

hoito on keskitetty Lohjan keskustaan, mutta akuuttiaikoja voi saada myös esimerkiksi 
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Nummelta tai Saukkolasta. Kyläkeskuksessa on apteekki, huoltoasema sekä elintarvikekauppa. 

Majatalolta lähimmälle linja-autopysäkille on matkaa noin 800 metriä. Vuorot kulkevat pää-

sääntöisesti Lohjalle ja Helsinkiin. Taksiyrittäjiä Karjalohjan ja Sammatin alueella on muu-

tama. Paikallisessa kylpylässä on tarjolla erilaisten hoitojen lisäksi kuntosali ja kylpylän pal-

velut sekä ravintolan ja hotellin palvelut ympäri vuoden. Matkaa kylpylälle on noin kilometri. 

Kyläkeskuksessa toimii yksityinen kylätalo, missä järjestetään erilaisia kursseja, tarjoillaan 

lounasta, kahvihetkiä sekä muuta virikkeellistä toimintaa. Alueen eläkeläiset ovat aktiivinen 

yhteisö. He järjestävät useita kertoja vuodessa erilaisia retkiä eripuolille Suomea. 

Perjantai ja lauantai 28.-29.02.2020 

Kaksi päiväinen luottamushenkilöseminaari Hyvinkäällä. Tilaisuuteen osallistui yli 130 yrittä-

jää Uudenmaan alueelta. Tapahtuma on erinomainen yrittäjäkollegojen kohtaamispaikka. Nyt 

en onnistunut luomaan yhteyksiä tahoihin, joilla voisi olla keinoja auttaa majatalon muutos-

prosessissa, mutta esimerkiksi kotisivujen ja mainosmateriaalin tekoon löytyi potentiaalisia 

ehdokkaita sekä sain hyvää keskustelua aikaan Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtajan kanssa 

yhdistyksemme markkinoinnin tukemisessa. Nämä toimet auttaisivat myös majatalon tunnet-

tuuden lisäämistä. 

Viikkoanalyysi 

Tätä viikkoa työllisti myrskyn tuhojen siivoaminen sekä loppu viikosta Luottamushenkilösemi-

naari. Viikon tavoitteet jäivät siis saavuttamatta eli ne jatkuvat seuraavalla viikolla. Tässä 

kohden jo nähdään, minkälaista yrittäjän elämä on. Tilanteet elää jatkuvasti ja suunnitelmien 

on sitä mukaa elettävä ja joustettava. Yksi asia mikä luottamusmiesseminaarissa nousi esille, 

oli erilaiset teknologiset ratkaisut yhteisöllisyyden kehittämisessä. Tätä aihetta tutkin enem-

män seurantaviikolla kahdeksan.  

Kylällä sijaitseva kuntoutuskylpylä Lohja Spa & Resort voisi jatkossakin toimia yhteistyökump-

paninamme. Heillä on tarjolla erilaisia kuntoutuspalveluita, ohjattua liikuntaa, kylpylän pal-

velut sekä kuntosalitoimintaa. Heillä on myös tarjolla ammatillista kuntouttamista. Ammatilli-

sella kuntouttamisella tarkoitetaan vammautuneen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön työky-

vyn palauttamisella ja tätä kautta mahdollistetaan henkilön työmahdollisuuksien paranemi-

nen. (Forss & Vatula-Pimiä 2014, 241). 

3.3 Seurantaviikko 3 

Edellisen viikon tavoitteet jatkuvat. 

Maanantai 02.03.2020 
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Tulevana viikonloppuna majatalossa vietetään 70-vuotis syntymäpäiviä. Mikäli tilanne sallii, 

on tarkoituksenani hieman haastatella asiakkaita ja kuulla heidän ajatuksiaan yhteisöllisestä 

asumisesta maaseudulla. Asiakkaat ovat minulle täysin vieraita eli elän tässä kohden täysin 

tilanteen mukaan, onko haastattelu mahdollista. 

Olen haastatellut tuttavapiiriä sekä paikallisia asukkaita heidän toiveistaan tulevaisuuden asu-

misen suhteen. Lähes tulkoon kaikki haluavat asua kotonaan niin pitkään kuin se vaan on mah-

dollista. Itsenäinen asuminen oli kaikille tärkeintä. Osa asukkaista asuu syrjässä omakotita-

lossa ja tämä on koettu aika ajoin raskaaksi. Tänä talvena on päästy säiden suhteen helpolla, 

mutta tulevista talvista ja lumen määrästä ei kukaan osaa sanoa mitään varmaa.  

Tiistai 03.03.2020 

Kuun vaihde ja vuorossa kirjanpidolliset työt. Meillä on käytössä kirjanpitotoimisto. Kirjanpi-

täjämme on ollut erittäin osaava ja luotettava jo lähes 30-vuoden ajan. Hän on jäämässä 

eläkkeelle ja työn alla on etsiä uusi sekä sähköistää kirjanpito. 

Keskiviikko 04.03.2020 

Tänään kävin Salossa viemässä ja hakemassa lakanapyykit. Salo on valikoitunut asioiden hoito-

paikaksi sen ihmisläheisen ja yritteliään ilmapiirin vuoksi. Lohja sijaitsee lähempänä, mutta 

siellä on esimerkiksi pysäköinninvalvonta niin tehokasta, ettei se kohteena innosta. Kiireessä 

saattaa unohtua pysäköintikiekon ajan laitto ja siitä saa lähes aina pysäköintivirhemaksun. Sa-

lossa ei ole koko virkaa.  

Mikäli aikaa riittää, niin suunnitelmissa on laatia lyhyehkö kirjallinen haastattelulomake ja 

toimittaa se täytettäväksi kylän eri pisteille, missä iäkkäämmät ihmiset asioivat. Esimerkkeinä 

terveyskeskus, apteekki ja kirjasto. Näihin kohteisiin uskoisin saavani luvan lomakkeille viedä 

täytettäviksi. Sekä terveyskeskuksessa että apteekissa joutuu, lähes tulkoon aina, odotta-

maan, niin aika kuluu mukavasti osallistuessa haastattelulomakkeen täyttöön. Laadin lomak-

keesta lyhyen ja yksinkertaisen, jottei sen täyttämiseen mene liian kauan aikaa ja tästä 

syystä tiedot saattaisivat jäädä vaillinaisiksi.  

Torstai 05.03.2020 

Tämän työpäivän aikana olen pohtinut omia voimavarojani ja mielenkiinnon kohteitani liit-

tyen asumisyksikön hoitoon. Toteuttamiskelpoisiksi omalta osaltani on todennut muun muassa 

kuljetuspalvelut. Osa kuljetuspalveluista voisi olla säännöllisiä esimerkiksi kaupassa käynti ja 

osa toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan toteutettavia. Karjalohjalla on heikko taksien saa-

tavuus, joten tässä kohden olisi hyvä sauma ja mikäli auto olisi esimerkiksi niin sanottu pikku-

bussi, voisi olla mahdollista tarjota palveluita myös laajemmalla asiakaskunnalle, mutta tässä 

kohden tämä ajatus ei ole ajankohtaista. Mikäli luovun kokouspalveluiden myynnistä kokonaan 
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ja toteutan nykyiseen kokoustilaan kuntosalin asukkaita varten, voisin hyvin tarjota myös oh-

jauspalveluita. Olen vuosia harjoitellut eri valmennuksissa kuntosaleilla ja tähän on tarjolla 

myös erilaisia koulutuksia.  

Siivouspalvelut voisivat myös olla mahdollisia itselleni hoidettaviksi. Viikoittainen siivous huo-

neistossa pidentäisi myös huoneiston elinikää. Joitain siivouspalveluita voisi ostaa paikallisilta 

yrittäjiltä, esimerkiksi ikkunoiden pesu. Tämä kaksi kertaa vuodessa tapahtuva palvelu sisälly-

tettäisiin esimerkiksi vuokraan ja näin saisi koko talon ikkunat säännöllisen puhdistuksen. Sau-

nan lämmitys ja siivous hoituisi myös itseltäni. Pihateiden lumityöt erittäin lumisina talvina 

ulkoistettaisiin, muutoin hoidettaisiin oman henkilökunnan voimin. Mikäli asukas haluaisi myös 

oman sisäänkäynnin edustan lumien poiston, sovittaisiin tästä erikseen. Kesällä mahdollisuuk-

sien mukaan työllistettäisiin paikallisia nuoria piha-alueiden kunnossapitoon. 

Perjantai 06.03.2020 

Tälle päivälle ohjelmassa valmistella syntymäpäiväjuhlia varten tilat ja kattaukset sekä muut 

ohjeistukset kuntoon. Osa seurueesta myös majoittuu eli heille majoitustilat kuntoon. Juhlien 

etukäteisvalmistelut ovat erityisen virkistävää tekemistä. Ostin erilaisia kukkivia ruukkukas-

veja ilahduttamaan asiakkaita ja tuomaan väriä ja vehreyttä tiloihin. Majatalon tilojen koko 

rajoittaa isompien juhlien järjestämisen, mutta soveltuu erinomaiset noin 30 hengen tilai-

suuksiin.  

Viikkoanalyysi 

Jotta asukkaalla olisi mahdollisimman hyvät edellytykset asua pitkään itsenäisesti, on otet-

tava huomioon hänen omat voimavaransa. Asukkaalla voi olla erilaisia sairauksia ja rajoit-

teita, mutta mahdollistamalla hyvät elinolosuhteet voidaan itsenäistä asumista jatkaa. (Pikka-

rainen 2016, 41). Kun asukkaan toimintakyky laskee riittävän alas, voidaan harkita kunnallisen 

kotihoitopalvelun hankkimista. Vaikkakin kotihoidolla on hieman kalskahtava maine, voisi se 

tässä yksikössä olla lopulta hyvä lisä. (Utti 2012, 26). Asukas saisi välttämättömimmät palve-

lut kotihoidon kautta ja yhteisöllisyyden sekä harrastusmahdollisuudet asumisyksikön kautta. 

Tämä saisi ikääntyvän tuntemaan elämän elämisen arvoiseksi, kun saisi elää saman henkisessä 

yhteisössä eikä tarvitsisi kokea yksinäisyyttä. 

Olen harkinnut sairaanhoitajan koulutusta, mutta koulutus on hyvin aikaa vievää ja mahdolli-

sesti pitkittäisi muutosprosessia. Toisaalta työikää minulla on jäljellä vielä kolmattakymme-

nettä vuotta eli en sulje ajatusta toistaiseksi pois ja mahdollisesti haen restonomiksi valmistu-

misen jälkeen seuraavassa yhteishaussa sairaanhoitajakoulutukseen Lohjalle. Lohja sijaintina 

olisi erinomainen. Sairaanhoitajan koulutus toisi asukkaille mahdollisuuden asua yksikössä pi-

dempään, kun olisi myös sairaanhoidollista apua saatavilla. Eli koulutus liittyisi asumisyksikön 

palveluiden laajentamiseen. 
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Asiakkaan syntymäpäivät sujuivat hyvin ja he olivat erittäin tyytyväisiä järjestelyihin. Heillä 

oli niin paljon ohjelmaa, etten päässyt heitä haastattelemaan. Seuraavana päivänä vaihdoin 

muutaman sanan varaajien kanssa. Heille oli myös tärkeää saada asua itsenäisesti omassa ko-

dissaan mahdollisimman pitkään. Heillä oli muutama vuosi aiemmin ollut omistuksessaan van-

hempi omakotitalo, mistä päätyivät luopumaan sen vievän ajan vuoksi. Nyt he asuvat kaupun-

gissa rivitalossa ja kokevat kyseisen asumismuodon itselleen oikein hyväksi. Piha on sopivan 

pieni ja taloyhtiö vastaa isommista kiinteistönhoidollisistatöistä. 

3.4 Seurantaviikko 4 

Neljännen viikon tavoitteena on selvittää markkinointikanavat- ja keinot millä tavoittaa po-

tentiaaliset tulevat asukkaat. Karjalohjalla järjestetään joka kesä Puujärvipäivät. Tapahtuma 

kokoaa Karjalohjalle runsaasti lähiseudun asukkaita, mökkiläisiä ja kesäloman viettäjiä. Kysei-

sessä tapahtumassa yhtiö on markkinoinut asunto-osakeyhtiön tontteja ja tämä koettu hyväksi 

ja näkyväksi paikalliseksi markkinointikeinoksi. Selvitetään mahdollista osallistumista ja sen 

edellytyksiä tulevan kesän tapahtumaan. 

Maanantai 09.03.2020 

Viikko alkoi viikonlopun juhlien siivoamisella ja majoitustilojen kuntoon laittamisella. Kaksi 

pientä koriste-esinettä oli särkynyt, sekä muutama lasi, mutta muutoin oli tilat, tavarat, ko-

neet ja laitteet ennallaan. Majatalon Linnasalissa on kauniit Arabian astiat ja sopivat juhlalli-

siin tilaisuuksiin. Huvimajalla on arkisemmat ja mikäli toiminta jatkuu ennallaan, olisi aika 

päivittää astiastoja ja muuta tarjoiluun liittyvää välineistöä. 

Alustavien keskustelujen pohjalta alkaa Puujärvi -päivät vaikuttamaan erittäin hyvältä mai-

noskanavalta. Karjalohjan-Sammatin Yrittäjät ry. on hankkimassa alueelle isompaa telttaa, 

minne yhdistykseen kuuluvat jäsenyritykset saisivat veloituksessa tulla myymään tuotteitaan 

ja palveluitaan. Yhdistyksellä ei ole vielä ollut kokousta aiheesta eli jään odottelemaan lisä-

tietoja. 

Tiistai 10.03.2020 

Aamupäivästä suuntasin Saloon viemään lakanapyykit pesulaan ja kävin hakemassa tukusta 

täydennyksiä siivoustarvikkeisiin. Kävin myös täydentämässä konttoritarvikkeita kirjakau-

pasta. Iltapäivällä siivosin saunatilat sekä pesin viikonlopulta jääneet pyyhkeet.  

Majatalolla on noin 2000 seuraajaa Facebookissa. Tämä voisi myös olla mahdollinen markki-

nointikanava, toisaalta sillä saattaisi olla negatiivinen vaikutus sen hetkiseen varsinaisen ma-

jatalon mainontaan. Tässä kohden siis tarvitaan selkeä aikajana muutoksen toteuttamiseen. 
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Aiheena tämä asumismuoto kiinnostaa myös lehtien toimittajia ja tällaisella lehtiartikkelilla 

saisi näkyvyyttä. Majatalosta sekä Mummonmökkikylästä on vuosien aikana julkaistu useita 

lehtiartikkeleita. Paikallisten lehtien toimittajat saa helposti tekemään juttua paikan päälle 

ja uskoisin aiheen kiinnostavan myös laajempi levikkisiä eläkeikäisille suunnattuja aikakausi-

lehtien toimituksia. 

Keskiviikko 11.03.2020 

Aamupäivällä petasin vuoteet ja vastailin asiakkaiden sähköposteihin. Iltapäivällä siivosin sau-

nan terassin ja grillikatoksen. Lisäksi olen seurannut tiiviisti uutisia. 

Majatalon toimintaan on nyt vaikuttanut merkittävästi keväällä 2020 Kiinasta alkunsa saanut 

ns. koronavirusepidemia. Korona-virus hankaloittaa yritystoimintaa marata-alalla. Majatalon 

varaukset ovat merkittävissä määrin peruuntuneet ja tulevaisuus huolestuttaa. Prosessi saa 

tästä lisää vauhtia, jotta majatalon talous tulee turvattua myös tällaisilla hetkillä. Jos 

eläisimme jo hetkeä, kun huoneistot olisi vuokrattu, olisi suhteellisen helppoa yrittää torjua 

virusta muun muassa keskitetyllä kaupassakäyntipalvelulla ja sopimalla asukkaiden kanssa, 

ettei esimerkiksi vieraita kutsuta. 

Perjantai ja lauantai 13.-14.03.2020 

Vaikuttaja 2 -koulutus Helsingissä. Yrittäjähallitusten puheenjohtajille suunnattu koulutus. 

Jätin koulutuksen väliin, jotta en altista itseäni tieten tahtoen virukselle. Pidin nämä päivät 

vapaana. 

Viikkoanalyysi 

Moni asia on muuttunut tai muuttumassa epidemian vuoksi. Jos tämä muutosidea olisi toteu-

tettu jo esimerkiksi viime vuonna, olisi yrityksen talous, tässäkin tilanteessa, suhteellisen var-

malla pohjalla. Nyt niin ei ole. Nyt suositellaan etätöitä ja kohteen sellaiselle majatalo olisi 

hyvä, mutta tuleva kohderyhmä on näillä näkymin jo pois työelämästä eli ole suurta merki-

tystä tällä vaihtoehdolla. 

3.5 Seurantaviikko 5 

Tuloslaskelmat nykytoiminta vs vuokratoiminta, kiinteät kulut, lukujen erottelu 

Maanantai 16.03.2020 

Korona epidemia on tyhjentänyt varauskalenterin kesään asti. Taloudellinen tilanne on siis hy-

vin epävakaa. Viikon tavoite lykkääntyy, koska yrityksen hallituksen puheenjohtaja riskiryh-

mään kuuluvana on epidemian vuoksi eristettynä. Hän ei hallitse tietotekniikan käyttöä eikä 
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apulaista ole nyt saatavilla, joten tavoitteisiin pääseminen lykkääntyy myöhempään ajankoh-

taan. 

 

Keskiviikko 18.03.2020 

Laurea sulki ovensa ja kirjastonsa. Tilaamani lähdekirjallisuus oli juuri saapunut noudetta-

vaksi, mutta en ehtinyt sitä hakemaan. Paikallinen hotelli sulki ovensa eli ruokien tilaus siltä 

osin keskeytynyt. Majatalo toimii vastuullisesti eikä ota vastaan asiakasryhmiä. Majatalo yrit-

tää saada yksittäisiä ihmisiä, pariskuntia sekä perheitä majoittumaan vähintään viikoksi ker-

rallaan kevään aikana. Majatalon jokaiseen huoneistoon on oma sisäänkäynti suoraan ulkoa eli 

tarvetta yhteiskäyttötiloissa olemiselle ei ole ja näin saadaan viruksen leviäminen minimoi-

tua. Siivoukseen on myös kiinnitetty huomiota. 

Torstai 19.03.2020 

Suunnittelemani alueen ikäihmisten haastattelu on jäämässä toteutumatta. Nyt on syytä huo-

lehtia heidän terveydestään ja pitää yllä hyvää hygieniatasoa. Kirjalliset haastattelut antavat 

virukselle leviämispinta-alaa. Vain osa alueen ikääntyneistä hallitsee internetin käytön. Tässä 

kohden ovat siis aikaisemmat keskusteluni ikäihmisten parissa tärkeässä roolissa. Suurin toive 

kaikilla on ollut pystyä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja päätyminen 

vanhainkotiin on ollut listan viimeisimpänä. Kaikilla ei ole lapsia, sukulaisia tai ystäviä autta-

massa normaalissa arjessa, heitä ajatus yhteisöllisestä asumisyksiköstä viehätti suuresti. 

Lauantai ja sunnuntai 21.-22.03.2020 

Valtakunnallinen yrittäjäristeily peruuntui epidemian takia. 

Viikkoanalyysi 

Ankeaakin ankeampi viikko, ei voi muuta sanoa. Korona on hankaloittanut elämää lähes kai-

killa osa-alueilla. Olen hakenut Business Finlandilta kehittämisrahaa ja mikäli sen saan, niin 

saan tähän projektiin mukavasti pääomaa. Kesän varaukset ovat vielä kalenterissa, mutta jää 

nähtäväksi voivatko toteutua. Mahdollisen kehittämisrahan suuntaisin pääosin markkinointiin 

ja mahdollisesti pintaremonttiin. Muutamassa huoneistossa näkyy elämän jälkiä ja ne olisi 

hyvä korjata ennen valokuvien ottamista.  

3.6 Seurantaviikko 6 ja 7 

Seuraavien kahden viikon aikana, majatalon ollessa tyhjänä asiakkaista, on vuorossa kaikkien 

tilojen perusteellinen kevätsiivous ja tämän yhteydessä on tarkoitus perehtyä mahdollisiin 
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muutoksia vaativiin rakenteisiin sekä pohtia vuokralaisen näkökulmasta eri huoneistojen ja 

muiden tilojen haasteita ja mahdollisuuksia. Karjalohjalla toimii hissejä valmistava yritys. 

Hissin rakentaminen mahdollistaisi toisen kerroksen asukkaiden helpompaa kulkemista. Kah-

teen huoneistoon on yhteiset pitkät portaat, joista toiseen reunaan olisi mahdollista rakentaa 

hissi. Viiden muun huoneiston sisäänkäynnit ovat portaattomat. Kaikissa huoneistoissa on 

omat kylpyhuoneet, lukuun ottamatta huoneistoa numero seitsemän, missä wc- ja suihkutilat 

ovat erilliset. Huoneistoissa on nykyaikaiset kodinkoneet, astiat ja kalusteet. 

Maanantai 23.03.2020 

Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on huoneisto numero yksi. Huoneistossa on kaksi makuu-

huonetta ja tupakeittiö. Sisäänkäynti on suoraan maantasolta eli huoneistoon kulku on help-

poa. Isompaan makuuhuoneeseen on yksi askelma ja tähän voisi ajatella tukikaidetta oviauk-

koon. Toiseen makuuhuoneeseen on kaksi askelmaa. Tila on korkea eli lattiaa korottamalla 

saisi huoneen samalle tasolle muiden tilojen kanssa, mikäli tämä koetaan tarpeelliseksi. Huo-

neistossa on 47 neliötä. Ulko-oven edessä on pieni piha-alue.  

Tiistai 24.03.2020 

Huoneistossa numero kaksi on makuuhuone sekä tupakeittiö. Sisäänkäynnille on vaihtoehtoi-

sesti yksi porrasaskelma tai portaat kaiteella. Huoneistoon pääsee siis kahdesta eri suunnasta. 

Huoneistossa on yksi askelma tupakeittiöön. Tähän olisi mahdollista rakentaa ramppi tai tuki-

kaide. Huoneistossa on katettu terassi järvinäköaloin, terassilta pääsee suoraan majatalon ta-

kaa kulkevalle tielle ja sitä kautta rantaan. Kooltaan huoneisto on 47 neliötä. 

Keskiviikko 25.03.2020 

Huoneisto numero kolme käsittää keittokomeron sekä tuvan, erillistä makuuhuonetta ei ole. 

Kooltaan se on 34 neliötä. Tämä soveltuisi parhaiten yksinasuvalle henkilölle. Huoneistossa on 

tuvan ja keittiöstä tulevan käytävän päässä yksi askelma, mihin olisi mahdollista rakentaa 

ramppi tai lisätä kaide. Huoneistossa on pieni terassi ja suora kulku majatalon takana kulke-

valle tielle. 

Torstai 26.03.2020 

Huoneistoon numero neljä nousee pihalta portaat. Toisen kerroksen kahteen huoneistoon on 

leveät portaat, jotka mahdollistaisivat toiseen laitaan asennettavaksi hissin helpottamaan 

kulkua huoneistoihin. Tämän tarvetta kartoitetaan asukasvalintoja tehdessä. Hissin rakenta-

miskustannukset ovat arviolta 12 000 – 15 000 euroa. Huoneistossa on iso tupakeittiö, makuu-

huone, vaatehuone sekä järvinäköaloin oleva pieni olohuone. Olohuoneeseen on kaksi askel-

maa minkä vieressä on tukeva kaide, rampin rakentaminen myös mahdollista. Asunnossa on 
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parveke sekä sisäänkäynnin yhteydessä tasanne, missä penkki. Kooltaan huoneisto on suurin, 

kokonaisuudessaan 56 neliötä. 

Perjantai 27.03.2020 

Huoneisto numero viisi sijaitsee nelosen vieressä. Se käsittää tupakeittiön ja makuuhuoneen. 

Huoneistossa sisällä ei ole askelmia. Huoneistossa on tilava katettu parveke järvelle. Tässä 

huoneistossa muutostöiden tarve on vähäinen. Kooltaan huoneisto on 44 neliötä. 

Tänään laadin myös Business Finland Oy:lle rahoitushakemuksen koronan aiheuttamasta häi-

riötilanteessa. Rahoituksen edellytyksenä on, että toiminta on ollut vakaata jo ennen häiriöti-

lannetta. Hain rahoitusta pääsääntöisesti uusien majoitusalan konseptien selvittämiseen. Ra-

hoitusta ei saa käyttää markkinointiin, myyntikanavien hankitaan tai vanhojen päivittämiseen 

eikä markkinointimateriaalin tuottamiseen. Nämä esteet siis pois sulkevat sen osuuden vuok-

raustoiminnan markkinoinnin osalta. Kehittämisajan rajasin tämän vuoden loppuun asti. 

Maanantai 30.3.2020 

Huoneisto numero kuusi käsittää tupakeittiön ja makuuhuoneen. Tasoeroja ei ole. Sisäänkäyn-

nissä on yksi matala askelma, kaiteen asentaminen tai rampin rakentaminen onnistuu tarvitta-

essa. Huoneistoon kuuluu tilava laatoitettu terassi, joka saattaa talvisin olla liukas. Tähän 

liukkauteen tulisi kiinnittää huomiota ja ratkaista se turvallisemmaksi. Kyseinen huoneisto on 

kaikista helppokulkuisin. Kooltaan huoneisto 38 neliötä. 

Tiistai 31.03.2020 

Huoneistossa numero seitsemän on paljon tasoeroja eikä se sovellu liikuntaesteisille. Huoneis-

toon on kulku maan tasalta, mutta heti eteisessä on askelma keittiöön sekä portaat toisessa 

kerroksessa sijaitsevaan makuuhuoneeseen. Makuuhuoneesta pääsee parvekkeelle, parvek-

keelta rappuset pihalle. Kooltaan huoneisto on 37 neliötä 

Keskiviikko 01.04.2020 

Loppu viikon tarkastelun kohteina ovat muut tilat, joista ensimmäisenä Huvimaja -niminen ra-

kennus. Huvimaja kostuu pienestä keittiöstä, noin 30 hengen ruokailutilasta, kahdesta wc:stä 

sekä isosta terassista. Rakennukseen on kaksi sisäänkäyntiä, molemmissa muutama askelma. 

Pääsisäänkäyntiin mahdollista rakentaa ramppi. Sisällä ei ole tasoeroja. Huvimaja olisi erit-

täin sopiva tila yhteiseen harrastamiseen ja seurusteluun. Huvimajan saa viileäksi ilmalämpö-

pumpulla eli siellä on kuumana kesäpäivänä miellyttävä oleskella. 

Torstaina 02.04.2020 



  24 

 

 

Majatalon päärakennuksessa on kokoustila sekä juhlatila. Mikäli majatalo päättää lopettaa ko-

kousasiakkaiden vastaanottamisen, saisi kokoustilasta tehtyä esimerkiksi kuntosalin asukkai-

den käyttöön. Kokoustilaan on sisäänkäynti ulkoa, minne pääsee portaita pitkin sekä hieman 

kauempaa kiertämällä myös polkua pitkin. Eteistilasta kokoustilaan on yksi askelma mihin 

saisi rakennettua kaiteen tai rampin. Kokoustilan yläpuolella olevaan juhlatilaan on kulku 

pääsisäänkäynnin portaita sekä kokoustilan kautta sisäportaita pitkin. Juhlatilan käyttötarkoi-

tus olisi jatkossakin toimia yrityksen juhlatilana eikä sille oltaisi tässä vaiheessa tekemässä 

muutoksia. 

Perjantaina 03.04.2020 

Rantasaunoihin on esteetön kulku. Rakennuksessa on kaksi saunaa, kaksi pukuhuonetta sekä 

seurustelutila, minkä voi jakaa kahteen osaan. Ulkoterassilla on grilli ja seiltä pääsee portaita 

pitkin rantaan sekä laiturille. Saunarakennus on, majatalon rakennuksista uusin ja modernein. 

Siellä on pesutupa, joka on toistaiseksi majatalon pyykkien pesua varten, mutta mahdollista 

ottaa käyttöön myös tulevia asukkaita varten. Kaikissa huoneistoissa on pyykinpesukoneet, 

mutta ne ovat jo melko iäkkäät ja olleet vähäisellä käytöllä. 

Viikkoanalyysi 

Majatalon tilat ovat kaiken kaikkiaan hyvässä kunnossa ja mahdollisia muutoksia on helppo 

tehdä pienin kustannuksin. Hissin rakentaminen olisi isompi investointi, mutta sitä ei lähdetä 

ainakaan vielä rakentamaan. Piha-alueilla pääsee liikkumaan eri rakennuksiin teitä pitkin. 

Alueella on paljon portaita, koska majatalo sijaitsee rinteessä. Maisemat ovat kauniit ja uimi-

nen on mahdollista ympäri vuoden. Alue on valaistu. Majatalon seinät on valmistettu beto-

nista, mikä antaa mahdollisuuden kiinnittää tarvittavia tukikaiteita ja muita mahdollisia osia 

tukevasti rakenteisiin. 

Majatalossa on patteriverkosto sekä asuntokohtainen lattialämmitys. Ilmanvaihto on painovoi-

mainen ja sitä asukas pystyy säätämään keittiössä sijaitsevan liesituulettimen avulla. Koska 

rakennus on kivirakenteinen, pysyy se kesähelteilläkin miellyttävän viileänä, mikäli asukas pi-

tää ikkunat kiinni. 

Ikäihmisten toimintakyvyn muutokset alkavat vaikuttamaan asukkaan tarpeisiin keskimäärin 

75 ikävuoden jälkeen. (Verma&Hätönen 2011, 6). Normaaleista askareista tulee haastavampia 

ja vievät enemmän aikaa. Eniten toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttavat erilaiset sairaudet 

esimerkkeinä tuki- ja liikuntaelintensairaudet. (Verma&Hätönen 2011, 7). Majatalon huoneis-

tot olisivat siis ensisijaisesti käytännöllisempiä asukkaille, kenen liikkumisessa ei ole vielä 

merkittävää hankaluutta. Osa asunnoista saadaan muokattua helpompaan liikkumiseen sovel-

tuviksi. Myös näkökyky useimmilla heikkenee iän myötä. Huoneistojen väritys on suhteellisen 
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neutraali eli pintaremontilla saisi luotua selkeämpiä kontrasteja, jotta erottelukyky olisi asuk-

kaalle helpompi. 

Koronan aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen helpottamiseksi haettua rahoituksen päätöstä 

voi joutua odottamaan joitain viikkoja hakemusten suuren määrän vuoksi. Rahoitus auttaisi 

kehittämään toimintoja muutosprosessia varten. 

3.7 Seurantaviikko 8 

Yhteisöllisyyden kasvattaminen 

Viime viikkoina olen paljon miettinyt yksinäisiä vanhuksia. Todella moni on aivan yksin ja nyt 

koronan aiheuttama ikäihmisten ja riskiryhmien karanteeni tuntuu ikävältä. Omat vanhempani 

kuuluvat myös tähän. Olemme tavanneet lähinnä ulkona ja näin vaihtaneet kuulumisia. Tällä 

epidemialla on kauas kantoiset vaikutukset ihmisten elämässä myös taloudellisesti. Kohde-

ryhmä on kuitenkin jo eläköityneet niin en näe estettä, etteikö tämä asumismuoto löytäisi 

asukkaitaan. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa seuraa myös koronan kaltaisissa tilanteissa. Tässä 

tilanteessa olisi ollut suhteellisen helppoa eristää asukkaat asumaan omassa yhteisössään ka-

ranteenin ajaksi ja majatalon henkilökunta olisi muun muassa voinut hoitaa heidän kaupassa 

käynnit ja muut päivittäiset asiat. Yhteisö olisi voinut jatkaa suhteellisen normaalia elämää 

eikä kenenkään olisi tarvinnut olla täysin yksin. 

Maanantai 06.04.2020 

Hankimme majatalolle kasvihuoneen, minkä kokoaminen aloitettiin tänään. Samalla mie-

timme majatalon pihapiiriin mahdollisia virikkeitä asukkaille. Yhtenä ideana tuli mieleen ra-

kentaa alueelle viljelypalstat jokaiselle huoneistolle. Tämä olisi suhteellisen edullinen toteut-

taa ja jo olemassa olevan ikääntyneiden asumisyhteisön kokemuksesta, on se todettu erittäin 

mukavaksi harrastukseksi. Kyseisessä yhteisössä palstoja on enemmän kuin on asuntoja ja siitä 

huolimatta ne ovat kaikki käytössä. Asukkaat hoitavat itse oman palstansa ja yhteisten aluei-

den hoito tehdään talkoovoimin. 

Tiistai 07.04.2020 

Aamupäivällä laitoin kirjanpitoaineiston valmiiksi kirjanpitäjää varten. Kasvihuoneen rakenta-

minen jatkui lumipyryn lakattua. Myös kasvihuone voisi hyvin olla asukkaiden käytössä. Kesä-

ajalle virikkeiden keksiminen on helppoa. Talviaikana asukkaille voisi järjestää erilaisia ker-

hoja. Ja heitä voisi myös itse ohjata omien vahvuuksien ja taitojen mukaan kehittämään oma-

toimista kerhotoimintaa mihin vuokranantaja tarjoaisi tilat. Näihin yhteisöllisiin harrasteisiin 

olisi myös muut paikalliset eläkeläiset tervetulleita. 

Viikkoanalyysi 
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Putosin hevosen selästä ja loppu viikko mennyt sairauslomalla vahvojen lääkkeiden kanssa. 

Sairauslomaa tuli alkuun kuusi viikkoa. Onneksi minulla on yrittäjän tapaturmavakuutus ja 

saanen sitä kautta korvauksen, mikä auttaa selviämään arjen menoista. 

Tähän majoitusmuotoon voisi hyvin soveltaa Smithin yleistä matkailutuotteen mallia mikä 

koostuu paikasta, sen tarjoamista palveluista, vieraanvaraisuudesta, valintojen vapaudesta 

sekä asiakkaan osallistumisesta. Majatalo on fyysinen toteutuspaikka asumiselle sekä paikan 

tarjoamille palveluille. Isäntäväen sekä lähialueiden vieraanvaraisuus korostuu päivittäisessä 

kanssa käymisessä. Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus tehdä vapaasti valintoja palveluiden 

suhteen, mitkä hän kokee itselleen toimiksi ja tarpeellisiksi. Yhteisöllisyyden kasvattaminen 

onnistuisi osallistamalla motivoitunutta asukasta toimimaan yhteisten harrastusten parissa 

muiden asukkaiden kanssa. (Verhelä 2014, 34-35). 

 

Kuvio 2: Smithin yleinen matkailutuotteen malli 

Kun asukas alkaa tuntea yhteisön jäseniä ja luottamus palveluiden tarjoajaan ja muihin asuk-

kaisiin kokemusten myötä kasvaa ja kehittyy, helpottuu myös yhteistyö. Henkilökemioilla on 

kuitenkin myös oma osuutensa onnistuneelle yhteisölle. 

Asiakkaan osallistuminen

Valinnan vapaus

Viraanvaraisuus

Palvelut

Paikka
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Oma toimenkuvani voisi olla esimerkiksi toimiminen innostajana. Toimisin dynamisoiden asuk-

kaita sitoutuneesti ja motivoituneesti. Olen luonteeltani sosiaalinen sekä kykenen toimimaan 

erilaisten ihmisten kanssa eli pystyisin olemaan avoin ja kykeneväinen parantamaan yhteisön 

kommunikaatiota ja vähentää mahdollisia ennakkoluuloja. Hyvän ryhmädynamiikan luominen 

osaltaan auttaisi yhteisöä kasvamaan tiiviimmäksi. Olisin osa yhteisöä erilaisten harrastustoi-

mintojen puitteissa ja halukas kehittymään ja kouluttautumaan erilaisten projektien tarpei-

siin. (Kurki 2007, 108-110). 

Osaan myös käyttää harkintaa ja analysoida erilaisten projektien mahdollisuuksia onnistua ta-

loudelliset lähtökohdat huomioiden. Toimivan ja hyvän yhteishengen omaavan yhteisön muo-

dostamine ja ylläpito ovat suuressa roolissa, jotta asukkaista saadaan mahdollisimman pitkä-

aikaisia vuokralaisia. Lähistön mummonmökkikylässä on jonkin verran ollut haasteita ja osa 

asukkaista on lyöttäytynyt pienempiin ryhmiin. Majatalon yhteisö on kuitenkin huomattavasti 

pienempi ja tällaisten pienempien ryhmien välinen kommunikaatio on yleisesti ottaen yksin-

kertaisempaa. Innostajan roolissa osaan myös ottaa etäisyyttä vähäpätöisiin konflikteihin ja 

antaa tilaa asukkaille käydä asioita keskenään lävitse. Mikäli he kokisivat tarvetta ulkopuoli-

selle kuuntelijalla tällaisissa tilanteissa, niin niissä tapauksissa voisin olla käytettävissä, mikäli 

asian laita sitä vaatisi. 

Asukasyhteisö mahdollistaisi säännölliset asukasyhteisönkokoukset, missä asukkailla olisi mah-

dollisuus tuoda esille heitä askarruttavat asiat. Asukkaiden sitoutuminen yhteisiin sääntöihin 

luo perustan toimivalle yhteistyölle. Kokouksissa pyrittäisiin ensisijaisesti keskustelemalla löy-

tämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu eri asioissa. Kuitenkin mahdollisia riitatilanteita varten 

olisi selkeät säännöt ja äänestysmahdollisuus. (Dahlström & Minkkinen 2009, 169-170). 

Ikääntyvälle ihmiselle on tärkeää säilyttää itsenäisyys ja kokea onnistumisia. Yhteisöllinen 

kulttuuri osaltaan vahvistaa yksilön kokemuksia yhteisön jäsenenä. Välittävä ilmapiiri on omi-

aan vahvistamaan yhteisöllisyyttä (Mikkola, Matinheikki-Kokko & Korkalainen 2015, 67-68). 

3.8 Seurantaviikko 9 

Yhdeksännen viikon tavoitteena on perehtyä asiakasryhmään ja selvittää heidän tarpeitaan. 

Pohtia asukasvalinnan kriteerejä ja vuokrasopimuksen sisältöä sekä kestoa. Jouduin pitämään 

puolitoista viikkoa taukoa opinnäytetyön tekemisestä, koska en pystynyt istumaan enkä seiso-

maan ja lisäksi lääkkeet väsyttivät merkittävästi.  

Maanantai 20.04.2020 

Ensimmäinen potentiaalinen pitkäaikainen vuokralainen on loppu viikosta tulossa tutustumaan 

huoneistoihin ja ympäristöön. Hän asuu vakituisesti Espoossa, mutta haluaisi hyvien kulkuyh-

teyksien päästä itselleen loma-asunnon järven rannalta. Ei kuitenkaan halua omaa mökkiä tai 
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vastaavaa hankkia, koska kokee sellaisen vaihtoehdon olevana kovin työläs ympärivuotisessa, 

mutta satunnaisessa lomailussa. Asukkaalle oli myös hyvin tärkeää, että ruokakauppa ja ap-

teekki sijaitsevat kävelyetäisyyden päässä.  

Tässä vaiheessa pidän myös mahdollisena vain osan huoneistojen vuokraamisen ja nykyisten 

palveluiden säilyttämisen. Vakituiset asukkaat toisivat säännöllistä tuloa, millä kattaa kiin-

teitä kustannuksia. Toisaalta toiminta yksinkertaistuisi merkittävästi, mikäli kaikki huoneistot 

olisivat vuokrattuina pitkäaikaiseen käyttöön. 

Tiistai 21.04.2020 

Tänään olen hallituksen puheenjohtajan kanssa miettinyt sopivaa vuokratasoa huoneistoille. 

Huoneistoille tulee neljä eri vuokratasoa huoneiston koosta riippuen. Edullisin kahden hengen 

huoneisto olisi 700 euroa kuukaudessa, näitä huoneistoja on kaksi, huoneistot 3 ja 7. Seuraa-

vaan kokoluokkaan kuuluu kolme huoneistoa numerot 2, 5 ja 6. Näiden kuukausivuokra olisi 

800 euroa. Huoneisto numero 1, missä kaksi makuuhuonetta olisi 900 euroja ja suurin huoneis-

toista eli numero 4 olisi 1000€. Huoneistossa neljä on tällä hetkellä majatalon liinavaateva-

rasto. Mikäli huoneistoista saadaan vuokrattua alkuun vain osa, voi majatalo jatkaa myös ny-

kyistä majoitustoimintaansa entisellään. 

Muut mahdolliset palvelut hinnoitellaan erikseen ja näistä sovitaan asukkaan kanssa vuokraso-

pimuksen laatimisen aikana. Mahdollisia palveluita alkuvaiheessa olisi lähinnä erilaiset kulje-

tuspalvelut sekä sauna. Myöhemmässä vaiheessa, kun asukaskunta on vakiintunut ja kassan 

tulovirta on tasaista, voi alkaa suunnittelemaan kokoustilan muuttamista kuntosaliksi, mikäli 

se asukkaita kiinnostaa. Toisaalta juhla- ja kokoustilojen säilyttäminen ennallaan mahdollis-

taisi niiden vuokraamisen erilaisiin tilaisuuksiin. 

Asukkaiden ottaminen mukaan ideointiin tuo uutta näkökulmaa ja selvemmin heidän toi-

veensa esille. Koska kohderyhmä tulee olemaan eläköityneet ihmiset, on selvää, että heillä on 

samankaltaisia intressejä ja yhteiset suunnittelukeskustelut voivat avata myös aivan uusia 

mielenkiintoisia harrastusmahdollisuuksia yhteisön jäsenille, mikä omalta osaltaan kasvattaa 

yhteisöllisyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii viereinen mummonmökkikylä, missä asukkai-

den kesken järjestetään erilaista vapaa-ajan ohjelmaan muun muassa erilaisia retkiä, kara-

okea, illanistujaisia, käsitöitä ja talkoita. 

Keskiviikko 22.04.2020 

SWOT-analyysissä arvioidaan asumisyksikön vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 

Asumisyksikön vahvuuksia ovat hyvä sijainti kohtuullisen matkan päässä pääkaupunkiseudulta. 

Kulkeminen kohteeseen mahdollista myös julkisella liikenteellä. Ympäristö 
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harrastusmahdollisuuksineen sekä alueen eri palvelut lisäävät asumisyksikön vahvuuksia syr-

jäisemmillä alueilla oleviin kilpailijoihin verrattuna. 

Sijainti voidaan mieltää myös heikkoudeksi. Alueella on terveydenhuoltopalveluita tarjolla 

vain tiettyinä päivinä viikosta ja esimerkiksi lähin hammashoito sijaitsee Lohjan keskustassa. 

Julkisen liikenteen vuoroja on viime vuosina supistettu eli aikataulujen sovittaminen voi olla 

hankalaa. 

 

Kuvio 3: SWOT-analyysi 

Asumisyksiköllä on mahdollisuuksia kehitellä asiakkaiden toivomia lisäpalveluita joko majata-

lon toimesta, yksikön asukkaiden toimesta tai ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Nämä erilai-

set harrastamiseen liittyvät palvelut tukevat yhteisöllisyyden kehittymistä. Pienenä asumisyk-

sikkönä on helpompi toteuttaa erilaisia projekteja asukkaiden toimintaan. 

Uhkina tulee ensimmäisenä majoitusrakennuksen ikä. Rakennus on valmistunut 40-luvulla ja 

remontoitu nykyiseen käyttöön noin 25-vuotta sitten. Erilaisia korjaustarpeita esiintyy sään-

nöllisesti. Jatkuvassa käytössä huoneisto myös kuluvat nopeammin. Toisaalta erilaiset viat ha-

vaitaan paremmin, kun huoneistossa majoitutaan jatkuvasti. Nykyisessä tilanteessa voi olla 

välillä joitain viikkoja, kun huoneistossa ei majoitu ketään ja näin voi jäädä huomioimatta jo-

kin mahdollinen korjaustarpeessa oleva asia. Taloudellinen tilanne vaikuttaa myös osaltaan, 

etenkin sellaisessa tilanteessa, jos asukkaalla on kaksi asumiskohdetta ja jostain syystä oma 

taloudellinen tilanne heikkenee niin, että joutuu toisesta luopumaan. Lisäksi kilpailua alalla 

on aina. Kohde sinällään on uniikki ja kaunis, mutta osaa kohderyhmästä saattaa silti 

Vahvuudet
•Sijainti
•Ympäristö
•Harrastusmahdollisuudet
•Julkinen liikenne
•Kauppa, apteekki, harrastusmahdollisuudet

Heikkoudet
•Etäisyys kaupungista
•Terveydenhuoltopalveluiden saannin puutteellisuus

Mahdollisuudet
•Lisäpalveluiden kehittäminen
•Yhteisöllisyyden kasvattaminen

Uhat
•Majoitusrakennuksen ikä
•Markkinoiden muutokset, kilpailu
•Asukkaiden vaihtuvuus

SWOT
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kiinnostaa enemmän oma mökki tai muu vastaava. Asiakkaiden vaihtuvuus lisää aina kuluja ja 

olisi ideaalia saada pysyvät, luotettavat pitkäaikaiset vuokralaiset. 

Torstai 23.4.2020 

Vuokrasopimuksen sisältö ja sen toteutus hoidetaan huoneiston vuokrauslakiin perehtyneen 

ammattilaisen avustuksella. Ehdoissa tulisi olla selkeä yhtenäinen määräaikaisen vuokrasopi-

muksen päättymispäivämäärä, sama kaikilla huoneistoilla, jotta rakennus saadaan tyhjäksi 

kerralla, mikäli sille on mietitty jotain muuta käyttöä. Erilaiset palvelut hinnoitellaan ja lisä-

tään kuukausivuokraan, sillä ehdolla, että ne voidaan toteuttajan puolelta peruuttaa tai siir-

tää toiseen ajankohtaan esteen sattuessa. Esimerkkinä tästä saunavuorot. Eli mikäli majata-

lossa on kokousryhmä ja he haluavat saunoa, niin kyseisen päivä vakiosaunavuorot voidaan 

siirtää toiseen päivään tai kellonaikaan asukkaalle ilmoittamalla. 

Vuokrasopimuksen alkamis- ja päätymisajankohta olisi järkevintä asettaa kevääseen. Näin toi-

miessa varmistettaisiin vuokralaisten säilyminen talven ympäri ja mahdollisten uusien asukkai-

den saaminen keväällä kesää vasten. Toki ihanteellisinta on säilyttää nykyiset vuokralaiset 

mahdollisimman pitkään. 

Perjantai 24.4.2020 

Perjantai aamu alkoi hyvin aikaisin vesivahingon selvityksellä ja putkimiehen hälyttämisellä 

paikalle. Rakennus, missä sijaitsee muun muassa kokoustila, oli pannuhuoneen lattialle kerty-

nyt reilusti vettä. Putkimies sai vuotokohdan selville ja sen korjattua sekä saimme kuivatus-

prosessin alkuun. Kuivaus oli työlästä ja erityisen kylmää puuhaa. Jääkylmä vesi suihkusi ym-

päriinsä ja viilensi tilan hyisen kylmäksi. Meni useampi tunti ennekuin kehon lämpötila tasaan-

tui. Päivä oli fyysisesti rasittava. 

Viikkoanalyysi 

On tärkeää tuntea kohderyhmä, kenelle asumismuoto halutaan. Hyvä vuokranantaja osaa 

asettua kohderyhmän asemaan eikä häntä ohjaa vain omat mielenkiintonsa, koska ne eivät 

välttämättä sovi kaikille. Kohderyhmä määrittää usein valmiiksi sen millaista asumismuotoa 

palveluineen ollaan järjestämässä. Kohderyhmän osallistaminen ideointiin vaikuttaa positiivi-

sesti osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen. On luonnollista, että kaikkien toiveita ei voida to-

teuttaa, mutta kohderyhmän eli asukkaiden osallistuminen ideointiin ja suunnitteluun on hyvä 

pohja onnistuneen asumisyksikön toimimiseen. (Vallo & Häyrynen 2016, 145-149.) 

Kohderyhmä koostuu ensisijaisesti suurista ikäluokista. Heillä on halukkuutta ja valmiuksia 

maksaa erilaisista asumista ja elämistä helpottavista sekä rikastuttavista palveluista. Osalla 

saattaa olla erillinen vakuutus oman loppuelämän turvaamiseksi. Valinnanvapaudella ja 
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käytettävissä olevilla resursseilla on suuri merkitys sopivan asumismuodon valitsemisessa. 

(Sainio 2004, 80). 

3.9 Seurantaviikko 10 

Tällä viimeisellä viikolla käyn läpi taloudellisia vaikutuksia nykytoiminnan ja suunnitellun 

vuokratoiminnan välillä. Näiden lukujen pohjalta helpompi arvioida tämän suunnitellun muu-

toksen kannattavuutta. Nykyisen toiminnan kehittäminen jatkuu kokoajan eivätkä nämä kaksi 

asiaa pois sulje toisiaan. 

Maanantai 27.04.2020 

Majatalon nykytoiminta voitaneen jakaa kolmeen osaan. Pääasiallinen ja merkittävin tulon-

lähde on yritysasiakkaiden erilaiset vähintään vuorokauden mittaiset tilaisuudet. Toinen mer-

kittävä tulonlähde on kuluttaja-asiakkaat ja loma-asuminen. Kolmantena yritysasiakkaiden 

päiväkokouspalvelut. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda neljäs komponentti tähän 

yhtälöön eli pitkäaikainen vuokra-asuminen. 

Tässä tulee ottaa erityisesti huomioon se seikka, että pitkäaikainen vuokra-asuminen poissul-

kee kohtien 1-3 mahdollistamia tuottoja. Vuokra-asuminen tuo kylläkin vakiintuneita tuloja, 

mutta toisaalta vuokra-asumiseen varatut asunnot tulevat oikeasti varatuiksi, eikä niitä voi 

enää hyödyntää yritysasiakkaiden käytössä. Tämä muuttaa merkittävästi majatalon tuloraken-

netta, ja on vaikea arvioida millaisella vuokra-asumisen käyttöasteella yritysasiakkaat vähe-

nevät “liikaa” niin, että yritysasiakkaiden vastaanottaminen rajoittuu liiaksi. 

Tiistai 28.04.2020 

Laiskanlinnan nykytoiminta perustuu pitkälti vanhan tunnetun asiakaskunnan uusiin käynteihin 

sekä varsin vähäisen nykymarkkinoinnin tuottamiin uusiin asiakkaisiin. Majatalon nykytoimin-

nalla pystytään juuri ja juuri kattamaan kiinteät kulut ja lisäksi se kattaa osin kiinteistönhuol-

toa. Laajemmilla markkinointitoimenpiteillä pystyttäisiin kasvattamaan käyttöastetta toden-

näköisesti n. 100% - 200%. 

Keskiviikko 29.04.2020 

Aivan tämän hetken (4/2020) nykytilaan on vaikuttanut merkittävästi koronavirusepidemia. 

Tämä maailmalla ennennäkemättömiä talouskriisejä aiheuttanut epidemia saavutti lopulta 

Suomenkin maaliskuussa 2020. Tällöin epätietoisuus epidemian etenemisestä saavutti kulmi-

naatiopisteen, jossa Suomen hallitus suositteli julkisesti televisiossa tapahtumien sekä turhien 

kokoontumisten välttämistä viruksen leviämisen estämiseksi. Tämän muutaman päivän kulu-

essa kaikki majatalon varaukset peruttiin ja majatalon varauskalenteri alkoi näyttää tyhjää. 
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Varaustilannetta on yritetty korjata mm. lehtimainonnalla ja mainostamalla sosiaalisessa me-

diassa, laihoin tuloksin. Vaikuttaa siltä, että aikaisemmin “omalla painollaan” itseään markki-

noinut majatalo on nyt täysin potentiaalisten asiakkaiden kiinnostuksen ulkopuolella – ja ta-

vallaan syystäkin. 

Torstai 30.4.2020 

Majataloa ei ole aikaisemmin suunniteltu pitkäaikaista vuokratoimintaa varten. Majatalon ti-

lat on kuitenkin suunniteltu itsenäisiksi yksiköiksi, joissa voi asua pitkiäkin aikoja, mikä si-

nänsä mahdollistaisi pitkäaikaisemman vuokratoiminnan. Majataloa rakennettaessa on myös 

varauduttu mahdolliseen tulevaan vuokratoimintaan siten että jokaisessa asunnossa on esi-

merkiksi omat vesi- ja sähkömittarit. 

Saimme Business Finland Oy:ltä päätöksen ja hyväksymisen koronan aiheuttaman häiriötilan-

teen rahoitukseen. Tämä antaa meille lisää liikkumatilaa ja mahdollistaa nykyisen toiminnan 

kehittämistä kuluvan vuoden osalta. Vuokraustoimintaan siirtyminen on kuitenkin suunnitel-

missa toteuttaa aikaisintaan ensi keväänä. Tämä antaa myös mahdollisuuksia pohtia majata-

lon nykyisen toiminnan kehittämistä. Nykyisen toiminnan kehittäminen olisi taloudellisesti 

kannattavampaa. Majatalolla on kaikenlaisia mahdollisuuksia kehittää toimintaa eri tavoin ja 

näiden mahdollisuuksien tutkiminen ja vaikutusten analysointi on hidasta ja hankalaa. 

Perjantai 1.5.2020 

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on pakottanut pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja 

majatalon toiminnan kehittämiseksi. Olemme joutuneet omistamaan aikaa selvästi tavallista 

enemmän vaihtoehtoisten majatalon käyttöskenaarioiden pohtimiseen ja niiden kannattavuu-

teen.  

Uusina ideoina on tullut esiin muun muassa rannan ja rantasauna kehittäminen. Nykyisessä 

saunarakennuksessa on näköalaikkunat järvelle, mutta näiden suurentaminen parantaisi huo-

mattavasti näkymää järvelle. Tästä projektista olemme jo aloittaneet tarjousten kilpailutuk-

sen. Toinen idea rantaan on rakentaa aivan rannan tuntumaan, omaan rauhaansa, laavu-

paikka, missä asiakkaat voisivat viettää iltaa ja mahdollisesti grillata eväitään. Rantaa on ko 

kevään ajan kunnostettu ja sinne on tehty erilaisia istutuksia sekä rakennettu kivitetty puro. 

Paikkana se on jo nyt hyvin kaunis. Karjalohjan venesatamassa Lohjanjärven puolella on ve-

neilijöiden käytössä laavu. Se on katettu ja sijoitettu turvallisesti hyvin lähelle rantaa. Vas-

taavanlainen toimisi omassa rannassamme mainiosti. Saunalla ei ole vastaavanlaista intiimim-

pää seurustelutilaa eli senkin puolesta tämä olisi varsin toimiva kehitysidea. 
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Majatalon ollessa erilaisissa toimintatiloissa tulo- ja kustannusrakenteet voisivat olla esimer-

kiksi seuraavanlaisia:  

Kulut:  

 ”Tavallinen 

majoitusliike-

toiminta” 

”Majoituslii-

ketoiminta 

2.0”, mer-

kittävä 

markkinoin-

nin lisäämi-

nen 

Vuokrausliike-

toiminta 

Majoitusliike-

toiminta ko-

ronaviruksen 

aikana 

Palkkakulut (1 hlö)  40 000 40 000 40 000 40 000 

Kiinteät kulut (sähkö, 

vesi, vakuutukset jne) 

20 000 20 000 20 000 20 000 

Ylläpito- ja huoltokulut 10 000 10 000 10 000 10 000 

Muuttuvat kulut (ruokai-

lut, markkinointi, muu ali-

hankinta jne) 

10 000 10 000 1 000 2 000 

Yhteensä 

 

80 000 80 000 71 000 72 000 

Tuotot:  

 Nykyinen ma-

joitusliiketoi-

minta 

”Majoituslii-

ketoiminta 

2.0”, mer-

kittävä 

markkinoin-

nin lisäämi-

nen 

Vuokrausliike-

toiminta 

Majoitusliike-

toiminta ko-

ronaviruksen 

aikana (arvi-

oitu vuosi-

tuotto, kun 

poikkeustilaa 

n. 6kk) 

Majoitustuotot 40 000 70 000 40 000 5 000 

Ruokailutuotot 20 000 20 000 20 000 20 000 
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Muut satunnaiset tuotot 

(saunat, kokoustilat, osin-

got jne) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Yhteensä 

 

70 000 100 000 70 000 35 000 

Vertailu eri vaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista 

Nykyinen majoitusliiketoiminta 

Taustaa: 

Nykyinen majatalon liiketoiminta on jatkunut konseptiltaan kutakuinkin samanlaisena 20 

vuotta. Asiakkaana on ollut pääasiallisesti yritysryhmiä, jotka vaativat majatalossa ollessaan 

intensiivistä keskittymistä. Lisäksi kesällä on ollut pitkäaikaisempia yksityisiä vuokralaisia, esi-

merkiksi perheitä viettämässä kesälomaansa. 

Hyödyt:  

Jatkamalla majatalon liiketoimintaa nykyisellään olisi mahdollista päästä todennäköisesti par-

haiten liiketaloudellisesti kannattavaan lopputulokseen. Se rajaa oikeastaan vain pitkäaikai-

sen vuokrausliiketoiminnan pois majatalon eri kehittämissuunnista. Lisäämällä markkinointia 

ja löytämällä erilaisia erottuvuustekijöitä muihin majoitusliikkeisiin verrattuna olisi hyvin 

mahdollista päästä vähintäänkin hyvään liiketulokseen. 

Lisäksi yritysryhmien pyörittämisen ollessa intensiivistä, on toisaalta ryhmien välillä hiljaisem-

pia kausia. Tällöin on toki hoidettava pakolliset majatalon huoltotoimenpiteet ja normaali 

toiminnan kehittäminen. Mutta näiden lisäksi on yritysryhmien välillä hiljaisempana aikana 

jopa aikaa rauhoittua ja ehkä jopa pitää jokunen lomapäiväkin. 

Haitat:  

Majatalon toiminnan jatkaminen nykyisellä toimintamallilla olisi varmasti yksi varteenotet-

tava vaihtoehto. Se kuitenkin sitoo yrittäjän täysin majataloon ja sen toiminnan pyörittämi-

seen etenkin keväisin ja kesäisin. Esimerkiksi kesäloman viettäminen on yrittäjälle käytän-

nössä täysin mahdotonta, eikä lomittajan ottaminen yritysryhmien hoitamista varten ole al-

kuunkaan helppoa, jo toimenkuvan vaativuuden vuoksi. Majatalon yrittäjän tulee toimia muun 

muassa talouspäällikkönä, siivoajana, tarjoilijana, talonmiehenä ja päivystäjänä. Jo yhden lo-

mittajan löytäminen tällä osaamisprofiililla on vaikeaa, ja useiden eri henkilöiden palkkaami-

nen näihin eri toimenkuviin ei olisi liiketaloudellisesti järkevää. 
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Lisäksi yritysryhmien hoitaminen on vaativaa yrittäjän oman päivittäisen ajankäytön kannalta. 

Suuri yritysryhmä tarvitsee käytännössä jatkuvan läsnäolon – tai vähintään tavoitettavuuden – 

aamukuudesta jopa puoleen yöhön. 

Vuokrausliiketoiminta 

Taustaa: Vuokrausliiketoiminnan aloittamista ja kehittämistä on pyöritelty majatalon toimin-

nan yhdenlaisena jatkumona jo vuosia. Nykyinen toimintamuoto antaa enemmän vapauksia 

sovittaa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yrityksen ja itse yrittäjän toimintaan. Jatkuva 

vuokrausliiketoiminta puolestaan olisi suhteellisen huoletonta tasaisella tulovirralla, mihin ei 

talouden vaihtelut ja mu 

Hyödyt: Vuokrausliiketoiminnan ilmeisenä positiivisena puolena on luonnollisesti vakaa va-

raustilanne ja vakaa tulorakenne. Lisäksi vuokraustoiminta ei olisi alkuunkaan niin intensii-

vistä, ja se vapauttaisi yrittäjän käsiä myös muuhun liiketoiminnan kehittämiseen. 

Haitat: Vuokrausliiketoiminnan ilmeisenä haittapuolena olisi se, että se rajoittaisi yritysryh-

mien majoittamista radikaalisti, käytännössä poissulkien yritysryhmien majoittamisen liiketoi-

mintana. Tällöin liiketoiminnan kasvattaminen ei olisi juurikaan mahdollista vuokrausliiketoi-

minnan lisäksi. Tietynlainen kokoustoiminta olisi kylläkin mahdollista mutta kokoustilojen 

vuokraaminen ei ole Karjalohjan kaltaisella haja-asutusalueella kovinkaan kannattavaa liike-

toimintaa. 

Majoitusliiketoiminta koronaviruksen aikana 

Taustaa: Suomea on koetellut 3/2020 lähtien täysin poikkeuksellinen, globaali, koronavi-

rusepidemia. Kun ensimmäiset Suomen hallituksen tiedotustilaisuudet rajoituksineen pidet-

tiin, majatalosta peruttiin käytännössä kaikki varaukset 24 tunnin sisään. Varaustilanne on 

näyttänyt tyhjää kuukausia. 

Hyödyt: Koronavirusepidemiasta on henkisesti vaikeaa ryhtyä etsimään hyötyjä, epidemian 

vaatiessa globaalisti satoja tuhansia kuolonuhreja. Mutta objektiivisesti tarkastellessa, voi-

daan joitakin hyviäkin puolia epidemiasta löytää. Lähes olematon varaustilanne on mahdollis-

tanut eräänlaisen mietintätauon pohtia majatalon tulevaisuutta tarkemmin ja rohkeammin, 

mahdollisten vaikeidenkin päätösten vaaniessa taustalla. Lisäksi olematon varaustilanne on 

mahdollistanut myös poikkeuksellisesti jonkinlaisen lepokauden, mikä olisi normaalina ke-

väänä harvinaista, ellei mahdotonta herkkua. 

Haitat: Koronavirusepidemian ilmeisimpänä haittana on luonnollisesti majatalon varaustilan-

teen täydellinen tyrehtyminen. Tämä on tuonut taloudellisen epävarmuuden ilmapiirin maja-

taloyrittämiseen, mikä on heijastunut luonnollisesti myös yrittäjän mielialaan. Yrittäjänä on 

kuitenkin pakko yrittää ja ponnistaa vaikka mieli olisi maassa ja tulevaisuus epävarmaa. 
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Viikkoanalyysi 

Lukujen läpikäyminen on selventänyt tilannetta. Mikäli päädyttäisiin pitkäaikaiseen vuokraus-

toimintaan, olisi tulovirta suhteellisen säännöllistä. Nykyisen toiminnan kehittäminen onnistu-

neesti mahdollistaisi merkittävän tulovirran kasvun. Pitkäaikaisessa vuokraustoiminnassa mer-

kittävään rooliin nousee rakennusten ikä ja niiden tulevat korjaustarpeet. Huoneistot kuluvat 

huomattavasti nopeammin jatkuvalla käytöllä, kun taas nykyisellä toiminnalla asiakkaiden 

vaihtuvuus ja jatkuva siivous takaa niille pidemmän eliniän. 

4 Pohdinta  

Päiväkirjamainen opinnäytetyö on ollut erinomainen tapa analysoida majatalon ja oman työni 

toimintaa. Opinnäytetyön tekeminen päiväkirjamuotoon on ollut erittäin mielenkiintoista ja 

antanut uusia näkökulmia. Alkuun mielihalu oli muokata majatalosta helppohoitoinen, tasai-

sella kassavirralla toimiva yksikkö yritykselle. Kuitenkin opinnäytetyön edetessä on yrityksen 

taloudellisen tilanteen analysointi ollut merkittävässä asemassa ja uusia ideoita on ilmaantu-

nut. 

Business Finland hyväksyi rahoitushakemuksen toiminnan kehittämiseen. Tämä tapahtui konk-

reettisimman korona epidemian toteamisen jälkeen. Hain rahoitusta heti, kun se tuli mahdol-

liseksi. Se oli todella hyvä, koska hakuperusteita muutettiin pian sen jälkeen merkittävästi 

minkä seurauksena hakijoiksi kelpuutettiin enää vain 5-10 henkilöä työllistävät yritykset. Ser-

vice Partner Oy työllistää vakituisesti kaksi henkilöä. 

Minulta jäi toinen harjoittelujakso kesken koronan vuoksi. Työskentelin espoolaisessa isoh-

kossa ruokaravintolassa, mutta se joutui epidemian vuoksi sulkemaan ovensa ja irtisanomaan 

henkilökuntansa. Tämän vuoksi aion tehdä toisen harjoitteluni loppuun omassa yrityksessäni 

Business Finlandin kehittämisrahoituksen ohjauksessa. Kevään aikana on ollut paljon aikaa 

pohtia eri vaihtoehtoja toiminnalle. Ilman tätä opinnäytetyötä olisin saattanut herkemmin 

lähteä vuokraustoimintaan ja se olisi mahdollisesti jälkikäteen kaduttanut. 

Kesälle on jo useita varauksia niin yksittäisiä kuin ryhmävarauksiakin eli tilanne alkaa vaikut-

taa valoisammalta. Yksi aivan viime päivinä ilmaantunut idea olisi Tentsile-puumajoitus Puu-

järven rantaan. Kyseessä on puihin kiinnitettävä teltan ja riippumaton yhdistelmä. Malleja on 

erilaisia 1-3 henkilölle. Näistä voisi koota majoituspaketteja sisältäen esimerkiksi saunan ja 

aamiaisen. Saatavilla on myös Tentsile, minkä voi halutessaan sijoittaa veteen. Hintaluokka 

näillä on muutamasta sadasta kahteen tuhanteen euroon. Lähin Tentsile-majoitus sijaitsee Es-

poon Nuuksiossa ja tarkoituksena mennä sinne tutustumaan ja testaamaan majoitusta. 

Olemme siistineet käyttöön lisää rantaa ja suunnitelleet sinne laavun, mikä olisi osana ja py-

syvänä illanviettopaikkana saunomisen sekä Tentsile-majoituksen yhteydessä. 
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Majatalon sijainti Karjalohjalla mahdollistaisi myös kahvilatoiminnan pyörittämisen. Majatalo 

sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien kävelyreittien välittömässä läheisyydessä. Suunnitelmia 

on tehty muun muassa ravintolatoiminnan laajentamiselle. Toistaiseksi ei kuitenkaan lähdetä 

isompiin hankkeisiin. Ihmisten kiinnostus maaseutumatkailuun on selkeästi kasvussa. Vielä jää 

nähtäväksi miten paljon korona tulee vaikuttamaan majatalon toimintaan ja erityisesti yritys-

ten tekemiin varauksiin. Paikkaa on kiitelty nimenomaan siitä, ettei siellä ole kuin yksi ryhmä 

kerrallaan ja kuvittelisin tämän myös vastaisuudessa olevan merkityksellinen seikka kokous-

paikkaa valittaessa. 
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