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1 Johdanto 

Viimeisten vuosien aikana yksinyrittäjien määrä on kasvanut tasaisesti. Suomen Yrittäjien mukaan 

yksinyrittäminen on yrittäjyyden yleisin muoto Suomessa: lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistä on 

yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjyys on noussut huimasti, sillä vuosituhannen alussa yksinyrittäjiä oli 

Tilastokeskuksen mukaan 123 000 ja vuonna 2018 jo 182 000. Pääosin yrittäjyyden kasvu onkin 

ollut yksinyrittäjyyden lisääntymistä. (Kujala, 2019) 

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Se on viime vuosina palkittu 

erityisesti elinkeinotoiminnastaan, jossa on korostunut yhteistyön tekeminen elinkeinoelämän 

kanssa. Lempäälän kunnan visio ”kunta, joka sanoo kyllä” ja sen elinkeinostrategia ”lupa palvella” 

ovat vahva näyttö siitä, kuinka strategia halutaan ottaa osaksi johtamista ja tuloksellista toimintaa. 

Tässä opinnäytetyössä molemmat strategiat ovat merkittävässä osassa, kun tutkimussuunnitelman 

lähtökohtana on kehittyvä kunta liiketoiminnan mahdollistajana. (Lempäälän kunta, 2018) 

(Lempäälän kunta, 2017) 

Lempäälään rakennetaan parhaillaan uutta kuntakeskusta, jonka vuoksi on erityisen 

mielenkiintoista tarkastella kehitystä yrittäjien näkökulmasta. Lempäälän kunnalla ei ole ollut 

tarjota riittävästi ja monipuolisesti toimitiloja yrityksille kunnan keskustassa. Kaikki vapautuvat 

tilat saadaan vuokrattua välittömästi eteenpäin. Nyt Lempäälän uuden kuntakeskuksen ja 

Lempäälä-talossa olevan Ideakeskuksen myötä kunnan mahdollisuus tarjota yrityksille toimitilaa 

muuttuu radikaalisti. Tarve uusille ja nykyaikaisille toimitiloille on erityisesti palveluita tarjoavilla 

yksinyrittäjillä. (Nova Lempäälä, 2017) 

Lempäälässä on pitkät perinteet yhteisöllisyyden lisäämiseksi yksinyrittäjien keskuudessa. 

Lempäälän yrittäjien kohtaamispaikalla Ideahuoneella pidettiin perjantaisin aamukahvitilaisuuksia 

(Y-kahvit), jotka olivat usein teemallisia ja koulutuksellisia. Aamukahvit jatkuivat kerran 

kuukaudessa myös yksinyrittäjien yhteisöllisenä työpäivänä. Tämän toiminnan jatkaminen ja 

kehittäminen ovat olleet tavoitteena myös uusissa Ideakeskuksen tiloissa, jonka vuoksi 

yhteisöllisyys on yksi kantava teema tässä tutkimuksessa.  
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1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tutkimus lähtee liikkeelle ideasta, jota halutaan tutkia. Ideat voivat syntyä monin tavoin, usein ne 

voivat olla esimerkiksi arkielämän havaintoja, joita on lähdetty pohtimaan tarkemmin. 

Tutkimusidea vaatiikin rinnalleen tutkimuskysymyksen tai kysymyksiä, jotka rajaavat toisaalta 

aihetta, mutta ovat juuri niitä kysymyksiä, joihin halutaan saada vastaus. Tutkimuskysymyksen 

tulee olla selkeä ja tarkka. Tutkimuskysymys kertoo mitä, miten ja mistä tutkimuksessa on kyse 

(Näppälä, 2017) 

Aiheen valinta lähti liikkeelle kehittyvän ja kasvavan kunnan tarpeista. Työpaikkaomavaraisuus on 

yksi merkittävistä mittareista kunnan kehityksen onnistumisessa. Lempäälässä yksinyrittäjät ovat 

prosentuaalisesti merkittävässä asemassa yrityskentässä (Lempäälän Kehitys Oy, 2020). 

Opinnäytetyön aihe valikoitui usean ideointitapaamisen jälkeen. Tarkoituksena oli tuottaa 

tutkittua tietoa Lempäälän kunnassa toimivista yksinyrittäjistä ja heidän toimintaedellytyksistään. 

Tavoitteena oli selvittää mitä palveluita yrittäjät käyttävät ja millaisia palveluita he tarvitsevat.  

Kysymyksissä painotettiin uuden Lempäälä-taloon sijoittuvan Ideakeskuksen Yritysrinki konseptin 

odotuksia, tarvetta ja kehittämistä. Lempäälässä toimii tällä hetkellä reilu 900 yksinyrittäjää, joista 

osa on jo osoittanut kiinnostustaan Yritysrinkiä kohtaan (Lempäälän Kehitys Oy , 2020). 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Lempäälän kunnassa toimivien yksinyrittäjien 

palvelutarpeita ja odotuksia: mitä Lempäälän kunnan, Lempäälä Kehitys Oy:n ja paikallisen 

yrittäjäyhdistyksen Lempäälän Yrittäjät ry:n palveluita yksinyrittäjät ovat käyttäneet ja käyttävät 

tai kokevat tarvitsevansa? Lisäksi tarkoituksena oli näiden tulosten avulla kehittää Ideakeskukselle 

yhteisöllisen Yritysringin toimintakonseptiin toiminnallisia ideoita, jotka tukevat yksinyrittäjien 

tarpeita ja toimintaa. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi asetettiin kolme tutkimuskysymystä: 

1. Millaista tuen ja liiketoimintaedellytysten tarpeita yksinyrittäjillä Lempäälässä on?  

2. Millaisin palveluin Ideakeskus ja Yritysrinki voisivat parhaiten mahdollistaa yksinyrittäjien 

liiketoimintaedellytyksiä? 

3. Miten Ideakeskus voi edistää yksinyrittäjyyden yhteisöllisyyttä? 
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1.2 Opinnäytetyön prosessi ja rakenne  

Tutkimuksen on tarkoitus tuottaa uutta jäsenneltyä tietoa. Tutkimus lähtee aina liikkeelle Ideasta. 

Idea on tässä kohtaa eräänlainen asiantila, joka voi olla ongelma, kysymys tai jokin askarruttava 

asia, johon halutaan vastaus. (Järvinen & Järvinen, 2004, s. 3). Tutkiminen on erilaisten valintojen 

tekemistä aina siihen saakka, kunnes julkaisu viimeistelty ja lähetetty arvioitavaksi 

(Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016).   

Tutkimuksessa tutkimusmetodi auttaa ja ohjaa tutkijaa. Käytän tutkimuksessa Jenkinsin (1985) 

tutkimusprosessia, joka jakaa tutkimusprosessin kahdeksaan eri vaiheeseen. (Järvinen & Järvinen, 

2004, s. 3) . Tutkimuksen kulkua on esitelty Jenkinsin tutkimusprosessia mukaillen opinnäytetyön 

kappaleessa viisi.  

Kuva 1 Jenkinsin tutkimusprosessi (1985) Lähde: (Järvinen & Järvinen, 2004, s. 3) 

 
 

Tutkimusaiheen löytymisessä voi tunnistaa kolme osaa:  

 

1. Mitä halutaan tietää (tutkimuskysymykset)?  

2. Miksi halutaan tietää (tutkimuksen perustelu)? 

3. Mitä kysymyksiä halutaan kysyä, jotta alkuperäisiin kysymyksiin saadaan vastaukset 

(täsmentävät kysymykset)?  
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Keskeisten käsitteiden selvittäminen on myös tärkeä ja keskeinen osa tutkimusaiheen työstämistä. 

(Järvinen & Järvinen, 2004). Tässä tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat yksinyrittäjyys, itsensä 

työllistäminen, työyhteisö ja yhteisöllinen työpaikka.  

Tutkimusmetodin valinta on tärkeässä roolissa koko tutkimusta tehtäessä. Menetelmän valinnassa 

lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja niihin vastaamista varten hankittu aineisto, sekä 

tutkimuksen teoreettinen kehys. Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään 

haastattelututkimusta.  Opinnäytetyötä tehtäessä on myös perehdytty ja noudatettu 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden koskevia eettisiä suosituksia sekä hyvän tieteellisen 

käytännön mukaista opinnäytetyöprosessia (Arene ry, 2019). 

Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä johdantoluvussa on käyty läpi tutkimuksen tausta, 

lähtökohdat ja tavoite. Luvussa käsitellään myös tutkimuskysymykset ja työn rakenne. Lempäälän 

kunnan strategia kulkee vahvana punaisena lankana läpi koko työn ja on siten esitelty vahvasti 

osana toisessa kappaleessa.  

Opinnäytetyön kolmas kappale käsittelee yksinyrittäjyyttä, joka tutkimuksessa on kohteena. 

Luvussa on selvitetty yksinyrittäjyyteen liittyviä termejä, sekä havainnollistettu yksinyrittäjän 

profiilia ja reittejä yksinyrittäjyyteen tutkimustiedon avulla. Neljännessä kappaleessa käydään läpi 

työyhteisöä ja sen rakentumista. Yksi haastattelututkimuksen keskeisistä asioista oli selvittää 

millaista työyhteisöä tai yhteisöllisyyttä yksinyrittäjät tarvitsevat ja millaisia työtiloja työnteon 

mahdollistamiseen tarvitaan 

Opinnäytetyön viides luku käsittää tutkimusmetodologian ja käytetyt aineistot sekä pohdinnat 

tutkimuksen eettisistä kysymyksistä. Luvussa kuusi käydään läpi tutkimuksen tulokset. 

Luvussa kuusi vetää yhteen tutkimustulokset ja avaa siitä johdetut johtopäätökset ja suositukset 

yhteisöllisen työpaikan Ideakeskuksen rakentumiselle kappaleessa seitsemän. Työn viimeinen 

kappale kahdeksan on opinnäytetyön yhteenvetokappale.  
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2 Opinnäytetyön toimijat 

Toimintaympäristö tarkoittaa yhteistyön toteutukseen olennaisesti vaikuttavia poliittisia, 

yhteiskunnallisia, lainsäädännöllisiä, taloudellisia, kulttuurisia, sosiaalisia ja luonnonympäristöön 

liittyviä tekijöitä. Yhteistyötä suunniteltaessa nämä tahot tulee ottaa huomioon, jotta haluttu tulos 

olisi juuri sellainen, mitä tarvitaan.  Tämän opinnäytetyön kannalta toimintaympäristöön liittyy 

useita toimijoita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Nämä toimijat on kuvattu tässä kappaleessa. 

2.1 Yrittäjien toimintaympäristö 

Lempäälän kunta ja Lempäälän Kehitys Oy 

Lempäälän kunta on reilun 23 000 asukkaan kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Lempäälä 

tunnetaan hyvistä liikenneyhteyksistä sekä Ideaparkista (Lempäälän kunta, 2021). 

Tämän opinnäytetyön varsinainen toimeksiantaja on Lempäälän Kehitys Oy. Lempäälän Kehitys Oy 

on Lempäälän kunnan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vastata kunnan elinkeinopolitiikan 

toteutumisesta, yritystonttien markkinoinnista ja myynnistä sekä matkailuasioista. Se edistää ja 

tukee seudullisen yhteistyön valmistelua, ja vastaa kunnan kansainvälisen toiminnan 

kehittämisestä ja hallinnoinnista. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja 

kehittäminen ovat Lempäälän Kehityksen keskeisimpiä tehtäviä (Lempäälän Kehitys Oy, 2020). 

Lempäälän Yrittäjät ry. 

Lempäälän Yrittäjät ry on Lempäälässä toimiva aktiivinen noin 500 jäsenen yrittäjäjärjestö, joka 

kuuluu Pirkanmaan Yrittäjiin ja Suomen Yrittäjiin. Yrittäjäjärjestö on varsin aktiivinen toimija. 

Elinkeinopoliittinen työryhmä ELPO 

Lempäälässä toimii elinkeinopoliittinen yhteistyö työryhmä eli Elpo-yhteistyöfoorumi. Ryhmä 

keskittyy toiminnassaan paikallisen elinkeinopolitiikan kannalta olennaisimpiin asioihin ja 

toimintoihin keskustellen ja edistäen asioita yhdessä. Työryhmään kuuluu kuusi Lempäälän 
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yrittäjäyhdistyksen ja kuusi kunnan nimittämää edustajaa. Elpo-foorumi on työstänyt kunnan 

elinkeinostrategian ”lupa palvella”. (Lempäälän Kehitys Oy, 2020) 

Lempäälä-talo 

Lempäälä-talo (kuva 2) on vuoden 2020 lopulla valmistunut uudisrakennus Lempäälän 

keskustassa. Samassa rakennuksessa toimivat myös kunnanvirastot, muita valtionhallinnon 

palveluita sekä kirjasto. Lempäälä-talo on laaja kokonaisuus. Se pitää sisällään kolme erillistä 

rakennusta ja monta toimijaa. (Lempäälän kunta, 2021) 

Kuva 2 Lempäälä-talon kartta 2021 Lähde: (Lempäälän kunta, 2021) 

 

Kuvassa voidaan nähdä Lempäälä-talon kokonaisuus. A-rakennuksesta löytyvät Lempäälän kunnan 

ja Lempäälän seurakunnan hallinnolliset toimitilat. Yritystoimintaa sijaitsee B- ja C-rakennuksissa. 

Ideakeskus on B-rakennuksessa kahdessa kerroksessa (Lempäälän kunta, 2021). 

Ideakeskus 

Lempäälän kuntakeskuksessa toimi usean vuoden ajan Lempäälän kunnan ja Lempäälän Yrittäjien 

ideoima ja ylläpitämä yhteisöllinen työtila Ideahuone. Se oli kokoustila, jossa yrittäjät tapasivat 

toisiaan ja verkostoituvat. Tästä toimintamalista lähti liikkeelle ajatus kuntakeskustaan vuonna 
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2020 valmistuneen Lempäälä-talon yhteydessä toimivasta uudesta Ideakeskuksesta. Ideakeskus on 

yksi osa Lempäälä-taloa, ja sieltä löytyy toimitilat 23 yrittäjälle. Ideakeskuksen Yritysringin toiminta 

pitää sisällään kuukausimaksua vastaan käytettävät neljä vuokrattavaa toimistoa, neuvottelutilat, 

postilaatikon, osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja, tukea ja yhteisöllisyyttä. Näiden lisäksi 

luonnollisesti myös laajat Lempäälä-taloon tulevat kunnan tarjoamat palvelut.  

Ideakeskus on ollut alusta saakka yhteisöllinen, eri toimijoiden yhteinen hanke. Ideakeskus on 

uudenlainen yrittämisen ja oivaltamisen paikka, jonne halutaan luoda vahva yhteisöllinen 

työpaikka. Ideakeskus sijaitsee Lempäälä-talossa. Ideakeskusta ovat olleet rakentamassa 

Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys Oy ja Lempäälän Yrittäjät ry. Ideakeskus on Lempäälän-talon 

liiketoiminnan sydän, yrittäjien työyhteisö ja yhteisöllinen työpaikka. Ideakeskuksessa on yrittäjien 

vuorattavissa olevia eri kokoisia toimitiloja. (Ideakeskus, 2021) 

Ideakeskus on selkeä jatke aiemmalle Ideahuoneelle, joka sekin sijaitsi Lempäälän keskustassa. 

Tuossa yksittäisessä yrittäjien kohtaamispaikassa syntyi idea ja tarve työyhteisön rakentamisesta ja 

luonnollisesta kohtaamispaikasta yrittäjille. Toimitilat tarjoavat nyt usealle yrittäjälle 

mahdollisuuden työpaikalle Ideakeskuksen yhteisössä. (Ideakeskus, 2021) 

Yritysrinki 

Yritysrinki on Lempäälän Yrittäjien perustama yrittäjäyhteisö. Ideakeskuksessa toimiva Yritysrinki 

on uudenlainen palvelukonsepti yksinyrittäjille ja pienyrittäjille Lempäälässä. Se tarjoaa 

virikkeellisen työympäristön ja aidon työyhteisön ilman, että yrittäjän tarvitsee itse vuokrata 

varsinaista toimitilaa Ideakeskuksesta. Yritysrinkiin kuuluvat yrittäjät voivat yhdessä ja 

yhteistyökumppaneiden avulla kehittää liiketoimintaa tavalla, joka ei yksin ehkä onnistuisi. 

Yritysringin ytimessä on yhteisöllisyys, tapaamiset ja koulutukset (Ideakeskus, 2021). 

Yritysrinkiin voi liittyä ja kuukausimaksua vastaan saada yritysrinkiin kuluvia palveluita. Tällaisia 

ovat mm. postilaatikko ja oma osoite Lempäälä-taloon, työhuoneen käyttö-oikeus, avoimet 

koulutukset ja Ideakeskuksen työyhteisön (Ideakeskus, 2021). 
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2.2 Lempäälän kuntastrategia 

Lempäälän kunnassa on tehty uusi kuntastrategia vuosina 2018-2021. Sen vahvana visiona on 

”Lempäälä on kunta, joka sanoo kyllä”. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunta palvelee entistä 

paremmin, kuuntelee ja etsii ratkaisuja yhdessä (Lempäälän kunta, 2018). Tätä kuntastrategiaa 

edelsi kunnan elinvoimastrategia, joka laadittiin vuonna 2017. Elinkeinopoliittisen työryhmän 

laatima ja valtuuston hyväksymä strategia on nimeltään ”Lupa palvella”. Tämä elinkeinostrategia 

on ollut osana taustamateriaalia uutta kuntastrategiaa tehtäessä (Lempäälän kunta, 2017). 

Kuntastrategiansa mukaisesti Lempäälä haluaa kantaa vastuuta ja rakentaa elinvoimaista ja 

elämyksellistä kuntaa. Kunnan strategia ohjaa vahvasti myös tätä opinnäytetyötä. Se on ollut 

keskeisenä taustamateriaalina niin teoriaosuutta kuin myös käytännön tutkimusta tehdessä. 

Strategia ja sen tavoitteet näkyvät kyselytutkimuksessa. Lempäälän kuntastrategia (Lempäälän 

kunta, 2018) toteaakin, että elinkeinoelämän eteen on tehtävä  edelleen työtä.  

Lempäälässä uskotaan siihen, että tukemalla ja tekemällä vahvaa yhteistyötä yritysten kanssa, 

voidaan mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen ja yritysten menestyminen. Tämä on 

erityisen tärkeää kunnalle muun muassa työpaikkaomavaraisuuden ja verotulojen varmistamisen 

näkökulmasta, sillä verotuloilla rahoitetaan kaikki kunnalliset palvelut  (Lempäälän kunta, 2018). 

Lempäälän kunnan elinkeinostrategian päätavoitteena on luoda edellytykset elinkeinoelämän 

kasvulle ja kehittymiselle Lempäälässä (Lempäälän kunta, 2017). Lempäälässä on vuosi toisensa 

jälkeen tehty toimia yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi yhdessä. Lempäälän kunta on viitenä 

vuotena peräkkäin sijoittunut kolmen parhaan kunnan joukkoon Pirkanmaan yrittäjyys ja 

elinvoimakunta -kilpailussa. Vuoden 2021 kilpailussa Lempäälä sijoittui toiseksi, ja kerran aiemmin 

se on voittanut kilpailun. Merkittävän vuoden 2021 tunnustuksesta tekee erityisesti se, että 

kyseisenä vuonna painotuksena oli kunnan ja sen yrityskentän välinen tuloksellinen yhteistyö. 

Tässä huomioitiin kaikenkokoiset yritykset yksinyrittäjistä aina työllistäviin yrityksiin. 

Lempäälän vahvuuksiin on laskettu kuuluvan erityisesti eri toimijoiden verkostoituminen sekä 

yhteisöllisyys (Lempäälän kunta, 2021). 
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Lempäälän kunnan uusi strategia tähtää tavoitteelliseen väestön kasvuun (Lempäälän kunta, 

2018). Samaan aikaan elinkeinotoiminnan halutaan kehittyvän vastaamaan kasvavan kunnan 

tarpeita ja asukkaiden intressejä (Nova Lempäälä, 2017). 

3 Yksinyrittäjyys 

Suomessa käydään vilkasta keskustelua työelämän muutoksista. Yksinyrittäjyys on yksi keskustelun 

aihe kasvavana ja tärkeänä suomalaisena työelämän ilmiönä. Globalisaatio on muokannut 

kansainvälistä työnjakoa. Automatisaatio, robotisaatio ja tekoäly mullistavat työprosesseja ja 

korvaavat monia ammatteja koneilla. Tekniikka kehittyy ja mahdollistaa työn tekemistä eri tavoin. 

Tekniikka lisää myös osaamisvaatimuksia, muokkaa työn sisältöä ja tapoja tehdä työtä. (Melin, 

2020) 

Kun puhutaan yrittäjyydestä, puhutaan aina myös taloudesta. Rakenteellisesti Suomi on aina ollut 

suurten organisaatioiden maa, jossa valtiolla on ollut oma tärkeä rooli taloudellisena ja 

yhteiskunnallisena toimijana. Samaan aikaan suuret yritykset ovat hallinneet yritystoimintaa ja 

määritelleet talous- ja työmarkkinapolitiikan kautta koko yhteiskunnan kehitystä. Yritykset ovat 

talouden kulmakiviä myös siitäkin näkökulmasta, että valtaosa uusista työpaikoista syntyy 

yrityksiin. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta yritysten tuotannolliset päätökset 

vaikkapa investoinneista ovat merkittäviä. Yrityksissä tehtävät päätökset heijastuvat aina 

yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin (Melin, 2020). 
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Yksinyrittäjät näkyvät myös työllisyystilastoissa. Kuvassa kolme näkyy yksinyrittäjyyden määrän 

kehitys 2000-luvulla. Vaikka täysin tarkkaa yksinyrittäjien määrää ei olekaan tiedossa, on selvää, 

että moni on lähtenyt yrittäjäksi työllistääkseen itsensä, ja välttääkseen näin työttömäksi 

joutumisen (Kujala, 2019). 

3.1 Yksinyrittäjyyyden termistö 

Yksinyrittäjyyteen liittyy monia termejä. Tällä hetkellä kielitoimistomme ei tunnista sanaa 

yksinyrittäjä tai itsensätyöllistäjä, jotka kuitenkin ovat arkikielessä yleisessä käytössä. 

Yksinyrittäjyys on itsenäisen liitetoiminnan harjoittamista yksin, erityisesti ammatinharjoittajina, 

yksityisinä elinkeinonharjoittajina ja freelancereina (Tieteen termipankki, 2021). 

Yksinyrittäjyys voi olla merkittävä keino työllistää itsensä ja ansaita elanto. Joskus se voi olla myös 

ainoa vaihtoehto. Yksinyrittäjyys on hyvin monimuotoista ja sitä voi tehdä monella tapaa (Kujala, 

2019). Seuraavassa esitellään yksinyrittäjyyteen kiinteästi liittyviä termejä (Pärnänen & Sutela, 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013, 2014). 

Yksinyrittäjyys on itsensä työllistämistä, jossa omaa työtä myydään suoraan asiakkaalle. 

Yksinyrittäjien joukko on hyvin heterogeeninen. Yksinyrittäjät työskentelevät kaikilla talouden eri 

Kuva 3 Yksinyrittäjien määrän kehitys v. 2000-2019 (100, pl. maa, metsä ja kalatalous). 

Lähde: Tilastokeskus 
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lohkoilla. Asema, elämäntilanne ja ammatit vaihtelevat suuresti. Yrittäjyys kaiken kaikkiaan 

painottuu hyvin vahvasti palvelualoille, eikä yksinyrittäjyys tee tähän poikkeusta. (Melin, 2020) 

Itsensä työllistäjät voidaan selkeästi jakaa neljään sisäiseen ryhmään: Yksinyrittäjiin, 

ammatinharjoittajiin, freelancereihin ja apurahansaajiin. Selvästi suurin ryhmittymä on 

yksinyrittäjät, joita on noin 2/3 kaikista itsensätyöllistäjistä. Ammatinharjoittajat ovat tyypillisesti 

palvelualojen työtekijätehtävissä, heitä on itsensätyöllistäjistä viidennes. Loput noin 15% ovat 

freelancereita ja erilaisia apurahansaajia kuten taiteilijoita (Pärnänen & Sutela, Itsensätyöllistäjät 

Suomessa 2013, 2014). 

• Yksinyrittäjä on henkilö, joka työskentelee yksin. Hänellä ei ole palkattuja työntekijöitä, 

mutta yrityksessä voi olla muita osakkaita 

• Ammatinharjoittajat työskentelevät toiminimen kautta, mutta ilman palkattua 

lisätyövoimaa. He myyvät omaa osaamistaan ilman kiinteää toimipistettä   

• Freelancerit ovat joukko, joka toimii monella tapaa. Usein he saavat työstään palkkion tai 

palkan työsuhteen, oman yrityksen tai toiminimensä kautta. Tyypillisesti freelancereilla on 

samaan aikaan useita toimeksiantajia.  

• Apurahansaajat saavat apurahaa usein tehdäkseen taidetta tai tiedettä. Akateemisilla 

apurahansaajilla on usein työtila yliopistolla, mutta suorassa työsuhteessa yliopistoon he 

eivät ole (Pärnänen & Sutela, Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013, 2014). 

Miksi erityisesti yksinyrittäjien kohdalla puhutaan myös pakkoyrittäjyydestä? Termillä viitataan 

tilanteeseen, jossa yrittäjyyteen on ryhdytty vastentahtoisesti. Termi nousi julkiseen keskusteluun 

erityisesti 2000-luvun alun taantuman aikana. Tällöin arveltiin itsensä työllistäjien määrän kasvun 

selittyvän sillä, että yrittäjyyteen ajaudutaan vastentahtoisesti palkkatyön puutteessa (Sutela & 

Pärnänen, 2020) 

Näennäisyrittäjyydestä puhutaan silloin kun yrittäjyyden taustalla on jokin muu toimeksiantaja 

kuin yrittäjä itse. Termiä käytetään myös tilanteessa, jossa varsinaisen työn ostaja pyrkii 

ulkoistamaan jonkin toiminnan siirtääkseen siihen liittyvät velvoitteet ja riskit yrittäjälle. Termi 

liitetään usein erityisesti alustatyöhön (Sutela & Pärnänen, 2020). 
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Kevytyrittäjyys on yksi uusista yksinyrittämisen muodoista. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jossa 

tehdään työtä yrittäjämäisesti mutta ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjyydessä jokin kolmas taho 

hoitaa laskutuksen ja muut vastaavat tehtävät työn suorittajan puolesta. Tällainen yrittäjyys 

nähdään riskittömänä tapana käynnistää yrittäminen. Se voi tarjotakin mahdollisuuden uuden 

tyyppiseen ammatinharjoittamiseen palkkatyön ja yksinyrittäjyyden välimaastossa (Melin, 2020). 

3.2 Millainen on yksinyrittäjä? 

Vuonna 2017 tehdyssä Tilastokeskuksen tutkimuksessa (kuva 4) itsensä työllistäjien yleisimmät 

ammatit olivat lainopilliset sekä sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijatehtävät. Toiseksi 

isoin ryhmä olivat palvelutyöntekijät. Lainopilliset sekä sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasian-

tuntijat -luokkaan sisältyvät muun muassa toimittajat, kääntäjät, kuvataiteilijat, muusikot ja 

näyttelijät sekä asianajajat, psykologit ja yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat. Palvelutyöntekijöissä 

suurimpia ammattiryhmiä ovat kampaajat, kosmetologit sekä oppaat (Pärnänen & Sutela, Yrittäjät 

Suomessa 2017, 2017). 

Kuva 4 Itsensätyöllistäjien yleisimmät ammatit 2017, henkeä. Työvoimatutkimus. Ammattiluokitus 

2010 (Sutela & Pärnänen 2017). Lähde Tilastokeskus 

 

Itsensätyöllistäjien määrä on jatkanut kasvuaan trendinomaisesti viimeiset parikymmentä vuotta. 

Mielenkiintoista on, että vuoteen 2013 verrattuna yksinyrittäjien ammattirakenteessa on 

kuitenkin nähtävissä muutos kuvassa viisi. Kulttuuri- ja käsityöammateissa toimivien osuus on 

hieman noussut, kun taas rakentamisen, kuljetuksen ja teollisuuden ammateissa toimivien osuus 

kaikista itsensä työllistäjistä on hieman laskenut. 
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Kuva 5 itsensätyöllistäjien ammattirakenne 2013 ja 2017, 15–64-vuotiaat, %. Yrittäjät Suomessa 

2017 ja Itsensätyöllistäjät 2013. Lähde: Tilastokeskus 

 

Itsensätyöllistäjien ammattirakenne on monipuolinen. Ammattirakenteen muutokset myötäilevät 

yrittäjyystilastoja yleisesti. Tilastokeskus on vuoden 2017 Yrittäjät Suomessa -tutkimuksessa 

selvittänyt myös itsensätyöllistäjien sukupuolijakaumaa ammattiryhmittäin. Itsensätyölistäjien 

ammattiryhmärakenne on hyvin segregoitunut sukupuolen mukaan painottuen esimerkiksi 

palvelualoille naisten kohdalla. Vastaavasti miesten osuus rakentamisen, kuljetuksen ja 

teollisuuden ammateissa painottuu vahvasti. 

Kuva 6 Yksinyrittäjien määrät Lempäälässä toimialoittain, tilanne 1.4.2020. 

 



 

 

18 

Lempäälässä toimivat yksinyrittäjät eivät tilastojen valossa eroa juurikaan valtakunnan tilanteesta 

ammattiryhmissään. Lempäälässä toimii 965 yrittäjää (tilanne 1.4.2020). Tässä luvussa ovat 

mukana kaikki yritykset, joten yrittäjällä voi olla nimissään useampi yritys (kuva 6). Määrällisesti 

yksinyrittäjiä Lempäälässä on iso määrä. Määrä on noin puolet kaikista yrityksistä Lempäälässä. 

Suurin yksittäinen yritys ja työnantaja Lempäälässä on Kiilto Oy, joka työllistää yli 200 henkilöä. 

(Lempäälän Kehitys Oy , 2020). 

3.3 Reitit yrittäjyyteen 

Miten yksinyrittäjäksi päädytään? Millainen polku johdattaa tilanteeseen, jossa henkilö päättää 

työllistää itsensä, perustaa toiminimen tai lähteä työskentelemään freelancerina? On selvää, että 

yrittäjyyteen johtavat monet erilaiset polut. Toiset ovat aina haaveilleet yrittäjyydestä, toiset ehkä 

kasvaneet siihen. Joskus yrittäjäksi päädytään sattumalta, toiset taas ottavat tietoisen riskin 

ryhtymällä yrittäjiksi. Usein ensimmäinen yrittäjyyden muoto on yksinyrittäminen ja vasta 

myöhemmin palkataan työntekijä tai työntekijöitä (Melin, 2020). 

Kuva 7 Polku yrittäjyyteen, yrittäjät sukupuolen ja yrittäjätyypin mukaan, %. Yrittäjät 2017. Lähde: 

Tilastokeskus 

 

Tilastokeskus teki vuonna 2017 suuren yrittäjätutkimuksen. Laajoissa tutkimuksissa selvitettiin 

muun muassa yrittäjyyteen johtaneita polkuja. Tutkimuksessa itsensätyöllistäjissä oli muihin 
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verrattuna eniten niitä, joilla yrittäjäpolku oli alkanut olosuhteiden pakosta (24 %). Kuvassa 

seitsemän on nähtävissä, että positiivisemman polun kautta yksinyrittäjäksi oli päätynyt kaksi 

kolmasosaa. Tutkimuksen mukaan valtaosa yrittäjistä on valinnut yrittäjäksi lähtemisen muusta 

syystä kuin pakosta. (Pärnänen & Sutela, Yrittäjät Suomessa 2017, 2017). 

3.4 Yksinyrittäjyyden taustatekijät ja työmarkkina-asema 

Sutela ja Pärnänen (2014) luokittelevat tutkimuksessaan neljä yrittäjyyden taustatekijää. 

Ensimmäisenä ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tukevat yksinyrittäjäksi ryhmistä. Näitä 

ovat muun muassa epävarmuuden sietokyky, riskinotto ja päättäväisyys. Toisella sijalla oleva 

taustatekijä on aiempi työkokemus, kuten vahva alan asiantuntemus ja hankittu osaaminen. 

Yksinyrittäjän on luotettava omaan osaamiseensa. Kolmanneksi tulevat erilaiset tilannetekijät. 

Näitä ovat esimerkiksi äkilliset muutokset työllisyystilanteessa tai houkutteleva 

liiketoimintamahdollisuuden ilmentyminen tai yksinkertaisesti tyytymättömyys nykyiseen 

palkkatyöhön. Viimeisenä ovat institutionaaliset tekijät. Näitä ovat toimialojen sääntely tai 

sääntelyn purkaminen (Pärnänen & Sutela, Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013, 2014). 

Yrittäjäksi lähtemisen syitä tarkastellessa on hyvä ottaa huomioon erilaiset lähtötilanteet, joissa 

yksilö valintoja tekee. Tällaisia näkökulmia ovat esimerkiksi työmarkkina-asema. On eri asia pohtia 

yrittäjäksi lähtemistä ja ennen kaikkea siihen liittyvää riskinottoa silloin, jos oma työtilanne on 

vakaa, kuin silloin jos tilanne on epävakaa (Pärnänen & Sutela, Yrittäjät Suomessa 2017, 2017). 

Työmarkkina-asema on erityisen kiinnostava tieto, kun tarkastellaan jo aiemmin käsiteltyä termiä 

pakkoyrittäjyys. Kuvassa kahdeksan yksinyrittäjissä ei ole havaittavissa “pakkoyrittäjyyttä enempää 

kuin muissakaan yrittäjyyden muodoissa. Vaikka luku onkin yksinyrittäjillä muita suurempi, on 

pääpaino kuitenkin enemmän mahdollisuudessa yrittäjyyteen kuin pakossa. Voidaan siis todeta, 

että reilusti yli puolet yksinyrittäjistä oli ollut vakaassa työmarkkina-asemassa ennen yrittäjäksi 

ryhtymistään  (Pärnänen & Sutela, Yrittäjät Suomessa 2017, 2017). 
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Kuva 8 Tilanne ennen yrittäjäksi ryhtymistä, yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet sukupuolen ja 

yrittäjätyypin mukaan, %. Yrittäjyys Suomessa 2017. Lähde: Tilastokeskus 

 

Lähes 60% yksinyrittäjistä oli palkansaajina hyvässä työmarkkina-asemassa ennen yrittäjyyttä. 

Vajaa viidennes (21%) oli kuitenkin ollut joko työttömänä tai työttömyysuhan alla.  

4 Työyhteisö ja yhteisöllisyys työyhteisössä 

Mitä on työyhteisö? Muuttunut työ ja työn tekeminen ovat vaatineet uudenlaista otetta myös 

työyhteisöillä. Työyhteisö oli ennen kiinteä ja siihen kuuluttiin ja identifioiduttiin. Nykyään 

työyhteisö on useammin liikkuva, monimuotoinen ja vaikeasti luonnehdittava. Voidaan ajatella, 

ettei yhteisö ei enää määrittele ja rajaa ihmistä itseään vaan ihminen itse voi vapaammin 

määritellä yhteisönsä. Työyhteisö rajautuu myös monin tavoin (esimerkiksi fyysinen tila tai 

työprojekti). Rajaus voi olla myös paljon laajempi: esimerkiksi digitaalinen yhteisö, yhteinen 

arvoperusta tai päämäärä (Houni & Ansio, 2015, ss. 25-28). 

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan erilaisten ihmisten yhteistä tekemistä, josta jokainen kokee 

hyötyvänsä jollain tavalla. Yhteisöllisyyttä ei siis synny yksin. Kehittyvässä organisaatiossa toisilta ja 

yleisesti yhdessä oppiminen on jatkuvaa. Yhteisöllisyyden tulee koskettaa sen jokaista jäsentä, 

jotta yhteisöllisyys voi syntyä ja sitä voi tuntea  (Jäppinen, 2012, ss. 15-16, 21). 
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Miksi yksinyrittäjä haluaa itselleen työyhteisön tai yhteisöllisen työpaikan? Esimerkiksi monen 

tietotyötä tekevän itsensätyöllistäjän työvälineet kulkevat repussa. Hänen työpisteensä voi sijaita 

kotona, kahvilassa tai jopa ulkomailla. Hounin ja Ansion (2015) tutkimuksen mukaan moni 

yksinyrittäjä kaipaa ympärilleen sosiaalisuutta, verkostoja ja sparrausta. Työtiloilta halutaan 

yhteisöllisyyden lisäksi työergonomiaa ja tietynlaista pysyvyyttä liikkuvaan työskentelyyn (Houni & 

Ansio, 2015, ss. 64-66). 

4.1 Työyhteisön piirteet 

Jakosen ja Järvensivun mukaan työyhteisön erilaisia piirteitä voidaan jaotella neljän erilaisen 

tarkastelun mukaan: moninaisuuden, työyhteisön liukuvien rajojen, niissä tapahtuvan 

arkipäiväisen kohtaamisen ja niihin liittyvän identiteetin kautta  (Houni & Ansio, 2015, ss. 25-27). 

Työyhteisöjä on hyvin monenlaisia. Ensimmäinen piirre työyhteisössä on moninaisuus. Työntekijä 

kuuluu useisiin työhön liittyviin työyhteisöihin. Toiset näistä on rakenteellisia ja toiset ovat 

syntyneet itsestään, erimerkiksi yhtäältä projekteihin tai hallinnollisiin tiimeihin perustuvat 

työyhteisöt, ja toisaalta kahvihetkiin tai työmatkaan liittyvät työyhteisöt. Näistä kaikki ovat 

ihmiselle merkityksellisiä. Moninaisuus eli heterogeenisuus onkin tyypillistä nykyaikaisille 

työyhteisöille (Houni & Ansio, 2015, s. 25). Työyhteisö tai sen puuttuminen korostuu, kun kyseessä 

on yksinyrittäjä. 

Toisena nykyajan työyhteisön piirteenä pidetään liikkuvia rajoja. Ennen työyhteisöt olivat pysyviä, 

selvästi rajattuja ja jopa annettuja. Nykyään etätyöskentely on lisääntynyt ja erilaisia tapaamisia 

pidetään työpaikan neuvotteluhuoneiden sijaan kahviloissa ja asiakkaiden tarjoamissa tiloissa.  

Jakosen ja Järvensivun mukaan työntekijän näkökulmasta liikkumatila on lisääntynyt, mutta 

samalla työyhteisön tuki ja solidaarisuus on vähentynyt. Yhteisöllisyyttä koetaan syntyvän vain 

silloin, kun se on työsuorituksen kannalta merkityksellistä (Houni & Ansio, 2015, ss. 25-26). 

Kolmanneksi työyhteisön piirteitä voidaan tarkastella työyhteisöissä tapahtuvien arkipäiväisten 

kohtaamisten kautta. Koska työyhteisöt eivät ole enää niin pysyväluonteisia ja rajattuja ovat 

työyhteisöjen kohtaamisetkin usein lyhytkestoisempia ja pinnallisempia. Projektiluontoisessa 

työssä projektin päätyttyä työyhteisö usein hajoaa ja lakkaa olemasta.  Mikäli työyhteisöä ei 

huolleta ja ylläpidetä, jää yhteenkuuluvuuden tunne ja solidaarisuus usein vähäiseksi. Työyhteisön 
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kaikkien jäsenten tarpeista ja tietynlaisista eduista on tärkeä huolehtia, koska arkipäivät ovat 

täynnä jatkuvia uusia kohtaamisia muuttuvissa työtiloissa. Työtä tehdään yksin, tiimissä ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa samaan aikaan erilaisissa muuttuvissa työtiloissa ja tilanteissa. 

Muutokset työelämässä eivät ole vain pinnallisia, vaan vaikuttavat syvällisemmin mm. 

ymmärrykseemme siitä mikä on tänä päivänä normaalia työskentelyä ja mikä ei. Työ on jatkuvassa 

muutoksessa ja vaatii yhä enemmän joustavuutta ja sopeutumista, joskus nopeastikin (Houni & 

Ansio, 2015, s. 26). 

Neljäntenä tarkastelunkohteena voidaan pitää työn muodostamaa työyhteisöön liittyvää 

identiteettiä.  Kun aiemmin työtä johdettiin ylhäältä ja ennalta määrätysti, siitä myös häivytettiin 

tietyllä tapaa persoonallisuus. Ihmisen identiteetti rakentui työn ja työpaikan mukaisesti. Nykyään 

näin ei enää ole. Työyhteisö ei enää tarjoa valmista identiteettiä ihmiselle, vaan siihen vaikuttavat 

yhä enemmän myös työn ulkopuoliset asiat. Kuitenkin yksilöllistynyt, itsenäistynyt ja 

uraohjautunut työ on edelleen yksi minäkuvan ja identiteetin tekijä. (Houni & Ansio, 2015, ss. 26-

27)   

4.2 Työyhteisön  ja yhteisöllisyyden rakentaminen 

Työyhteisön käsite on kokenut muutoksen viimeisen 15–20 vuoden kuluessa. Tätä ennen 

työyhteisönä pidettiin saman työnantajan palveluksessa olevia, pitkään toisiaan tunteneita 

työntekijöitä, joita yhdisti samankaltainen työ. Työnantajan oli tämän pohjalta myös helppo 

rakentaa yhteenkuuluvuutta työpaikalle. Tänä päivänä yhä harvempi työpaikka täyttää nuo 

kriteerit tai luo tämän pohjalta työyhteisöä (Houni & Ansio, 2015). 

Yhteisöllisyyden rakentamisen merkittävänä työkaluna on jaettu johtaminen. Kirjassaan ’Onnistu 

yhdessä’, Jäppinen kuvaa jaettua johtajuutta vastuullisuutena ja pitkänä prosessina, joka perustuu 

yhdessä oppimiseen matkalla kohti yhteisiä tavoitteita. Johtajuus on yhteisön ydin - ei vain 

hallinnollinen tapa toimia tai organisoida asioita ja vastuuta. Jaetun johtajuuden on tarkoitus 

yhdistää, luoda yhteisöön ennakointia ja valmistautumista sekä taitoa katsoa samaan suuntaan 

eteenpäin. Johtaminen ja johtajuus eivät siis ole sama asia. Erityisesti jaetussa johtajuudessa 

johtaja ja johdettava vaikuttavat toisiinsa, johtaen yhteisöä ja työprosessia eteenpäin yhdessä. 

Työyhteisön rakentamisessa jaetun johtajuuden tärkeyden ymmärtäminen ja yksilöiden vastuun 

tunnistaminen ovat merkityksellisiä asioita. Yhteisöllisyys tarvitsee kasvua ja motivoituneita 
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ihmisiä. Se on myös määrätietoista tiedon, osaamisen ja hyvinvoinnin hankkimista yhteiseen 

käyttöön  (Jäppinen, 2012, ss. 17-19).  

Aini-Kristiina Jäppinen (Jäppinen, 2012) jakaa yhteisöllisyyden rakentumisen kymmeneen osa-

alueeseen: moniäänisyys, vuorovaikutus, asiantuntijuus, joustavuus, sitoutuminen, vastuunotto, 

päätöksenteko, neuvottelu, luottamukselle rakentuva kontrolli ja oman toiminnan arviointi. Hän 

kokoaa nämä rakentamisen elementit neljään osa-alueeseen. Nämä ovat on (1) kommunikointi ja 

ymmärrys, (2) asenteet ajattelutavat ja sitoutuminen, (3) päätöksenteko sekä (4) luottamus ja 

oman toiminnan arviointi. Hän korostaa, että jokainen osa yhteisöllisyydessä ja sen 

rakentamisessa on yhtä merkityksellinen kokonaisuuden toiminnan kannalta. Oikopolkuja onneen 

ei siis ole, vaan yhteisö ja yhteisöllisyys pitää rakentaa yhdessä (Jäppinen, 2012, ss. 23-24). 

4.2.1 Case Crazy Town – yhteisöllisyyden rakentaja 

Haastattelin tätä opinnäytetyötä ja tutkimusta varten Crazy Townissa yhteisömanagerina 

työskentelevää Jenna Kankaanpäätä. Tämä kappale perustu Kankaanpäältä saatuun tietoon. 

Haastattelin Jenna Kankaanpäätä työyhteisön merkityksen ja rakentamisen näkökulmasta. Hänen 

mukaansa työyhteisö ja sen yhteisöllisyys täytyy rakentaa alusta saakka vahvasti yhdessä. Crazy 

Town on yksi yhteisöllisiä työtiloja markkinoilla tarjoava toimija. Crazy Town nimittää itseään 

erityisesti työn ja oppimisen yhteisöksi. Crazy Town ei tarjoa vain työtiloja yrittäjille, vaan myös 

työyhteisöä ja alustaa yhdessä oppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Hämeenlinnan Crazy Townin 

tiloissa on mukana hyvin monenlaisia yrityksiä itsensä työllistäjistä aina kymmeniä työntekijöitä 

työllistäviin yrityksiin.  

Työyhteisön rakentaminen ei ole sattumaa, vaan sitä pitää rakentaa, huoltaa ja ylläpitää jatkuvasti. 

Haastattelussa Kankaanpää toteaa esimerkiksi kahvinkeittopaikan olevan yksi ehdoton ”hotspot” 

(kokoontumispaikka). Sen ympärillä vaihdetaan kuulumisia, ideoidaan työyhteisön tapahtumia ja 

”tehdään bisnestä”. Työyhteisössä työnantajalla ei aina ole merkitystä. Jokainen yhteisön jäsen 

koetaan osaksi omaa työyhteisöä, vaikka palkan maksaja onkin eri.   

Työyhteisön rakentamisessa on tärkeää, että jokainen työtiloissa oleva sitoutuu yhteisiin 

pelisääntöihin ja haluaa olla osa työyhteisöä. Yhteisömanagerin toimesta jokainen uusi asiakas 
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haastatellaan työyhteisöön saapuessa. Tällä haastattelulla tavoitellaan osaamisen kehittämisen 

mahdollisuuksien kartoittamista ja mahdollistetaan nopeasti verkostoituminen muiden 

työyhteisössä toimivien yrittäjien kanssa. Muun muassa tätä työtä yhteisömanageri tekee. 

Kankaanpään mukaan 85 % työyhteisön jäsenistä on pystynyt hyödyntämään työtilaa kaupallisesti 

ja tekemään lisäkauppaa Crazy Townin työyhteisössä. Työyhteisön hyödyntämisessä on tärkeää, 

että jokainen työyhteisön jäsen tuntee toisensa ja toisen liiketoiminnan, sekä osallistuu yhteisiin 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin osana työyhteisöä.   

Crazy Townissa yhteisöllisyyttä toimintaa ja hyvää yhteishenkeä ylläpidetään esimerkiksi 

aamukahvitilaisuuksilla, osaamisen kehittämisen koulutusohjelmilla ja monenlaisilla yhteisillä 

tilaisuuksilla ja tempauksilla. Viikoittaisissa aamukahvitilaisuuksissa jokin yritys yhteisöstä kertoo 

toiminnastaan tai businessideastaan sellaisesta näkökulmasta, että se voisi hyödyttää koko 

työyhteisöä. Crazy Townin työyhteisön rakentaminen perustuu siihen, että kaikki tuntevat toisensa 

ja toisen työn. Tämän kautta ne voivat myös luoda uutta osaamista, verkostoja ja kasvattaa 

liiketoimintaa.  Mikäli yhteisön sisältä ei suoraan löydy yhteistyökuviota, se saattaa hyvin löytyä 

jonkun verkostoista. Jokainen Crazy Townin asiakas on tärkeä verkoston jäsen toiselle. 

Viikoittaisten tapaamisten lisäksi järjestetään kuukausittain myös vapaamuotoisempia tapahtumia 

ja tempauksia. Ideat näihin saadaan usein työyhteisön sisältä, ja niitä lähdetään yhdessä myös 

toteuttamaan. Lautapeli-illat, erilaiset teemajuhlat ja yhteiset liikuntamahdollisuudet ovat 

vakituinen osa työyhteisön ylläpitämistä, aivan kuten muillakin työpaikoilla. Työnantajien rajat 

rikkova toiminta tuottaa parhaimmillaan liiketoimintaa ja hyvinvointia kaikille.  

Yksinyrittäjälle tällainen laaja työyhteisö ja yhteisöllisyys on mahdollisuus. Omasta itsenäisestä 

työstä huolimatta jokainen tarvitsee asiakkaiden lisäksi usein sparrausta tai syötteitä uusiin 

ideoihin luoda liiketoimintaa. Myös yksinyrittäjä tarvitsee verkostoja. Crazy Townin yhteisölliset 

työtilat ja sen työyhteisö on rakennettu tukemaan yrittäjien liiketoimintaa sekä mahdollistamaan 

yhteistyön ja oman osaamisen kehittämisen työyhteisössä.  

4.3 Yhteisölliset työtilat ja niiden rakentaminen palvelumuotoilun avulla 

Yritykset tavoittelevat parempia palveluita ja palvelua kuin kilpailijansa. Tähän tavoitteeseen 

pääseminen vaatii usein palveluprosessien kokonaisvaltaista kehittämistä ja testausta. 
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Kehitystyössä yritys määrittelee palvelukonseptillaan sisällöllisesti vaikuttavat tekijät ja 

palveluprosessin halutun kulun (Bergström & Leppänen, 2009, ss. 180-181). 

Palvelukonseptilla tarkoitetaan suunnitellun palvelun kokonaiskuvausta, jossa käydään 

yksityiskohtaisesti läpi palvelun keskeinen idea. Palvelukonsepti pohjautuu tutkittuun tietoon 

palvelun sen hetkisestä tilasta ja tavoitteista. Jotta palvelukonseptin suunnittelu olisi toimivaa, se 

edellyttää ymmärrystä toimialan käyttäjistä ja organisaatiosta. Palvelukonseptin avulla ideat 

konkretisoidaan. Tämän avulla voidaan rakentaa toiminnallisesti hyvä konsepti, joka on 

asiakaslähtöinen ja tarpeellinen. Palvelukonseptoinnilla taas tarkoittaan yhteisen näkemyksen 

tarkentamista ja rakentamista palveluna. Konseptoinnin avulla tarkennetaan sitä, kenelle palvelu 

on tarkoitettu, mikä sen hyöty asiakkaalle on tai millaisia resursseja toteutukseen tarvitaan. Tätä 

kaikkea kutsutaan palvelumuotoiluksi (Maijala, 2018). 

Viimeisten 15 vuoden aikana yhteisölliset työtilat ovat yleistyneet maailmalla nopeasti. Suomessa 

yleistyminen alkoi erityisesti talouskriisin jälkeen vuonna 2008. Syynä voidaan pitää taloudellisen 

taantuman aiheuttamaa työn epävarmuuden lisääntymistä, mutta trendi on myös osa laajempaa 

työnteon ja työkulttuurin muutosta. Tämä näkyy myös termistössä. Yhteisölliselle työtilalle ei 

löydy vastaavuutta muista kielistä. Toisaalta taas englannin kielessä käytetään termejä ’coworking’ 

ja ’coworking space’, joille ei taas löydy suomenkielistä vakiintunutta käännöstä (Houni & Ansio, 

2015, ss. 6-9). 

Yhteisöllinen työtila on työpaikka, jossa etenkin luovien ja tietointensiivisten alojen yksinyrittäjät 

vuokraavat jaettua työtilaa. Työtilojen monikäyttöisyys ja saavutettavuus ovat tärkeässä asemassa. 

Siksi työtilat usein sijaitsevat ydinkeskustassa tai kantakaupungin kaupunginosissa. Yhteisölliset 

työtilat ovat tyypillisesti avo- tai monitilatoimistotyyppisiä. Tilojen ydin on avoin tila, joka on 

sisustettu siten, että niissä yhdistyy työnteon mahdollisuus työpöydän ääressä, mutta myös 

vapaampi ja rennompi työskentely. Toimitilan monikäyttöisyydellä pyritään luomaan tilasta 

yksilöllinen, mutta mahdollistamaan yhteisöllinen työskentely ja ilmapiiri.  (Houni & Ansio, 2015, 

ss. 6, 16-17) 

Yhteisö on tiloissa tapahtuvan toiminnan keskiössä. Sekä tiloja rakennettaessa että niistä 

puhuttaessa painotetaan yhteisöllisyyttä. Hounin ja Ansion (Houni & Ansio, 2015) mukaan 

yhteisöllinen työtila voivat syntyä karkeasti jaoteltuna kahdella eri tavalla: 1) ensin on yhteisö, joka 
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etsii itselleen tilan, tai 2) ensin löytyy tila, johon kerätään yhteisö. Nämä kaksi eri muotoa 

käytännössä kuitenkin usein risteävät (Houni & Ansio, 2015, ss. 35, 130-131). 

Yhteisöllisen tilan perustamiseen liittyy monenlaisia käytäntöjä. Näistä yhden mallin Houni ja Ansio 

(Houni & Ansio, 2015) ovat kirjanneet etnografisesti kerätyn tutkimusaineistonsa pohjalta 

seuraavasti: (1) Tilojen sijainti ja saavutettavuus, (2) talous, (3) Toiminnan rakenteet ja vastuu (4) 

kiinteistö liittyvät asiat ja (5) yhteisön tukeminen. Näihin viiteen kokonaisuuteen ja onnistumisen 

kriteeriin liittyy vahvasti kolme toimintaa edistävää ja ylläpitävää hyvää käytäntöä: suunnittelu, 

asioista sopiminen ja asioista huolehtiminen. 

Tilojen sijainti ja saavutettavuus on ensimmäinen ja ehkä merkittävin tekijä. Tilasta puhuttaessa 

merkityksellisiä ovat hyvät liikenneyhteydet ja sopiva matka kotoa, oleellisista palveluista ja 

esimerkiksi lasten päivähoitopaikasta. Sijainti ei ole yhdentekevä myöskään vuokralaisille. Toisena 

talouteen liittyvät seikat, kuten tilan vuokrat, remontit ja muut taloudelliset reunaehdot. Mitä tilan 

vuokraaminen sisältää, miten vuokralaiset eli uudet työyhteisön jäsenet valitaan? Kuka tilojen on 

päävuokralainen, joka sitten alivuokraa tiloja muille? Kenen harteilla on siis pääasiallinen vastuu 

tiloista, niiden ylläpitämisestä ja vuokralaisista? Entä kalusteet, astiat, koneet ja laitteet: kuka ne 

kaikki omistaa? Ja millä tavalla näitä voivat muut mahdollisesti käyttää? Asiat eivät siis ole 

yksinkertaisia ja taloudellisesti hankinnat voivat olla alussa myös suuria (Houni & Ansio, 2015, ss. 

133-134). 

Kolmantena asiana uusien toimitilojen suunnitellussa ja siitä sopimisessa on toiminnan rakenteet, 

pelisäännöt ja vastuut: miten yhteisissä tiloissa toimitaan ja miksi? Säännöt on hyvä määrittää 

liittyen esimerkiksi erilaisten hankintojen tekemiseen, toisten omaisuuden lainaamiseen tai 

yhteisistä tiloista huolta pitämiseen. Toinen pelisääntöjen luomisen paikka koskee työrauhaan 

liittyviä asioita. Yhteiset toimintamallit on syytä myös kirjoittaa ylös ja käydä läpi kaikkien 

työyhteisössä toimivien kanssa. Pelisäännöt on hyvä tehdä selkeiksi ja yksinkertaisiksi, ja niiden on 

hyvä olla jatkuvasti näkyvissä. Yhteisistä asioista sopiminen sitouttaa myös toimimaan yhdessä 

(Houni & Ansio, 2015, s. 134). 

Fyysinen tila ja sen suunnittelu ovat tärkeä neljäs osa-alue, joka tulee ottaa huomioon ja avoimeen 

keskusteluun. Jo tiloja ja niiden käyttöä suunniteltaessa on syytä tiedostaa, millaisia tarpeita 

tilankäyttäjillä tiloille on. Kun kyseessä on usein monenkirjavan joukon työskentelyyn tarkoitettu 
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tila, tulee myös suunnittelua tehdä tämän mukaisesti: millaista työtä tiloissa tehdään ja 

mahdollistetaan tehtävän? Onko tarjolla työhuoneita vai avointa tilaa, ja miten mahdollistetaan 

yksityisyys, jota kuitenkin välillä tarvitaan? Hounin ja Ansion (2015) selvityksessä kävi ilmi, että 

neuvottelutiloja, hiljaisia vetäytymishuoneita ja puhelinkoppeja toivottiin lisää. Näin siitäkin 

huolimatta, että suuri osa työstä olisi ollut mahdollista tehdä myös avoimessa tilassa. Ihminen siis 

kaipaa myös yksityisyyttä ja paikkaa keskittyneeseen työntekoon. Selityksessä korostettiin myös 

viihtyvyyttä, joita on mahdollisuus luoda erilaisin kalustein, esimerkiksi jumppapalloin tai 

seisomapöydin. Muistettava on myös, että työtilan kiinteistö saattaa myös asettaa omat 

rajoituksensa työtilan käytölle. Tällaisia asioita ovat muun muassa ilmanvaihto, valaistus, 

äänieristys, vesipisteiden sijoittelu ja hissien olemassaolo (Houni & Ansio, 2015, s. 135). 

Viimeinen ja viides huomioitava asia on yhteisön tukemiseen liittyvät asiat. Sen työstäminen alkaa 

heti työtilan perustamisesta ja vaatii toimiakseen jokaisen panoksen (Houni & Ansio, 2015, s. 136). 

Kuten aiemmin Jenna Kankaanpään haastattelussakin kävi ilmi, yhteisöllisyys syntyy yhdessä ja sitä 

voi tukea monella tavalla alkaen siitä, että kaikki tuntevat toisensa ja toinen toistensa työn. 

Osaamisen ja verkostojen jakaminen, yhdessä asioiden sopiminen, ja näistä periaatteista kiinni 

pitäminen luovat yhteisön ja siitä saatavan tuen (Kankaanpää, 2020). 

Yhteisöllisiä toimitiloja rakennettaessa ja kehitettäessä palveluprosessin kuvaaminen on tärkeää, 

kuten edellä on voitu huomata. Uuden konseptin suunnittelussa kuvaamisen merkitys korostuu. 

Palveluprosessi määrittelee palvelun kulun, vaiheet, osallistujat, sekä heikkoudet ja vahvuudet. 

Kuvantamalla prosessi pystytään löytämään yli- ja alivoimatekijät sekä seuraamaan niiden 

toteutumista. Palveluprosessissa tarkastellaan kokonaisuutta, ja siihen vaikuttavat 

asiakaskohtaamisen lisäksi ennen kohtaamista ja kohtaamisen jälkeiset tekijät. Palveluprosessille 

määritellään taso, jonka mukaan toimitaan. Tälle tasolle rakennetaan ja asetetaan mittaristo 

jatkokehitystä ja toiminnan seuraamista varten (Bergström & Leppänen, 2009, s. 187). 

Kaikki rakentaminen ja suunnittelu on palvelumuotoilua, jonka avulla saadaan systemaattisesti 

rakennettua osallistava ja mitattava kokonaisuus. Tehdyn konseptin pohjalta jatketaan 

keskusteluja ja varmistetaan jalkauttaminen. Tämä vaihe vaatii usein myös päätöksiä esimerkiksi 

siitä, halutaanko konseptia vielä jatkokehittää tai millainen on sen käyttöönottokonsepti (Maijala, 

2018). 
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5 Tutkimuksen metodologia ja aineistot 

Tämän opinnäytetyön johdannossa esittelin Jenkinsin tutkimusprosessi. Jenkinsin 

tutkimusprosessia on hyödynnetty tässä työssä kuvaamaan koko opinnäytetyön prosessia. 

Kuva 9 Opinnäytetyön tutkimusprosessi, mukaeltu Jenkins (1985) Lähde: (Järvinen & Järvinen, 

2004, s. 3) 

 

Opinnäytetyössä idea lähti ja jalostui useiden palavereiden aikana. Ideasta jalostui tutkimustyön 

aihe, josta käytiin useita keskusteluja ennen varsinaisen aiheen valintaa. Kirjallisuuskartoituksella 

tarkoitetaan selvitystä, jossa selvitetään mitä muut ovat tutkimusaiheesta kirjoittaneet. 

Yrittäjyyteen liittyvä tutkimus on yleisesti hyvin pitkälti talous- ja kauppatieteellistä tutkimusta. 

Viitekehys tarkoittaa aiheesta tuotettua aikaisempaa tietoa ja tutkimuksia. Tässä työssä 

hyödynnettiin Tilastokeskuksen Yksinyrittäjät Suomessa -tutkimusta (Pärnänen & Sutela, 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013, 2014), Nova Lempäälä yritysten sijoittumispaikkana -tutkimusta 

2017 (Kettula, 2017) , Yrittäjät Suomessa 2017 -tutkimusta (Pärnänen & Sutela, Yrittäjät Suomessa 

2017, 2017) sekä Lempäälän kunnan elinkeinostrategiaa ”Lupa Palvella” (Lempäälän kunta, 2017). 

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin sekä kvalitatiivista eli laadullista, että 

kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkimusmateriaali koostuu tutkijan 
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tekemistä haastattelututkimuksista yksinyrittäjille sekä erillisestä lomaketutkimuksesta 

laajemmalle kohderyhmälle. Tiedonkeruussa toteutettiin myös yksi case-haastattelu, koskien 

työyhteisön rakentamista. Määrällinen ja laadullinen tutkimus ovat toisiaan täydentäviä 

menetelmiä, jotka voidaan yhdistää kyselytutkimuksiin, kun tarve on saada laajoja ja syvällisiä 

tuloksia.  

5.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa todellisen elämän kuvaaminen on yksi lähtökohdista. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tutkimuksen kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on löytää ja paljastaa tosiasioita, ei niinkään todentaa 

tämänhetkistä tilannetta. (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, s. 161) 

Laadullisessa tutkimuksessa ainestoa tarkastellaan kokonaisuutena. Tutkimuksessa 

tutkimusyksiköiden määrä ei välttämättä ole merkitsevä. Alasuutarin mukaan laadullinen tutkimus 

koostuu kahdesta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta 

(Alasuutari, 1994, ss. 28-30). 

Kirjassaan Tutki ja kirjoita, Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara (2016) ovat listanneet tyypillisiä piirteitä 

kvalitatiiviselle tutkimukselle  

1. Kokonaisvaltainen tiedonhankinta. Aineisto hankitaan ja kootaan luonnollisissa ja 

todellisissa tilanteissa 

2. Tietoa kerätään ihmisiltä itseltään.  Tutkija siis luottaa omiin havaintoihinsa ja 

keskusteltuihin enemmän kuin tiukkoihin mittausvälineisiin. 

3. Käytetään induktiivista analyysiä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää odottamattomia 

seikkoja. Tämän vuoksi aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu on tärkeää.  

4. Laadullisten metodien käyttö aineiston hankinnassa. Haastateltavien näkökulmat ja ääni 

tulee saada esiin, siksi laadullisessa tutkimuksessa suositaan usein haastatteluja. 

5. Valikoitu kohdejoukko 

6. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä joustavasti. 

7. Tapaukset ovat ainutlaatuisia ja siten myös aineistoa tutkitaan. 

(Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, s. 164) 
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Tämä opinnäytetyön aineiston keruu lähti liikkeelle ideointituokioilla yhdessä Lempäälän Kehitys 

Oy:n sekä Lempäälän Yrittäjien puheenjohtaja Ismo Paanasen kanssa. Näissä keskusteluissa käytiin 

läpi tutkimuksen tavoitteet ja suunniteltiin yhdessä, miten yksinyrittäjät saadaan vastaamaan 

kyselyyn mahdollisimman kattavasti. Tätä opinnäytetyötä varten haastattelin työyhteisön 

merkityksestä ja sen rakentamisesta yhteisömanagerina Crazy Townilla toimivaa Jenna 

Kankaanpäätä joulukuussa 2020. Varsinainen haastattelututkimukseen liittyvä tiedonkeruu 

toteutettiin haastatteluina loka-marraskuun 2020 aikana.  

Aineistoa kerättiin haastattelututkimuksena, jonka avulla oli tarkoitus selvittää yksinyrittäjien 

tarpeita, kokemuksia ja toiveita yksinyrittäjien palveluihin liittyen, sekä saada palautetta ja 

kehitysideoita Ideahuoneen toiminnan kehittämiselle ja Ideakeskuksen yritysrinki -toimintaan 

liittyen. Haastattelut tehtiin COVID-19 -pandemian vuoksi puhelimitse tai verkkoalustan kautta.  

5.1.1 Haastattelututkimus 

Haastattelu on yksi käytetyimpiä laadullisia tiedonkeruutapoja. Haastattelussa on tavoitteena 

saada selville mitä haastateltavalla on mielessään. Haastattelussa tutkija ja haastateltava siis 

keskustelevat järjestelmällisesti tai laveasti tutkimusaiheeseen liittyvistä asioista ja teemoista 

tutkijan aloitteesta ja johdattelulla. Tutkimushaastattelulla on siis aina olemassa selkeä päämäärä, 

johon käyty keskustelu pohjaa. Se on vuorovaikutusta, jossa molemmat vaikuttavat toisiinsa 

(Eskola & Suoranta, 2003, s. 85). Ehkä siksi haastattelututkimuksen haasteena on haastattelijasta 

tai haastateltavasta aiheutuvat virhelähteet, joita ei aina kyseenalaisteta tutkimusta tehtäessä tai 

sitä analysoitaessa (Kvalimotv, ei pvm).  

Puolistrukturoidussa haastattelussa tutkija esittää haastateltaville kaikille samat kysymykset 

samassa järjestyksessä. Valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastateltava vastaa kysymyksiin 

omin sanoin. Haastattelun avulla saadaan kuitenkin parhaimmillaan perusteellista ja monipuolista 

tietoa (Kvalimotv, ei pvm). 

Tässä opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus puolistrukturoituna haastatteluna. 

Haastatteluja toteutettiin yhteensä 8 kappaletta 5.11.2020 - 9.12.2020 välisenä aikana. Kaikille 

vastaajille (n=8) esitettiin yksilöhaastattelussa 19 kappaletta kysymyksiä samassa järjestyksessä ja 

samassa muodossa, liittyen yksinyrittäjänä toimimiseen Lempäälässä. Kysymykset koskivat 
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yksinyrittäjien yrittäjyyden polkua ja sinä aikana käytettyjä Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys 

Oy:n ja Lempäälän Yrittäjät ry:n tarjoamien palveluiden käyttöä. Haastatteluissa pyrittiin myös 

selvittämään kiinnostusta Ideakeskuksen toimintaa kohtaan. Haastateltavat valikoituivat 

satunnaisesti yksinyrittäjien rekisteristä. 

Haastattelututkimuksen toteuttamisprosessissa ei käsitelty vastaajien henkilötietoja. 

Haastattelutuloksista ei siis voida välittömästi tai välillisesti tunnistaa vastauksen antanutta 

henkilöä. Haastatteluvastauksia hyödynnettiin aktiivisesti määrällisen tutkimuksen kysymysten 

laadinnassa. 

5.1.2 Haastattelukysymysten laadinta 

Haastattelua varten tulee laatia kysymykset. Puolistrukturoidussa haastattelussa ne ovat kaikille 

samat, joten niiden tulee olla tarkoin pohdittuja. Hirsijärvi ja Hurme (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 

105) ovat laatineet ohjeita, jota tulisi noudattaa kysymyksiä laadittaessa. 

1. Vältä jargonia. Haastateltava ei välttämättä tunne käsitteitä. 

2. Pidä kysymykset lyhyinä. Pääsääntöisesti lyhyet kysymyksen on helpompi sisäistää kuin 

pitkät. 

3. Edistä vuorovaikutusta. Kysymysten tulee olla motivoivia ja pitää yllä keskustelua ja edistää 

vuorovaikutusta.  

4. Ei varmoja vastauksia. Haastattelussa tulee esiin epätarkkoja vastauksia erityisesti silloin, 

kun haastateltava muistelee jotain vanhaa. Myös epätäsmällisiä vastauksia saattaa tulla, 

mikäli kysymykseen ei haastateltavalla ole vahvaa kokemusta tai vastausta.  

5. Vältä kielteisiä termejä, loukkaavia tai arkaluoteisia asioita (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 

105). 

Muotoiltaessa kysymyksiä on hyvä miettiä myös niiden ohjailevuutta. On myös syytä miettiä 

kysymyksen asettelussa mahdollisia oletuksia. Voidaanko haastateltavilta olettaa jotain tiettyä? 

(Kananen, 2014, ss. 73-75)  

Yhtä tärkeää kuin kysymysten sisällön miettiminen on niiden järjestys. Hirsijärvi & Hurmeen 

mukaan kysymykset voidaan ryhmitellä niiden sisältöalueen perusteella täsmällisiin 
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tosiasiatietoihin, arvionvaraisiin tosiasiatietoihin, käyttäytymisen syihin, asenteisiin, arvoihin ja 

mielipiteisiin sekä sosiaalisiin suhteisiin (Hirsjärvi & Hurme, 2008, ss. 105-106). 

Tässä opinnäytetyössä haastattelun kysymykset pohjasivat opinnäytetyön tavoitteisiin. 

Kysymykset pidettiin tiiviinä, jotta ne voitiin helposti esittää samanmuotoisina eri toimialoilla 

toimiville yksinyrittäjille. Kysymyksillä haluttiin selvittää yksinyrittäjyyden taustoja ja kuulla 

millainen polku haastateltavilla oli yrittäjyyteensä. 

5.1.3 Tiedon analysointimenetelmät ja luotettavuus  

Tutkimuksen toisessa vaiheessa analysoidaan kyselytutkimuksella ja haastatteluilla kerätty tieto, ja 

tehdään johtopäätöksiä uusiin toimintamalleihin ja tulevaan Ideakeskus-toimintaan liittyen. 

Kyselytutkimuksen tuloksia analysoidaan sekä tilastollisesti että laadullisesti. 

Tutkimuksen analyysitapana käytetään yksinkertaisimmillaan tapaa, joka parhaiten tuo vastauksen 

tutkimusongelmaan. Laadullisessa tutkimuksessa analysointivaihe on usein haastava, koska 

vaihtoehtoisia analyysitapoja on monia eikä selkeitä tiukkoja sääntöjä tähän ole olemassa. Usein 

kuitenkin tutkija tekee valintoja jo tutustuessaan aineistoon ja teemoittaessaan tutkimusta. 

(Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, s. 224)  

Haastatteluista saattaa kertyä paljon aineistoa, vaikka itse haastateltavia ei olisikaan kuin 15–20 

henkilöä. Tämän vuoksi analysointivaihetta on tärkeä miettiä jo ennen haastattelujen tekemistä. 

Usein haastattelujen aikana tutkija huomaa haastateltavien vastauksissa toistuvuutta, jolloin hän 

voi jäsennellä ja luokitella vastauksia jo siinä vaiheessa (Hirsjärvi & Hurme, 2008, ss. 135-136). 

Haastatteluaineiston analysointi voidaan aloittaa esimerkiksi purkamalla haastatteluaineistot 

samaan muotoon eli yhteismitalliseksi. Samassa muodossa olevat aineistot voidaan siten koodata. 

Tämän jälkeen aineisosta voidaan hakea samankaltaisuuksia sisällöstä, sekä ryhmitellä ja luokitella 

aineisto. Koodausta ja luokittelua tehdessä ohjenuorana tulee aina pitää tutkimuksen 

tutkimusongelmaa tai tutkimuskysymyksiä. (Kananen, 2014, ss. 99-100) 

Joskus haastattelututkimusta tehdessä analysointivaihetta seuraa uusi aineistonkeruuvaihe. Näin 

käy, jos aineiston analyysissa on noussut esille uusia kysymyksiä, joihin tutkija haluaa tarttua. 
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Uudella haastattelukierroksella voidaan haastatella samoja haastateltavia. Heiltä saadaan tällöin 

syvempää tietoa, kun taas uusilta haastateltavilta uutta aineistoa. Laadullisessa tutkimuksessa ei 

etukäteen aina voida tarkkaan tietää, kuinka paljon aineistoa tarvitaan. (Kananen, 2014, ss. 99-

100). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu pohtimaan tekemiään ratkaisuja jatkuvasti. Samalla 

hän ottaa kantaa työnsä analyysin kattavuuteen ja luotettavuuteen. Laadullisessa tutkimuksessa 

arviointi kohdistuu tutkimusprosessiin. (Eskola & Suoranta, 2003, ss. 208-210). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta kohentaa aina tarkoin selostettu tutkimuksen kulku. 

Tämä koskee siis tutkimuksen kaikki vaiheita. Haastattelututkimuksessa tämä tarkoittaa aineiston 

keräämisessä tietoa tilanteesta ja haastattelutavasta. (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, ss. 231-

232). 

Tässä opinnäytetyössä haastattelututkimuksen vastauksissa nousivat esiin kolme isoa teemaa, 

joiden mukaan vastaukset tyypiteltiin: tuen ja liiketoimintaedellytysten käyttö (1), tuen ja 

palveluiden tarpeet (2), ja yhteisöllisyyden lisääminen (3). Kappaleessa 6.1 on analysoitu 

haastattelututkimuksen vastaukset. 

5.2 Kvantitatiivinen tutkimus eli määrällinen tutkimus 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään lukumääriin ja 

prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Jotta tulos voi olla luotettava, se edellyttää 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruu tapahtuu 

tyypillisesti standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoine käyttäen. Asioita 

kuvataan numeeristen suureiden avulla ja usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia 

tai tutkittavassa ilmiöissä tapahtuneita muutoksia. Näin saadaan yleensä kartoitettua olemassa 

oleva tilanne, mutta kvantitatiivisen tutkimuksen avulla ei aina pystytä riittävästi selvittämään 

asioiden syitä. (Heikkilä, 2014) Määrällinen tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin kuten ”kuinka 

moni”, ”kuinka paljon” ja ”kuinka usein”. (Vilkka, 2007, s. 13) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen tarkoitus on joko selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla 

tai ennustaa (Vilkka, 2007). Tässä opinnäytetyössä kvantitatiivista tutkimusta hyödynnettiin 
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monen omaan kartoittavasta näkökulmasta. Kartoittavassa tutkimuksessa tavoitteena on etsiä 

uusia näkökulmia. Se on vähän tunnettujen asioiden tutkimista tai tarkastelua vaikkapa 

kirjallisuuden perusteella luoden hypoteeseja. Kartoittavassa tutkimuksessa tavoitellaan 

löydettävän aiheesta keskeisiä malleja, teemoja, luokkia ja tyypittelyjä. Kuvailevassa tutkimuksessa 

ei aseteta erikseen hypoteesia tutkimukselle  (Vilkka, 2007, ss. 19-24). Tämän opinnäytetyön 

pohjalla ei ole vertailevaa tutkimustietoa lempääläisten yksinyrittäjien palveluiden käyttämisestä 

tai palveluiden tarpeesta. 

Määrällisessä tutkimusprosessissa teorialla on iso merkitys. Tutkimuksessa edetään teoriasta 

käytäntöön eli kyselyyn, haastatteluun tai havainnointiin. Käytännön osuuden jälkeen palataan 

takaisin käytännöstä teoriaan analyysin, tulosten ja tulkinnan avulla. Myös teoreettisilla käsitteillä 

on keskeinen rooli, joiden avulla tutkija pykii löytämään säännönmukaisuuksia tutkittavien 

asioiden välille. (Vilkka, 2007, ss. 25-26) 

5.2.1 Kyselytutkimus 

Survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä pidetään kyselytutkimusta. Se tarkoittaa aineiston 

keräämistä standardoidusti kohdejoukolta, joka muodostaa otoksen. Kyselyssä kysymykset ovat 

samat kaikille vastaajille. Tutkimuskyselyn etuna pidetään sitä, että sen avulla voidaan kerätä laaja 

tutkimusaineisto (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, ss. 193-194). 

Kyselytutkimuksessa yksi tärkeimmistä asioista on kyselyn lähettämisen ajoitus. Sähköisesti 

toimitetussa kyselyssä kyselyn ja vastaamisen muistutuksen lähettäminen onnistuu helposti. 

Kyselyn lähettämisessä kannattaa varmistaa ajoitus (Vilkka, 2007, s. 28). 

Määrällisessä tutkimuksessa on aina tiedettävä täsmällisesti, mitä tutkitaan, jotta voidaan tietää 

mitä mitataan.  Merkityksellistä kysymysten laatimisessa on kysymysten muotoilu. Tutkijan ja 

kohdejoukon tulee ajatella kysymyksestä samalla tavalla, jotta vastaukset eivät vääristä 

tutkimustulosta. Tämä tulee ottaa huomioon kysymyksiä laadittaessa (Vilkka, 2007, s. 36). 

Kyselytutkimuksessa kysymyksiä voidaan muotoilla monella eri tavalla. Yleisimmin käytetään 

avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. 
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Kyselylomaketta laadittaessa tuleekin huomioida (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016) mukaan 

seuraavat asiat: 

1. Ole selkeä ja vältä monimerkityksellisiä sanoja  

2. Spesifit kysymykset ovat parempia kuin yleisellä tasolla olevat  

3. Tiiviit kysymykset ovat usein helpompia ymmärtää 

4. Kysy yhtä asiaa kerrallaan 

5. Tarjoa monivalinnassa myös ”ei mielipidettä” vaihtoehto 

6. Monivalinta on parempi kuin samaa mieltä/erimieltä vaihtoehdot 

7. Kohtuullinen kysymysmäärä ja looginen järjestys 

8. Varmista selkeät ja yksiselitteiset sanavalinnat 

Kysymysten valmistuttua kootaan lomake. Lomaketta koottaessa tulee myös huomioida 

vastattavuus. Sen tulee olla selkeä ja helposti täytettävä. Mahdollisille avovastauksille tulee jättää 

tilaa. Lomakkeeseen liitetään aina lähetekirjelmä. Sen tarkoituksena on kertoa vastaajalle 

tutkimuksen tarkoituksesta ja merkityksestä. On tärkeää rohkaista vastaajaa vastaamaan kyselyyn 

ja tekemään se myös mahdollisimman pian (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, s. 204). 

Tämän opinnäytetyön kvantitatiivinen tutkimus tehtiin hyödyntäen aiemmin tehdyn kvalitatiivisen 

kyselytutkimuksen aineistoa. Kysymykset siis suunniteltiin aiemmin tehtyjen haastattelujen ja 

niistä saatujen tietojen perusteella. Verkkokysely lähetettiin Lempäälän Kehitys Oy:n ylläpitämässä 

yritysrekisterissä oleville yksinyrittäjille sähköpostilla.  

Kvantitatiivinen kysely toteutettiin anonyymisti 19.5.-28.5.2021 välisenä aikana ja sen 

toteuttamisessa käytettiin O365 Forms -kysely- ja raportointityökalua. Kysely lähetettiin 638 

yksinyrittäjälle. Vastauksia saatiin 78 kpl, jolloin kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 12,2 %. 

5.2.2 Tiedon analysointimenetelmät ja luotettavuus 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston kerääminen, tutkimusaineiston käsittely sekä 

analysointi ja tulkinta ovat kaikki eri vaiheita. Aineiston käsittely alkaa, kun aineisto on saatu 

koottua (Vilkka, 2007, s. 106). Tutkimuskyselyn etuna on aineiston nopea käsittely - edellyttäen, 

että tutkimuskysymykset on laadittu huolella (Hirsijärvi;Remes;& Sajavaara, 2016, s. 195). Kerätty 
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tutkimusaineisto muutetaan aina sellaiseen muotoon, jossa sitä voidaan käsitellä tilastollisesti. 

Aineisto tarkastetaan, jonka avulla vähennetään aineistossa olevia virheitä ja siten parannetaan 

aineiston laatua sekä tutkimustulosten tarkkuutta. (Vilkka, 2007, s. 117) 

Kirjassaan Tutki ja mittaa, Hanna Vilkka kirjoittaa tutkimuksen reliabiliteetin mittaamisen 

tapahtuvan seuraavien kysymysten kautta 

1. Miten onnistuneesti otos edustaa perusjoukkoa (otoskoko ja laatu)?  

2. Mikä on vastausprosentti 

3. Miten huolellisesti havaintoyksikköjen kaikkia muuttujia koskevat tiedot on syötetty 

4. Millaisia mittausvirheitä (esim. lomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot) 

tutkimukseen sisältyy, eli mittarin kyky mitata tutkittavia asioita kattavasti? 

Tutkimuksen validiteetti tarkoittaa kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin mitata. Eli 

miten onnistuneesti tutkija on kyennyt siirtämään tutkimuksessa käytetyn teorian käsitteet ja 

ajatuksen kyselylomakkeeseen (mittariin). Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat 

kuitenkin yhdessä kokonaisluotettavuuden. Tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvä silloin, kun 

otos edustaa perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän satunnaisvirheitä. (Vilkka, 

2007, ss. 149-152). 

5.3  Eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus 

Tutkijan on tärkeä pohtia eettisiä kysymyksiä tutkimusta tehdessään. Tiedon hankinnan ja käytön 

yhteydessä vähintäänkin on käytävä itsensä kanssa keskustelu eettisyydestä ja eettisistä 

periaatteista. Tällaisia asioita ovat mm tutkimuslupiin ja aineiston käyttöön liittyvät seikat, kuten 

myös tutkimuksesta tiedottamiseen. (Eskola & Suoranta, 2003, ss. 52-53) 

Tutkijalta vaaditaan ammattitaitoa eettisten ongelmien tunnistamisessa ja välttämisessä. Vaikka 

raja eettisen ja epäeettisen toiminnan välillä on häilyvä, se on erilaisten valintojen kautta 

tehtävissä myös selkeäksi. Tutkijalla tuleekin olla riittävä herkkyys omaa tutkimustaan kohtaa, 

jotta hän pystyy huomioimaan mahdolliset ongelmakohdat ajoissa (Eskola & Suoranta, 2003, s. 

59). 
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Opinnäytetyön kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyydettiin henkilökohtaisesti suostumus osallistua 

haastatteluun ennen varsinaista haastattelua. Haastateltaville tehtiin myös selväksi, että 

ainoastaan tutkija saa tietää vastaajien henkilöllisyyden, ja että mitään henkilötietoa ei tallenneta 

vastausten yhteyteen. Haastatteluista saatu aineisto käsiteltiin kokonaisuudessaan anonyymisti. 

Tutkimuksessa toteutettiin erikseen yksi henkilöhaastattelu tausta-aineistoa varten. 

Haastateltavan osalta on varmistettu ennen opinnäytetyön julkaisua, että asiasisältö on virheetön 

ja hänen nimeään on luvallista käyttää opinnäytetyössä. Haastateltavan tiedot on myös merkitty 

lähdeluetteloon.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa kysely toteutettiin O365 Forms -ohjelmalla. Tämäkin kysely 

toteutettiin anonyymisti. Kyselyssä ei kysytty henkilötietoja, joten edes tutkija ei tiennyt vastaajien 

henkilöllisyyttä, ellei kyselyyn vastaaja itse ottanut yhteyttä tutkijaan. Tuolloinkaan tutkija ei 

pystynyt kohdentamaan vastauksia henkilöön suoraan. Molemmissa kyselyissä kohdejoukolle 

kerrottiin, miksi kysely toteutetaan ja miten tutkimus- ja opinnäytetyöprosessi etenee sekä se, 

miten saatuja tietoja tullaan hyödyntämään.  

Opinnäytetyön tutkimuksen tulosten aineistoa säilytettään yhden vuoden ajan opinnäytetyön 

hyväksymispäivästä, jotta opinnäytetyön tulokset voidaan tarvittaessa varmistaa. Tulokset 

säilytetään opinnäytetyön tekijän tietokoneella. Aineistoa on tänä aikana mahdollisuus myös 

hyödyntää mahdollisissa muissa mahdollisissa tutkimuksissa, joita Lempäälän Kehitys Oy 

toteuttaa. Kyselytutkimuksen tulokset on toimitettu pdf-muodossa Lempäälän Kehitys Oy:lle 

yhdessä opinnäytetyön kanssa. 

Kestävään kehitykseen kuuluvat olennaisesti talous ja sosiaalinen kestävyys. Tässä 

opinnäytetyössä on pohdittu yksinyrittäjien palveluita. Lempäälän-talon sijainti on jo 

kaavoitusvaiheessa katsottu olevan kestävien liikennemuotojen välittömässä läheisyydessä. 

Sijainnin saavutettavuutta julkisin liikennevälinein on nostettu esiin tässäkin työssä, kun Lempäälä-

taloa ja Ideakeskuksen toimintaa on suunniteltu palvelemaan laajaa yrittäjäjoukkoa. Kestävän 

kehityksen periaatteena on tehdä ja toteuttaa asioita, jotka ovat hyväksi ympäristölle ja tuottaa 

taloudellista tulosta. Ehdotukset, joita on esitetty toimenpiteiksi liiketoimintaedellytysten 

parantamiseksi tai yhteisöllisyyden lisäämiseksi on tehty kestävän kehityksen periaattein. 
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6 Yksinyrittäjätutkimus Lempäälässä 

Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisenä toteutettiin 

kvalitatiivinen tutkimus puolistrukturoituna haastatteluna. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 

kahdeksan kappaletta.  Haastattelujen analyysi on ryhmitelty tutkimuskysymyksistä johdettujen 

teemojen mukaisesti. Toisena toteutettiin kvalitatiivinen tutkimus. Sen tulokset on analysoitu 

kappaleessa 6.2. Tulosten analyysin jälkeisessä kappaleessa 7 on kirjattu ylös johtopäätökset 

analyyseistä. 

6.1 Laadullisen tutkimuksen analysointi 

Yksinyrittäjät ovat hyvin heterogeeninen joukko. Haastateltavien joukossa oli sekä muutamia 

vuosia yrittäjänä olleita, että pitkään yksinyrittäjänä toimineita. Tyypillinen tapa yrittäjyyteen 

lähtemisessä oli oma halu ja kiinnostuminen yrittäjyydestä. Yrittäjyys koettiin luonnolliseksi tavaksi 

ansaita elanto. 

”Se oli oikeastaan sattuma. Halusin keksiä äitiyslomalle lisätuloa ja omaa tekemistä.” 

Haastateltavat toimivat pääasiassa päätoimisina yrittäjinä, mutta myös sivutoimisia yrittäjiä 

haastateltavista löytyi. Yrittäjyyden polut olivat hyvin moninaisia. Haastateltavissa oli useita, jotka 

olivat toimineet pitkään palkansaajana ja kokivat sitten erilaisten elämätilanteiden myötä 

yrittäjyyden luontevaksi tavaksi ansaita elanto. Vain yhdellä haastateltavista oli lähipiirissä muita 

yrittäjiä. Yrittäjyys koettiin hyvänä ja houkuttelevana vaihtoehtona. Yrittäjyydessä vapaus ja vastuu 

kulkevat tasapainoisesti yhdessä. Nämä näkemykset nousivat esiin lähes jokaisessa haastattelussa.  

”Koin useat YT-neuvottelut palkkatyössä ollessani. Halusin jotain muuta. Aloitin ensin 

sivutoimisena yrittäjänä. Halusin kokeilla ja varmistua, että pärjään.” 

Huomattavaa oli, että vaikka kaikki yrittäjät asuivat ja toimivat yrittäjänä nimenomaan 

Lempäälässä, ei lempääläläisyys ollut heille yrittäjyyden kannalta merkityksellinen seikka.  

Yrittäjät kokivat yrittäjyyden ilmapiirin Lempäälässä ja olonsa yrittäjänä Lempäälässä erityisen 

hyvänä, vaikka eivät aina pystyneet nimeämään konkreettista asiaa, miksi juuri Lempäälässä on 

hyvä olla yrittäjänä. 
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”Minulla on hyvä olo yrittäjänä siitä, että täällä tehdään paljon töitä yrittäjyyden 

eteen.” 

Haastattelututkimuksen analysointi on jaettu kolmeen teemaan, yksinyrittäjien käyttämät 

palvelut, yksinyrittäjien palvelutarve ja yhteisöllisyyden lisäämisen tarpeet. 

6.1.1 Yksinyrittäjien käyttämät palvelut 

Haastateltavat pystyivät kaikki mainitsemaan joitain käyttämiään palveluita, joiden tuottajana oli 

ollut Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys Oy tai Lempäälän Yrittäjät. Merkityksellistä kuitenkin 

oli, että osassa maininnoista ei haastateltava pystynyt sanomaan kuka palvelun varsinaisesti oli 

tuottanut. Tästä esimerkkinä useamman haastateltavan mainitsemat hankintamessut tai 

yrittäjäkahvit. Tuottajaa ei myöskään koettu kaikissa tapauksissa merkitykselliseksi, vaan palvelun 

tai tilaisuuden sisältö oli tärkeämpää. 

Käytettyihin palveluihin oltiin lähtökohtaisesti tyytyväisä. Aktiivinen yrittäjäyhdistys ja yksittäiset 

henkilöt erityisesti Lempäälän Kehityksessä ja kunnassa saivat kehuja ja kiitosta. Avoimen yhdessä 

tekemisen työn henki näkyy ja kannustaa, vaikkei yrittäjä varsinaisesti ollutkaan osallistunut 

toimintaan. 

”Kunta itsessään ei ole näkynyt juurikaan yrittäjyyspolullani. Koronatuki (Covid19) 

ensimmäinen selkeä, jossa kaipasin ja sainkin apua ja tukea. Kehitys on myös tosi 

kaukana. Olen kyllä tutustunut ihmisiin ja henkilökunta on huippu, mutta ei tiedä 

mitä muuta tarjottavaa niillä olisi minulle.” 

Haastatteluissa nousi esille useasti, että Lempäälän Kehitys Oy koetaan enemmän isompien 

yritysten tukijana ja yhteistyökumppanina. Kunta palveluiden ja tukitoimien tuottajana oli 

yksinyrittäjän näkökulmasta toimijana kaukainen. Näin siitäkin huolimatta, että Lempäälän kunnan 

ja Lempäälän Kehityksen työpanos yrittäjämyönteisyydessä ja yhteisöllisyyden kehittämisessä 

mainittiin useasti.  

Haastatteluissa nousi esiin neljä selkeää tukitointa, jotka mainittiin nimeltä useissa haastatteluissa. 

Nämä haastateltavien yksinyrittäjien liiketoimintaedellytysten kannalta merkitykselliset tukitoimet 
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ja palvelut olivat aloittavan yrittäjän tukipalvelut Ensimetri, toimitilat, verkostoitumistilaisuudet 

sekä edunvalvontaan ja henkilökohtaiseen neuvontaan liittyvät asiat. Nämä palvelu- ja tukimuodot 

olen erikseen nostanut mukaan analyysiin.  

Ensimetri 

Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n ja Lempäälän Yrittäjien tarjoamista palveluista eniten 

erillisiä mainintoja sai Ensimetrin aloittavan yrittäjän palvelut. Palvelu koettiin tärkeäksi 

sparraukseksi yrittäjyyden alussa. Ensimetrin palveluista on saatu paljon konkreettista apua ja 

neuvoja, jotka ovat kantaneet pitkälle. Yli puolet haastateltavista oli käyttänyt palvelua 

yrittäjäpolkunsa alussa. Ensimetrin toiminnasta erityisen arvokasta palvelua käyttäneille oli 

liiketoimintaedellytysten sparraus. Haastateltavien joukossa oli myös yrittäjä, joka ei ollut saanut 

apua Ensimetristä. 

Toimitilat 

Haastateltavista valtaosa teki töitä kotoa tai suoraan asiakkaan luona. Covid19-pandemia on 

ajanut monet tapaamiset, tilaisuudet ja koulutuksen verkon yli toteutettavaksi, jolloin omasta 

kodista on tehty töitä entistä enemmän. Toimitilojen saatavuutta ei koettu haasteeksi. Toimitiloja 

on ollut saatavissa ja näitä on aktiivisesti myös markkinoitu.  

Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin se, ettei ennen Lempäälä-talon valmistumista ollut tarjolla 

pienille yrittäjille kohtuuhintaista toimistotilaa juurikaan. Siksi kotikonttori oli ollut ainoa relevantti 

vaihtoehto, ja toisaalta kotiin oli jo nyt rakennettu tarvittavat puitteet. Yksinyrittäjänä usein 

toimitila on iso investointi. Siksi muutosta eli ulkopuolisiin toimitiloihin siirtymistä ei tähän 

tilanteeseen koettu tarpeelliseksi. Tästä huolimatta jonkinlaista tarvetta tilalle oman kodin 

ulkopuolella oli jokaisella yrittäjällä. Ideakeskus mainittiin lähes kaikissa haastatteluissa 

mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi tehdä töitä esimerkiksi silloin kun tapaa asiakkaita. 

Asiakkaiden kutsumista omaan kotiin ja kotikonttoriin ei koettu useinkaan halutuksi 

toimintamalliksi.  

Yritysringin toiminta tai puhtaasti oma toimitila Ideakeskuksella koettiin kokonaisuudessa 

kuitenkin liian sitovaksi useissa tapauksissa, joissa kotikonttorilla tai asiakkaiden luona työskentely 

oli pääasiallinen tapa tehdä työtä. Erikseen satunnaisesti vuokrattava työhuone ja neuvottelutila 
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nousivat haastatteluissa esiin tarpeena, johon toivottiin Ideakeskuksen tai Yritysringin vastaavan. 

Sopiva tila asiakastapaamisiin, pienimuotoisiin koulutuksiin tai neuvotteluihin oli selkeä tarve 

usealla haastateltavista. 

Haastateltavissa oli myös yrittäjiä, jotka jo tekevät töitä Lempäälä-talon Ideakeskuksella. Näissä 

tapauksissa Lempäälä-taloon sijoittuminen oli ollut selkeä valinta. Ideakeskus ja Yritysringin 

toiminta vastasi yritystoiminnan tarpeita. Valintaan vaikuttivat erityisesti Lempäälä-talon sijainti ja 

kulkuyhteydet, kohtuullinen vuokrahinta sekä monipuoliset palvelut kuten tulostusmahdollisuus, 

internet-yhteys ja muiden yrittäjien tarjoama työyhteisö. Oman työyhteisön syntyminen 

Ideakeskukselle koettiin tärkeäksi mahdollisuudeksi edistää liiketoimintaa, mutta myös omaa 

osaamista ja hyvinvointia.  

Verkostoitumistilaisuudet 

 

Verkostoitumisen mahdollisuudet nousivat käytetyimmäksi tukipalvelumuodoksi 

haastattelututkimuksessa. Verkostoituminen oli myös asia, jolle erityisesti koettiin olevan tarvetta 

ja jonka mahdollisuuksia ja tapoja tulisi lisätä.  

”Korona on sulkenut monet yrittäjät yksin. Viestikää toiminnasta ja palveluiden 

tarjonnasta” 

Verkostoitumisella tarkoitettiin erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joita Lempäälän kunta, 

Lempäälän Kehitys Oy tai Lempäälän Yrittäjät ry oli organisoinut ja isännöinyt. Tällaisia mainittiin 

nimeltä useammassa haastattelussa: Yrittäjä-kahvit, hankintamessut, yrittäjäjuhlat ja Lempäälän 

joulu. Nämä esimerkit olivat sellaisia, josta haastateltavat olivat erityisen kiinnostuneita ja usea oli 

myös osallistunut. Verkostoituminen koettiin tärkeäksi osaksi edistää omaa liiketoimintaa. Samalla 

se koettiin myös erittäin haastavaksi. Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet olivat monella tapaa 

merkityksellisiä yksinyrittäjälle itselleen, vaikka niistä ei varsinaista liiketoiminnallista hyötyä aina 

ollutkaan. Uusien asiakkaiden löytämisessä verkostot koettiin todella tärkeiksi.  

”Asiakkaani ovat pitkälti pääkaupunkiseudulla ja muissa isoissa kaupungeissa, olisi 

hienoa saada niitä myös Lempäälästä.” 



 

 

42 

Haastateltavat kokivat, että verkostoitumisen mahdollisuuksia lisäisi erityisesti viestintä itse 

tapahtumista laajalle kohderyhmälle, myös ei-yrittäjäyhdistykseen kuuluville. Verkostoitumisen 

mahdollisuuksista viestiminen koettiin näkymättömäksi ja liikaa muutaman ihmisen harteilla 

olevaksi asiakasi.  

Henkilökohtainen sparraus 

Haastateltavista puolet mainitsi saaneensa apua ja tukea yritystoimintaansa Lempäälän Kehitys 

Oy:ltä tai Lempäälän Yrittäjäyhdistykseltä. Haastatteluvastauksissa korostuivat henkilökohtaiset 

suhteet ja yhteydet. Useampi haastateltava mainitsi, että neuvoa ja apua oli saanut hyvin 

matalalla kynnyksellä ja epävirallisissa yhteyksissä. Tämä toimintatapa koettiin hyväksi, eikä 

lisäbyrokratiaa kaivattu.  

”Kehityksen palvelut ovat keskittyneet yksittäisiltä henkilöiltä saatuihin palveluihin. 

Ne ovat olleet helposti saatavilla.” 

Huoleksi usea haastateltava nosti sen, miten ne yrittäjät saavat apua ja tukea, joilla ei ole 

henkilökohtaisia suhteita? Myös yrittäjien haastaviin hetkiin moni koki tarvetta sparraajalle. 

Haastateltavista neljä nosti esiin Covid19-pandemian tuomat haasteet keväällä 2020, kun 

työkalenteri äkillisesti tyhjeni. Keskustelu ja sparrausapu lamaantuneen yrittäjän tukena olisi tullut 

tarpeeseen. Haastateltavat mainitsivat kuitenkin omista verkostoista löytyneen sparrausavun, 

mutta ulkopuolinen sparraus nähtiin mahdollisuutena. 

Edunvalvonta 

Edunvalvonta-asiat nousivat esiin erityisesti puhuttaessa toiminnan kehittämisestä. Kun 

Lempäälän kunta ja Lempäälän Kehitys Oy koettiin kaukaiseksi toimijaksi, oli Yrittäjäyhdistyksen 

merkitys isompi. Haastateltavat näkivät, että Yrittäjäyhdistyksessä on nyt ja aiemmin ollut 

tekijöitä, joiden kautta moni asia oli henkilöitynyt ja sitä kautta usein myös edennyt. 

Edunvalvonnallisina asioina esiin nousivat parkkipaikkojen saatavuus kuntakeskuksessa, Ideapark-

keskeisyys yritysviestinnässä ja markkinoinnissa. Näissä yksinyrittäjien äänen kuuluminen koettiin 

heikoksi, vaikka yhdistäviä näkemyksiä kuitenkin oli. Edunvalvonnallinen vaikuttaminen koettiin 

kuitenkin tärkeäksi ja sen mainitsi puolet haastateltavista. Yksinyrittäjän vaikutusmahdollisuudet 

yrittäjäyhdistyksen ulkopuolelta koettiin vaikeiksi.  
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6.1.2 Yksinyrittäjien palvelutarve  

Kuten edellä mainittiin, yksinyrittäjät kokivat useiden Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n 

ja Lempäälän Yrittäjät ry:n palveluiden olevan kohdennettuja muille kuin yksinyrittäjille.  

Ideakeskuksen toiminnasta haastateltavat nostivat esiin asioita, joista uskoivat olevan hyötyä 

nimenomaan yksinyrittäjien näkökulmasta, kuten sijainti, verkostoituminen ja sen tuottamat 

palvelut. Ideakeskus koettiin houkuttelevaksi paikaksi. Ideakeskus kiinnosti sijaintinsa ja 

palveluittensa puolesta, vaikka varsinaista toimitilaa haastateltavat eivät juurikaan olleet vailla. 

Kysyttäessä asioista, jotka voisivat houkutella yrittäjän mukaan Ideakeskuksen ja Yritysringin 

toimintaan saivat erikseen useampia mainintoja verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa, 

Lempäälä-talo itsessään ja sen sijainti, oman osaamisen kehittäminen ja yrittäjille suunnatut 

tapahtumat ja tilaisuudet.  

”Olen ollut joulun aikaan monenlaisissa tapahtumissa mukana. Olen myös miettinyt 

osallistumista Yrittäjien tapahtumiin ja tilaisuuksiin, mutta sitten ne ovat jääneet. En 

ole löytänyt riittävää syytä lähteä.” 

Ideakeskuksen ja Yritysringin toiminnan kannalta isoin este mukaan lähtemiselle oli yksinyrittäjien 

osalta ajan puute. Toisaalta kolmasosa haastateltavista mainitsi olevansa ulkopuolisia, koska eivät 

kuulu yrittäjäyhdistykseen, eivätkä sen myötä ole kokenut oikeutta aiemmin osallistua 

yrittäjäyhdistyksen tapahtumiin. Kiinnostusta kuitenkin osallistumiselle Ideakeskuksella 

järjestettäviin tapatumiin ja tilaisuuksiin oli.  Asioista, tapahtumista ja tilaisuuksista viestiminen 

nostettiin esiin yli puolessa haastatteluista.   

Osaamisen kehittäminen 

Kiinnostus ja toisaalta myös tarve oman osaamisen kehittämiseen nousi jokaisessa haastatteluissa 

jollain tavalla esiin. Yksinyrittäjien työ on oman osaamisen myymistä asiakkaille. Oma 

ammattiosaaminen on hankittu pitkälti jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä tai sen aikana formaaleista 

koulutuksista. Haastateltavat kuitenkin nostivat esiin tarpeen kehittää osaamista monilla 

nimenomaan yrittäjyyteen liittyvällä osa-alueella kuten: markkinointi, sosiaalinen media, 

hankinnat, kirjanpito, verotus, digitaidot ja esiintyminen. Muutama haastateltava nosti esiin myös 
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vapaamuotoisemman osaamisen kehittämisen osana hyvinvointia ja verkostoitumista. Näistä 

voidaan mainita kukkiensidonta, yhdessä liikkuminen ja ruoka.  

”Kaikkea ja paljon. Tarvetta monenlaiselle osaamiselle olisi, kun vaan pääsisi 

osallistumaan. Asia on vahvasti ajankäytöllinen.” 

Yritysringin toimintaan kuuluvat osaamisringit, jossa yrittäjät voivat kehittää omaa osaamistaan 

yhteisöllisesti. Tutkimuksessa kysyttiin haastateltavilta millaista osaamista heillä olisi, mitä he 

voisivat antaa toisille. Kun yrittäjyys perustuu oman osaamisen myyntiin, oli tämä kysymys selvästi 

haastavampi vastattava. Toisaalta yrittäjinä haastateltavat olivat valmiit oman osaamisen 

jakamiseen tilanteissa, jossa itse olisi mahdollisuus myös omaa osaamista kehittää. Kun tilanne on 

selkeästi ”win-win”, oli osallistumisen halu korkeammalla kuin tilanteessa, jossa omaa osaamista 

olisi annettu toisille esimerkiksi koulutuksen muodossa ilman palkkiota. Lähtökohtaisesti asiaan 

kuitenkin suhtauduttiin positiivisesti. 

”Miten teet yrityksestäsi paremman? Kaikki kirjanpidosta myyntiin ja hankintoihin. Se 

kaikki, joka jää tekemättä usein kunnolla, kun ei osaa tai oikein ehdi. Siihen 

tarvittaisiin osaamista enemmän, jotta asiat hoituisivat sujuvasti.” 

Lempäälä-talon ja Ideakeskuksen sijainti on vielä käyttämätön voimavara. Siinä missä erilaiset 

ammatilliset verkostot tapaavat toisiaan Tampereella tai Helsingissä, voisi Lempäälä upealla 

sijainnillaan tarjota hyvän paikan ammatillisten verkostokojen tapaamisille. Haastateltavat 

nostivat esiin vahvat omat ammatilliset verkostot, joiden hyödyntäminen osaamisen 

kehittämisessä on ollut keskeistä. 

Yritysmentorointi 

Lähes puolet haastateltavista mainitsi yhtenä palvelun tarpeena osaamisen kehittämisessä 

yritysmentoroinnin, jota olisivat tarvinneet yrittäjyytensä aikana. Yrittäjyyden alussa ensimetrin 

palvelut olivat tarpeellisia ja sen tuoma sparrausapu oli koettu merkityksellisenä. Kuitenkin 

yksinyrittäjänä kohtaa yrittäjyydessä asioita, joihin kaipaisi sparrausta. Tällaisia asioita olivat 

esimerkiksi liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen, tai erilaiset haasteelliset asiat. 

Yksinyrittäjänä on kovin yksin monessa asiassa, myös vaikeissa tilanteissa. Muutama haastateltava 
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pystyi nimeämään ihmisiä Lempäälän Kehitys Oy:stä ja Lempäälän Yrittäjät ry:stä, jotka ovat 

auttaneet ja sparranneet heitä pyydettäessä. Toiminta on kuitenkin ollut enemmän 

henkilökohtaista kuin organisoitua toimintaa, vaikka apu tämän kautta oli kaikissa tapauksissa 

saatu.  

”Lempäälän kunta on profiloitunut kuntakentässä edelläkävijänä. Nyt voisi nostaa 

yritystoiminnan edelläkävijyyden rinnalle! Emme ole sympaattisia pienyrittäjiä vaan 

yrittäjät itse voisi nostaa profiiliaan myös.” 

6.1.3 Yhteisöllisyyden lisäämisen tarpeet 

Kolmas teema, johon liittyen luokittelin haastattelututkimuksen vastauksia, oli yhteisöllisyys ja 

erityisesti sen lisääminen. Haastatteluissa nousi useasti esiin yksinyrittäjien yksinäisyys ja 

työyhteisön kaipuu, vaikka työ ei välttämättä ollutkaan yksin tekemistä. Haastateltavat nostivat 

esiin useiden kysymysten kohdalla verkostoitumisen tarpeen niin oman osaamisen, oman 

hyvinvoinnin kuin silkan myynnin edistämisen näkökulmasta.  

”Sitä on itse itsensä paras käyntikortti. Sitä kautta tulee yrityksen myynti. Kun saa 

myyntiä, saa myös suosituksia, jotka vievät taas eteenpäin. Suositusten kautta tulee 

ehkä eniten myyntiä.” 

Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tarve ei ole kadonnut. Yksinyrittäminen koetaan ajoittain 

todella yksinäiseksi. Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että erityisesti tieto- ja asiantuntijatyötä 

tekevät yksinyrittäjät kaipaavat toimitiloilta nimenomaan yhteisöllisyyttä siitäkin huolimatta, ettei 

yli puolella haastateltavista ollut tarvetta uudelle työtilalle tällä hetkellä. Kysyttäessä mitkä asiat 

Ideakeskuksessa ja Yritysringissä houkuttavat nousivat vastauksissa verkostoituminen ja 

tilaisuudet erityisesti esiin.  

Lempäälässä on aktiiviseksi koettu ja tunnustettu yrittäjäyhdistys. Haastattelussa nostettiin esiin, 

aktiivinen ja tiivis ydinryhmä, jonka toimia on ilo seurata. Kuitenkin haasteena on koettu myös 

vaikeus päästä osaksi tätä aktiivista ryhmää. Vaikka yritysrinki on tietyllä tavalla suljettu ryhmä, 

nostettiin haastattelussa esille se, että Ideakeskus olisi kaikkien yhteisöllinen olohuone ja paikka, 

johon voisi tulla mukaan matalalla kynnyksellä.  
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Esiteltäessä Yritysringin toimintaa nousi esiin osaamisrinkien teemoihin: neuvotteluhuoneen 

vuokraaminen, verkostojen rakentamisen mahdollistaminen, erilaiset tapahtumat, osaamisen 

kehittäminen sekä ammattimaisuus. 

Yhteisölliset työpäivät 

Lempäälän kuntakeskuksessa oli ennen Lempäälä-talon valmistumista Ideahuone, jossa yrittäjät 

kohtasivat toisiaan joka perjantain yrittäjien aamukahvilla (Y-kahvit) ja yhteisöllisissä työpäivissä. 

Tila oli myös yrittäjille vuokrattavissa omiin tilaisuuksiin.  

Ideahuoneen yrittäjäkahveilla oli käynyt vain neljäsosa haastateltavista. Konseptina Y-kahvit olivat 

kuitenkin kaikille yrittäjille tuttu. Suurin syy siihen, ettei Y-kahveille oltu osallistuttu, oli ajan puute 

eli samaan aikaan tehdyt työtehtävät.  Yrittäjäkahvien tärkein anti oli verkostoituminen muiden 

yrittäjien kanssa sekä yhteisölliset työpäivät. Haastateltuja yksinyrittäjiä kiinnostivat kovasti 

yhteisölliset työpäivät, vaikkei näihin ollutkaan aikaisemmin juurikaan osallistuttu. Ajatuksena 

yhteisöllistä työpäivää pidettiin hyvänä ja osallistumista Ideakeskuksella houkuttelevana. Tässä 

kohtaa Y-kahvien ja yhteisöllisen työpäivän teemallisuus korostui, koska neljäsosa Y-kahveille 

osallistuneista haastateltavista koki, ettei Y-kahveista ollut ammatillisesti hyötyä. Y-kahveilla ei 

tapahtunut myynnin edistämistä, vaikka verkostoja siellä pystyi kuitenkin luomaan.  

”Porukan pitäisi vaihtua. Nyt kahvilla on pitkälti samat ihmiset. Tämä ei edistä 

myyntityötä eikä kasvata ammatillista verkostoani.”  

Y-kahveista haastateltavat keskustelivat vilkkaasti. Yli puolet haastateltavista mainitsi sosiaalisen 

median kautta seuranneensa Y-kahvien viestintää. Useampi mainitsi myös harmitelleensa 

myöhemmin, ettei ollut lähtenyt tai päässyt paikalle kiinnostavasta teemasta huolimatta.  

”Kun viestitään, saadaan ihmisiä liikkeelle.”  

Viestintä  

Huomattavaa oli, että haastateltavista alle puolet oli yrittäjäyhdistyksen jäseniä. Viestintä ja 

verkostoituminen nostettiin esiin vahvasti myös yrittäjäyhdistyksen profiilin nostamisessa. 

Haastateltavat kokivat haasteena viestinnän, koska eivät olleet yrittäjäyhdistyksen jäseniä. Vain 
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kaksi haastateltavista kuitenkin totesi, etteivät varsinaisesti koe tarvetta jäsenyydelle ja saavat 

vastaavat ja jopa toimialalle paremmat edut muualta. Mitä yrittäjäyhdistyksellä voisi olla tarjota 

yksinyrittäjille, joilla on selvästi tarpeita niin osaamisen kehittämiselle kuin yhteisölliselle 

toiminnallekin, mutta jotka eivät näe itseään aktiivisena osana yrittäjäyhdistystä? Useampi 

haastateltava mainitsi, että yksinyrittäjänä täytyy olla aina mukana täysillä tai ei ollenkaan. Kynnys 

aktiivijäsenyyteen koettiin osin korkeaksi.  

Aktiivinen yrittäjien asioista viestiminen verkossa ja sosiaalisessa mediassa mainittiin useita 

kertoja. Tiedon saaminen oli kuitenkin jossain asioissa koettu heikoksi ja hitaaksi. Oman 

aktiivisuuden varassa oleva tiedon saanti koettiin työlääksi ja siksi ehkä toimintaan mukaan 

lähtemisen kynnys tässäkin korkeaksi. Kampanjaviestintä koettiin onnistuneeksi. Kolme 

haastateltavaa mainitsi erikseen Lempäälän joulun tapahtumat, hankintamessut ja yrittäjägaalan. 

6.2 Määrällisen tutkimuksen analysointi 

Kyselyn toteutus O365 Forms -ohjelmalla oli helppo toteuttaa ja siihen oli nopea vastata. Vaikka 

vastausprosentti jäi pieneksi ollen 12,2%, saatiin vastauksia kuitenkin hyvä määrä, eli 78 

kappaletta. Kyselyn aikana sain useamman yhteydenoton, jossa kiiteltiin kyselystä, vaikka oma 

toiminta olikin joko hyvin pientä tai yrittäjä oli jo siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle. Palautetta tuli 

myös sivutoimisilta yrittäjiltä, joiden yritys oli hyvin pienimuotoista ja kysely oli saanut aikaan taas 

innostuksen yritystoimintaan.  

Kuva 10 Vastanneiden yksinyrittäjien toimintavuodet yrittäjinä. (Vastaajia kpl) 

 

Tutkimukseen vastanneista yksinyrittäjistä reilusti yli puolet ovat yli 10 vuotta yrittäjinä toimineita 

(kuva 10). Vastanneista 55 kappaletta (71%)  on toiminut yrittäjänä yli kuusi vuotta. Yksinyrittäjät 
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ovat olleet pitkään yrittäjinä päätoimisesti tai sivutoimisesti. Kyselytutkimukseen vastanneista 

yksinyrittäjistä 57 kappaletta (73%) vastasi toimivansa päätoimisena yrittäjänä. 

Kuva 11 Tutkimukseen vastanneiden toimiala. (Vastaajia kpl) 

 

Yllä olevasta kuvasta 11 näkee yksinyrittäjien toimialojen jakauman. Kyselyyn vastanneista 75 % 

edusti palveluja. Vastanneet toimialat vastaavat hyvin luvussa 3.2 olevaan kuvaan 4, jossa näkyvät 

tilastokeskuksen jakauma yksiyrittäjistä toimialoittain. Tällaisella karkealla jaottelulla palveluiden 

tarjoajat ovat suurin yrittäjäryhmä yksinyrittäjissä ja myös tähän kyselyyn vastanneista.  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yksinyrittäjien yhteisöllisyyttä. Yksi merkillepantava asia 

oli yrittäjien tekemä yhteistyö toisten yrittäjien kanssa. Yhteisöllisyyden teemaa käsitellään 

erikseen tarkemmin vielä kappaleessa 6.2.4. 

Kuva 12 Teetkö yritysyhteistyötä toisten yrittäjien kanssa? (Vastaajia kpl) 

 

Kuvasta 12 on nähtävissä, ettei yhdessä tekeminen ja yhteistyö toisten yrittäjien kanssa ole 

itsestään selvää yksinyrittäjien osalta. Vastaajista 24 eli lähes kolmasosa (31 %) ei tee yhteistyötä 

yhdenkään yrittäjän kanssa. Yritysyhteistyötä tekevistä yrittäjistä tekee yhteistyötä kahden tai 
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kolmen yrittäjän kanssa kuitenkin miltei neljännes (24 %). Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että 

yksinyrittäminen on usein hyvin itsenäistä. Yritystoiminta perustuu suoraan myyntiin ja 

tekemiseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaille ja heidän kanssaan.  

Verkostot ja verkostoituminen on tärkeä asia yksinyrittäjälle, kuten haastattelututkimuksessa ja 

tässä määrällisen tutkimuksen analyysissäkin myöhemmin vielä käydään läpi. Verkostoitumista ja 

verkostojen hyödyntämistä ei koeta kuitenkaan yritysyhteistyön tekemiseksi.  

6.2.1 Yksinyrittäjien käyttämät palvelut 

Kyselyssä selvitettiin haastattelututkimuksen tavoin yrittäjien käyttämiä palveluita (kuva 13). 

Kyselytutkimuksessa haluttiin selvittää Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n ja Lempäälän 

Yrittäjät ry:n tarjoamia palveluita ja niiden merkittävyyttä yksinyrittäjille. 

Kuvan 13 kuvaajan tulos näkyy asteikolla -100 % / +100 % ja keskellä on siis 0 %. Mitä enemmän 

pylväs on oikealla, sitä useammat ovat vastanneet olevansa väittämän kanssa samaa mieltä ja jos 

taas vasemmalla, ovat vastaajat olleet eri mieltä. Värikoodit pylväässä kertovat tuloksen osuuden 

suuruuden: ruskea = ei merkitystä; keltainen = vähän merkitystä; harmaa = vain vähän merkitystä; 

vaaleansininen = merkityksellinen; ja tumman sininen = erittäin paljon merkitystä. 

Kuten aiemmin todettiin, lähes joka kolmas kyselyyn vastannut yksinyrittäjä ei suoraan tehnyt 

yritysyhteistyötä toisen yrittäjän kanssa. Kuitenkin he kokivat suurimman merkityksen avoimilla 

koulutuksilla (19,4 %), verkostoitumistilaisuuksilla (15,7 %) ja yrittäjägaala (14,3 %). Kaikki nämä 

tilaisuudet ovat osa yhteisöllisyyttä ja yhteistyön lisäämistä. 

Kiinnostava yksityiskohta löytyy tässä kohdin Lempäälän Tietopaketista. Tämä ei noussut 

kovinkaan merkittäväksi palveluksi haastattelututkimuksessa. Sen ajateltiin olevan jopa jo 

vanhahtava. Kuitenkin kyselyyn vastanneista lähes viidennes (18,9%) koki Tietopakettia erittäin 

merkityksellisenä tai merkityksellisenä palveluna.  

Tapahtumista Y-kahvit oli 25,8 %:lle vastaajista erittäin merkityksellinen tai merkityksellinen 

palvelu. Y-kahvit ovat olleet Covid-19 pandemian vuoksi tauolla ja tilalle on uutena kokeiluna tullut 
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Ideakeskus LIVE. Se ei selvästi ollut tavoittanut vielä yksinyrittäjiä kohderyhmänään, sillä 63,8 % ei 

pitänyt sitä lainkaan merkityksellisenä. 

Aloittavan yrityksen palvelut olivat tuttuja ja käytetty palvelu haastattelututkimuksen 

kohderyhmässä, mutta tässä tutkimuksessa näkyy selvästi se, että kyselyyn vastasi paljon pitkään 

jo yrittäjinä toimineita (kuva 13). Vain 17,1 % vastanneista koki aloittavan yrittäjän palvelut erittäin 

merkityksellisenä tai merkityksellisenä.  

Kyselytutkimuksessa kysyttiin myös, millaiset asiat houkuttelisivat yrittäjää mukaan Lempäälän 

yrittäjien toimintaan. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 42 kappaletta. Vastauksissa 15 ilmoitti 

olevansa jo yrittäjien jäsen. Neljä vastaajista kertoi, ettei ole jäsen, eikä koe sille tällä hetkellä 

tarvetta.  
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Kuva 13 Mikä merkitys Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n ja Lempäälän Yrittäjät ry:n 

tarjoamilla palveluilla on sinulle yrittäjänä? 

 

Vastaajista kolme kertoi Lempäälän Yrittäjien toiminnan olevan pääasiassa aktiivista, mutta siihen 

oli vaikea yksinyrittäjän tulla mukaan. Kaksi vastaajista koki mukaan pääsyn haastavaksi, koska 

yrittäjäyhdistyksessä on tiivis sisäpiiri, johon ei pääse mukaan. Tämä näkyi myös vastauksissa 

kysyttäessä (taulukko 17) yhteisöllisyyden merkityksestä, kun kysyttiin onko yrittäjien tilaisuuksiin 

helppo osallistua, vaikkei olisi tuntenut muita. Vastaukset jakautuivat kahtia, kun vastaajista 28.8% 

vastasi ettei väittämä pitänyt lainkaan tai hyvin vähän paikkaansa ja 31% taas oli täysin tai melko 

täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 
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”Toiminnot, jotka olen huomannut Lempäälän Yrittäjien taholta, ovat tapahtuneet 

päivällä, jolloin olen suorittamassa omaa päätyötäni. Yritykseni on sivutoiminen ja 

olen palkkatyössä arkipäivisin. ” 

Kyselyssä avoimissa vastauksissa vastaajista neljä ilmoitti, ettei aikataulu ja tunnit päivässä riitä 

aktiiviseen mukanaoloon. Kolme vastaajaa ehdotti uusien yrittäjien tutustumistilaisuuksia, jonka 

kautta voisi päästä paremmin jyvälle siitä mitä Lempäälän Yrittäjät ja muut toimijat tarjoavat ja 

mahdollistavat. Aktiivisempaa toimintaa kaivattiin kahdeksassa vastauksessa: iltatilaisuuksia, 

koulutusta, verkostoitumista, yhteisiä retkiä ja liiketoiminta-edellytysten edunvalvontaa.  

Haastattelututkimuksessa nousi esiin viestintä ja erilaiset viestinnän kanavat. Kyselytutkimuksessa 

tätä kysymystä haluttiin vielä selvittää.  Siksi yksinyrittäjiltä kysyttiin mitä viestintäkanavia he 

käyttävät (kuva 14). Lempäälän kunnalla, Lempäälän Kehitys Oy:llä ja Lempäälän yrittäjillä on 

kaikilla useita viestintäkanavia käytössään. Kyselyssä haluttiin kartoittaa mitä käytössä olevia 

viestintäkanavia yksinyrittäjän käyttivät ja seurasivat. 

Kuvan 14 kuvaajassa näkyy muissakin taulukoissa oleva +100 % / +100 % asteikko. Mitä enemmän 

pylväs on vasemmalla, sitä enemmän vastaajat pitävät viestintäkanavaa pääasiallisena 

tiedonsaantilähteenä.  Jos pylväs painottuu oikealle, se merkitsee, ettei viestintäkanava ole 

vastaajalla seurannassa lainkaan. Oranssi väri kertoo pylväässä osuuden vastaajista, jotka 

käyttävät viestintäkanavaa pääasiallisena tiedonsaantikanavana. Harmaa väri merkitsee, että 

vastaaja seuraa ja saa tietoa kanavan kautta. Sininen väri kertoo siitä, ettei vastaaja seuraa 

kanavaa lainkaan.  
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Kuva 14 Mitä Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n ja Lempäälän Yrittäjät ry:n 

viestintäkanavia yrittäjänä seuraat? 

 

Pääasiallinen tiedonsaantikanava vastanneilla oli yritysviesti.fi -uutiskirje. Se koettiin selvästi 

eniten seuratuksi ja luetuksi. Pääasiallisena viestintäkanavana yritysviesti.fi -uutiskirjettä piti 15,1 

%. 39,7 % seurasi ja sai tietoa tämän kautta. Yritysviesti.fi on Lempäälän Yrittäjien verkkolehti, 

johon aineistoa yhteistyössä tuottavat Lempäälän Kehitys Oy, kunta ja Yrittäjät. Uusista 

uutiskirjeen jutuista koostuva yritysviesti.fi toimii omana sivustonaan. Tätä sivustoa seuraa 29,6 % 

vastaajista ja pääasiallisena kanavana sitä piti 7 % vastaajista. Lempäälän kunnan kotisivut eivät 
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juurikaan olleen vastanneiden pääasiallisena tiedonsaantikanavana (2,8 %), mutta sitä seuraa ja 

tietoa sivuilta haki yli 47 % vastanneista.  

Sosiaalisen median kanavista käytetyimpiä olivat Lempäälän yrittäjien Facebook-sivu, jota 

pääasiallisena kanavana käytti 6,9 % ja 33 % kertoi seuraavansa sitä. Lempäälän kunnan Facebook-

sivua oli kotisivujen lailla pääasiallinen tiedonsaanti kanava 4,7 % vastanneista ja sivua seurasi 30 

% vastaajista. 

Olemmelempaalasta.fi-verkkosivusto ja Facebook-sivu on yrittäjien ja Lempäälän Kehityksen 

yhteistyössä toteuttama sivusto, jossa paikalliset yrittäjät voivat mainostaa ja markkinoida itseään 

ja yrityksensä palvelua. Tämä sivusto luotiin kampanjanomaisesti keväällä 2020 Covid-19 

pandemian aikaan. Sivusto sai tuolloin paljon huomiota ja on jäänyt elämään. 

Olemmelempaalasta.fi-verkkosivustoa piti ensisijaisena kanavana 4,3 % ja seurasi 24,3 % 

vastaajista. Facebook-sivua piti ensisijaisena tiedonsaantikanavana 5,7 % ja seurasi 20% 

vastanneista. 

Tietoa yrittäjyydestä on tarjolla, mutta kaikkien tarjolla olevien kanavien osalta valtaosa kanavista 

oli vastaajille sellaisia, joita he eivät seuraa. Kaikkein vähiten seurattuja viestintäkanavia olivat 

Lempäälän kunnan ja Lempäälän Yrittäjien Twitter-tilit. 

6.2.2 Ideakeskuksen toiminnan kehittäminen 

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena tutkia ja selvittää Lempäälässä toimivien yksinyrittäjien 

palveluiden tarpeita ja käyttöä myös Ideakeskuksen toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 

Lempäälä-talon valmistuttua vuoden vaihteessa 2021 sinne on keskitetty kaikki Lempäälän kunnan 

ja Lempäälän Kehitys Oy:n hallinnolliset toimet. Siellä toimii myös Lempäälän yrittäjien Ideakeskus. 

Kyselyssä kartoitettiin Ideakeskuksella toimivan Yritysringin palveluiden hyödyllisyyttä.  Kuvassa 15 

on nähtävissä yksinyrittäjien ajatuksen Ideakeskuksen yritysringin palveluista. Vastauksissa näkyy 

samat esiin nousevat asiat, kuten haastattelututkimuksessakin.  

Kuvan 15 graafin tulos näkyy asteikolla -100 % / +100 % ja keskellä on siis 0 % . Mitä enemmän 

pylväs on oikealla, sitä useammat ovat vastanneet olevansa väittämän kanssa samaa mieltä ja jos 

taas vasemmalla, ovat vastaajat olleet eri mieltä. Värikoodit pylväässä kertovat tuloksen osuuden 



 

 

55 

suuruuden. Ruskea = ei merkitystä; keltainen = vähän merkitystä; harmaa = vain vähän merkitystä;  

vaalean sininen = merkityksellinen; ja tumman sininen = erittäin paljon merkitystä. 

Kuva 15 Ideakeskuksella toimivan Yritysringin jäsenenä yrittäjä on oikeutettu erilaisiin palveluihin. 

Kuinka hyödyllisinä koet Yritysringin palvelut? 

 

Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa koettiin erittäin tai jonkin verran hyödylliseksi 38,8 % 

kyselyyn vastanneiden mielestä. Verkostoitumisen merkitys nousi kaikkein korkeimmalle. Kuten jo 

aiemmin on todettu yksinyrittäjät arvostavat ja tarvitsevat laajoja verkostoja yritystoiminnalleen. 

Kyselyyn vastanneista niin palveluiden näkökulmasta kuin myöhemmin tapahtumien 

näkökulmasta verkostoituminen nousevat esiin vahvasti.  

Kuten haastattelututkimuksessakin, myös kyselyssä erilaiset toimitiloihin liittyvät asiat koettiin 

erityisen hyödyllisiksi. Näistä voisi mainita erityisesti neuvottelutilojen lisävuokraaminen edullisesti 
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(35,3 %) ja yhteistilojen vapaakäyttö (25,8 %). Selväksi kakkoseksi hyödyllisyydessä koettiin nopea 

nettiyhteys, josta kokivat hyödyllisyyttä erittäin paljon tai paljon 34,3 % vastaajista.  

Vähiten hyödylliseksi palveluksi koettiin postilaatikko ja yrityksen osoitteen siirtäminen 

Ideakeskukselle: 74.6 % vastanneista ei kokenut tästä olevan omaan yritystoimintaan lainkaan 

hyötyä. Myöskään 53 % vastanneista ei nähnyt Yritysringin kautta tulevan uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kuva 16 Millaisiin tilaisuuksiin Ideakeskuksella haluaisit osallistua? Valitse sinulle kolme tärkeintä. 

(Vastaajia kpl) 

 

Kyselyssä Ideakeskuksella järjestettävistä tilaisuuksista saivat vastaajat valita maksimissaan kolme 

itselleen tärkeintä (kuva 16). Vastauksia tuli yhteensä 165. Kaikki vastanneet eivät merkinneet 

kolmea vastausta, joka kysymyksessä oli maksimi. Kysymyksen vastaukset voidaan jakaa selvästi 

kolmeen eri luokkaan. Vastauksista selvästi erottuvat koulutukset (35 kpl) ja yksinyrittäjille 

suunnatut tapahtumat (34 kpl). Toisessa luokassa löytyvät viisi tärkeintä tapahtumaa: 

Verkostoitumistilaisuudet muiden yrittäjien kanssa (21 kpl), asiantuntija-alustukset (20 kpl), 

yrittäjien aamukahvit (18 kpl), juhlat (18 kpl) ja osaamisen kehittämisen verkostot (12  kpl). Kolmas 

luokka kokoaa enää kaksi tapahtumaa: Business meet-tilaisuudet (6 kpl) ja yhteisöllinen työpäivä 

(4 kpl). 

Osaamisen kehittämistä käsitellään laajemmin seuraavassa kappaleessa, mutta on 

huomionarvoista, että annetuista vaihtoehdoista osaamisen kehittäminen näkyy suurena 
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vastausjoukkona. Jos laskee yhteen osaamisen kehittämisteemaiset tapahtumat. Yksittäisiä 

vastauksia analysoimalla pysty päättelemään, että vastaajat olivat usein valinneet useita 

osaamisen kehittämiseen liittyviä vastauksia tai verkostoitumiseen liittyviä vastauksia, kun 

kyselyssä sai valita kolme itselle tärkeintä tapahtumaa. 

Tapahtumista kysyttiin myös avoimen kysymyksen muodossa: ”Millaisia tapahtumia tai tilaisuuksia 

toivoisit Ideakeskuksella järjestettävän?”. Kysymykseen tuli 26 erillistä vastausta. Näissä toivottiin 

yksinyrittäjille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka olisivat niin sanotun virka-ajan 

ulkopuolella (3 vastausta). Myös aamiaistilaisuuksia toivottiin (2 vastausta). Eri ammattiryhmien ja 

alakohtaisia tilaisuuksia toivottiin sekä mahdollisuuksia käydä keskustelua oman alan yrittäjien 

kanssa (2 vastausta). Ideakeskukselle toivottiin juhlien lisäksi myös mahdollisuuksia hyvin 

vapaamuotoisiin tapaamisiin ja tapahtumiin. Esimerkkinä annettiin erilaiset kisakatsomot ja 

teemaillat. Avoimissa vastauksissa korostettiin ei virka-aikaan tapahtuvia tilaisuuksia. Yksinyrittäjät 

kokivat suurimmaksi esteeksi osallistua tapahtumiin juuri niiden ajankohdan vuoksi.  

”Yritysringin toiminnassa minua kiinnostaisi erityisesti irtisanomistapa sekä -aika eli 

kuinka nopeasti Yritysringistä pääsee pois, sillä yrittäjyydessä tilanteet muuttuvat. 

Tieto siitä, että ketkä kaikki siellä jo ovat. Tarinat ja kokemuksien siitä, kuinka 

Yritysrinki auttaa yrittäjiä.” 

Kysyttäessä avoimesti mikä saisi mukaan Yritysringin toimintaan nousi useammassa vastauksessa 

esiin vielä se, että Yritysringin toiminta on vielä näkymätöntä ja siitä kaipaisi enemmän lisätietoa (6 

vastaajaa). Kaksi vastaajista kuuli asiasta ensimmäistä kertaa tämän kyselyn kautta. Yritysringin 

toimintaan suhtauduttiin vastausten perusteella positiivisesti tai neutraalisti. Toiminta houkutteli 

ja kiinnosti suoraan kahdeksaa vastaajaa. Houkuttimina lähteä tutustumaan yritysringin 

toimintaan ehdotettiin ilmaista kokeilujaksoa (2 vastaajaa). Yhteisöllistä toimintaa, avoimia 

koulutuksia (ei päiväaikaan tapahtuvia) ja tapahtumia nostettiin esiin 8 vastauksessa. Avoimia 

vastauksia oli yhteensä 35. 

6.2.3 Yksinyrittäjän osaamisen kehittäminen 

Ideakeskuksella ja Yritysringissä yksi toiminnan kulmakivistä on yrittäjien osaamisen kehittäminen 

ja vahvistaminen. Kysyttäessä osaamisen kehittämisen tarpeista, nousivat esiin hyvin perinteiset 
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osaamisen kohteet. Kuvassa 17 on nähtävissä osaamisen kehittämisen osa-alueet, joista vastaaja 

pystyi merkitsemään kolme merkittävintä tarvetta. 

Kuva 17 Osaamisen kehittäminen on yksi Ideakeskuksen ja Yritysringin kulmakivistä. Millaiseen 

koulutukseen sinulla yrittäjänä olisi tarvetta? Valitse itsellesi 3 tärkeintä. (Vastaajia kpl) 

 

Vastauksista voidaan nostaa esiin neljä selkeää tarvetta. sosiaalinen media (24 kpl), markkinointi 

(23 kpl), digitaalinen myyntityö (21 kpl) ja verotus (20 kpl). Vastaukset eivät yllätä. Osaamisen 

kehittämisen tarpeet ovat hyvin konkreettisia ja suoraan myynnin edistämiseen tähtääviä. Tämä 

nousi esiin niin haastattelututkimuksessa kuin avoimessa kysymyksessä, jossa kysyttiin 

tarkennuksia ja muita mahdollisia osaamisen kehittämisen tarpeita. 

”Somemainonta ja sen käyttäminen, kehittäminen, tekeminen olisi kova sana. 

Koulutusajankohtia tulisi olla useita, koska kalenteri on yleensä 3-6 kk eteenpäin jo 

suunniteltu.” 

Avoimissa vastauksissa nousi esiin erikseen hankintaosaaminen (3 vastaajaa) ja ennen kaikkea se, 

miten yrittäjä voisi päästä mukaan kilpailutukseen? Usein mukaan kilpailutukseen pääseminen 

vaatii yrittäjältä myös erilaisia sertifikaatteja ja todistuksia. Mistä näitä voi saada ja millaista 

koulutuksia näiden kriteereiden saavuttaminen vaatii, on asia, jota useampi yksinyrittäjä kaipasi. 

Avoimiin vastaustauksiin nousi myös erilaisia erityisosaamisen tarpeita kuten drone-lennätys ja 

tietoturvaan liittyvät asiat. Kiinnostuneisuutta koulutustarjontaa ja erilaisia mahdollisuuksia nosti 
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esiin 3 vastaajaa, joista kaksi kysyi myös millä tavoin kunta tai Lempäälän Yrittäjät voivat tukea 

yksinyrittäjän osaamisen kehittämistä (2 vastaajaa). 

Avointen koulutusten merkitys oli kohtaisen suuri tai suuri kolmasosalle kyselyyn vastanneista 

(34,7 % kuva 13). Vaikka 44,4 % vastanneista ei kokenut koulutusta lainkaan merkittävänä oman 

yritystoimintansa kannalta, voidaan kuitenkin nähdä koulutuksen tarve. Samoin 26,4 % oli 

kiinnostunut osaamisen kehittämisestä Ideakeskuksen teemaringeissä ja piti sitä erittäin 

merkittävänä tai merkittävänä (kuva 16).  

6.2.4 Yhteisöllisyyden lisääminen 

Yhteisöllisyys yrittäjyydessä nousi esiin yhdeksi keskeiseksi asiaksi haastattelututkimuksen 

pohjalta. Lempäälässä on tehty monenlaisia toimenpiteitä yrittäjien yhteisöllisyyden eteen, mutta 

tätä asiaa on kuitenkin aika vähän tutkittu tai mitattu.  

Kuvien 18 ja 19 graafien tulos näkyy kuten aiemmat edellä eli asteikolla -100 % / +100 % ja keskellä 

on 0 %. Mitä enemmän pylväs on oikealla, sitä useammat ovat vastanneet olevansa väittämän 

kanssa samaa mieltä ja jos taas vasemmalla, ovat vastaajat olleet eri mieltä. Värikoodit pylväässä 

kertovat tuloksen osuuden suuruuden. Ruskea = ei merkitystä; keltainen = vähän merkitystä; 

harmaa = vain vähän merkitystä; vaaleansininen = merkityksellinen; ja tumman sininen = erittäin 

paljon merkitystä. 
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Kuva 18 Mitä yhteisöllisyys sinulle yrittäjänä merkitsee? Vastaa kuinka samaa mieltä olet 

väittämien kanssa. 

 

Tällä kysymyksellä haettiin kyselyssä näkemyksiä siitä, miten merkityksellisenä yhteisöllisyyteen 

liittyviä asioita yksinyrittäjät Lempäälässä kokevat (kuva 18). Vastauksista ei pysty erottelemaan 

erikseen päätoimisten (57 %) ja sivutoimisten yrittäjien vastauksia, mutta uskon, että taustoillakin 

on vaikutusta yhteisöllisyyden tarpeeseen ja merkitykseen. Peilaan tätä pohdintaa teoriaosuuteen, 

jossa yhteisöllisyyden merkitys korostui yksinyrittäjissä Pia Hounin ja Heli Ansion selvityksessä. 

Yhteisöllisyyden merkitys jakautui hyvin tasaisesti läpi kysymysten. Vastaajista 42,7 % oli väitteen 

”yhteisöllisyys on minulle tärkeää” kanssa samaa tai lähes samaa mieltä. ”Yrittäjien asenne tukee 
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yhteisöllisyyden syntymistä Lempäälässä” -väitteen kanssa olivat samaa tai lähes saama mieltä 

33,3 % vastaajista. 

Yksinyrittäjät haluavat olla osa porukkaa. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 20,3 % ja lähes 

täysin 14,3 %.  Väitteen ”pidän tärkeänä löytää saman henkisiä yrittäjä ja ihmisiä” kanssa täysin 

samaa mieltä oli 17,4 % ja lähes täysin samaa mieltä 26,1 %. Yhteisöllisyys on merkityksellinen osa 

yrittäjyyttä yli kolmasosalle kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä. Väitteen ”yhteisön kautta saan 

henkistä tukea toisilta kanssa” kanssa oli täysin samaa mieltä 17,4% ja lähes täysin samaa mieltä 

15,9%. 

Yksinyrittäjät eivät tämän kyselyn perusteella kuitenkaan innostuneet yhteisöllisistä työtiloista, 

vaikka aiemmin toimitiloihin ja Ideakeskukseen liittyvät asiat koettiinkin tärkeäksi. Yleisesti voisi 

siis vetää johtopäätöksen, etteivät yksinyrittäjät kaipaa yhteisöllisiä toimitiloja, kun 51,1 % oli 

väitteen ”Yhteisölliset työtilat ovat kiinnostava vaihtoehto” kanssa täysin tai lähes täysin eri 

mieltä, vain 14,1% ollessa väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Yhteisöllinen työpäivä ei myöskään 

saanut kannatusta (4 vastausta) kuvassa 16.  
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Kuva 19 Millainen verkostoituja olet? Vastaa kuinka samaa mieltä olet väittämien kanssa 

 

Kyselyssä kysyttiin myös yksinyrittäjien verkostoitumistaitoja (kuva 19). Tällä kysymyksellä halusin 

kerätä tietoa siitä, miten yksinyrittäjät kokevat verkostoitumisen, joka yleensä nousee esiin 

vahvasti kiinnostumisen kohteena sekä merkityksellisenä asiana liiketoimintamahdollisuuksien 

edistäjänä. Yksinyrittäjät ovat sosiaalisia ja kokevat uusiin ihmisiin tutustumisen luontevana. 

”Uusiin ihmisiin tutustuminen on minulle luontevaa”-väitteen kanssa oli täysin tai melko täysin 

samaa mieltä jopa 61,4%. Yrittäjien toimintaan on helppo tulla mukaan ja kyselyyn vastanneet 

yksinyrittäjät ovat myös tyytyväisiä siihen, miten ovat tutustuneet toisiin yrittäjiin.  
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Huomionarvoista on, kuten jo haastattelututkimuksessakin tuli ilmi, että yksinyrittäjät eivät koe 

kuntaa kovinkaan läheiseksi kumppaniksi. Vaikka tämäkin tutkimus osoittaa, että kunnassa on 

yrittäjämyönteinen henki ja yrittäjyyttä arvostava ilmapiiri, ei sen silti koeta olevan kunnan 

edesauttamaa. Kuvassa 18 on nähtävissä väite ”Ilmapiiri on Lempäälässä yrittäjyyttä arvostava” , 

jonka kanssa täysin tai lähes täysin samaa mieltä on 52,2 %.  Kuitenkin väitteen ”Lempäälän kunta 

on kiinnostunut minusta yrittäjänä” kanssa täysin samaa tai lähes täysin samaa mieltä on vain 18.6 

%, kun se Lempäälän kehitys Oy:n osalta on 22,9 %  ja Lempäälän Yrittäjät ry:n osalta 25,7 %.  

Samaan aikaan vain 25,3 % vastaajista on ”olen osallistunut yrittäjien toimintaan” -väitteen kanssa 

täysin samaa ja lähes täysin samaa mieltä. 

Kyselyssä kysyttiin myös avoimessa kysymyksessä sitä, miten yrittäjien yhteisöllisyyttä 

Lempäälässä voisi lisätä. Vastauksen antoi 28 vastaajaa. Yleisesti Yrittäjien tarinoita ja kertomuksia 

yhteisöllisyyden tarpeesta ja hyödyistä toivottiin kolmessa vastauksessa. Erilaisia yksinyrittäjien 

kampanjoita toivottiin ja näihin lisää laajuutta, ajoissa viestimistä ja avointa mahdollisuutta päästä 

mukaan. Erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat mainittiin kahdeksassa vastauksessa, vapaamuotoiset 

tapahtumat mainittiin kolmesti. Erikseen nostettiin esiin yrittäjien mentorointi - erityisesti 

yrittäjyyden alkutaipaleella. Lisäksi tilaisuudet vierailla eri yrityksissä koettiin mahdollisuudeksi 

tutustua toisiin yrittäjiin ja tehdä jopa ”bisnestä” (2 vastausta).  

7 Kehittämisehdotukset tutkimusaineiston pohjalta 

Tätä opinnäytetyötä ohjasi kolme tutkimuskysymystä. Tutkimuksen tuloksilla on pyritty löytämään 

vastauksia yksinyrittäjien liiketoimintaedellytysten tarpeista (1), miten näihin tarpeisiin voisi 

parhaalla tavalla vastata Ideakeskuksen ja Yritysringin toiminnan kautta (2), ja miten edistää 

yksinyrittäjien yhteisöllisyyttä (3). 

Erityisesti haastattelututkimuksen analyysissä on käsitelty useita palveluita, joita yksinyrittäjät 

ovat kokeneet hyviksi ja tarpeelliseksi. Olen analyysissa jo pyrkinyt avaamaan näitä kohtia 

mahdollisimman tarkoin haastattelujen pohjalta. Siksi en ole nostanut johtopäätöksissä niistä 

kaikkia kohtia esiin erikseen. Osa on sulautettuna useisiin eri toimenpide-ehdotuksiin. On myös 

selvää, ettei jo toimivia asioita kannata rikkoa tai tuhota, vaikka kaikkea voi kehittää. 
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Tässä kappaleessa käsittelen haastattelututkimuksen ja kyselytutkimuksen tulosten pohjalta 

ajatuksia, ehdotuksia ja huomioita siitä, miten Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys Oy ja 

Lempäälän Yrittäjät ry voisivat tukea yksinyrittäjien liiketoimintaedellytyksiä. Mukana on myös 

toimenpide-ehdotuksia Ideakeskuksen toimintaan.  

Moni tutkimuksessa esiin noussut ja seuraavassa esiteltävä idea on teoriassa helposti 

ratkaistavissa. Osa ratkaisuehdotuksista vaatii ajattelutavan muuttamista ja yksinyrittäjäien 

huomioimista kohderyhmänä. Organisaation näkökulmasta asioiden hoitaminen vaatii resursseja, 

eli usein työpanosta. Haasteeksi muodostuu tilanne, jossa Lempäälän Yrittäjillä ei ole yhtään 

työntekijää ja kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistyön pohjalta. En luonnollisesti opinnäytetyön 

ja tutkimuksen tekijänä voi ottaa kantaa Lempäälän kunnassa ja Lempäälän Kehitys Oy:ssä olevien 

henkilöiden työn resursointiin. On kuitenkin selvää, että mikäli tutkimuksessa esiin nousseita 

asioita halutaan edistää, ne vaativat myös resurssin kohdentamista edistettäviin asioihin.  

7.1.1 Yksinyrittäjien liiketoimintaedellytysten tarpeisiin vastaaminen 

Lempäälässä on kunnalla ja yrittäjillä selvästi Covid19-pandemiasta huolimatta hyvä  yhteistyön 

”draivi” päällä. Yksi esimerkki tästä on jo viides perättäinen palkintosija Pirkanmaan yrittäjyys- ja 

elinvoimakuntakilpailussa. Toiminta yrittäjyyden edistämiseksi on palkittua, mutta tämän 

tutkimuksen mukaan kaikki toimijat, Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys Oy ja Lempäälän 

Yrittäjät ry ovat jääneet osin etäisiksi yksinyrittäjien näkökulmasta. Jossain määrin toiminta  

nähdään hyvin pienen ydinporukan tuottamaksi ja koetaan, että tähän joukkoon on vaikea päästä. 

Toisaalta kyselystä voidaan huomata, etteivät kaikki yksinyrittäjät suinkaan ole osallistuneet 

järjestettyyn toimintaan, tai ole yrittäjäyhdistyksen jäseniä. 

Yksinyrittäjät näkyviin strategiassa 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa olivat taustalla Lempäälän kunnan strategia sekä Lempäälän 

Kehityksen elinkeinostrategia. Kummankin strategian osalta tulossa on vähintään päivitys kuluvan 

2021 tai tulevan vuoden 2022 aikana. Tämä tutkimus on nostanut esiin monia yksinyrittäjyyden 

liiketoimintaedellytyksiä tukevia asioita. Tutkimukseen vastanneet yrittäjät ovat osoittaneet 

palvelutarpeensa, mutta myös kiinnostuksensa toimintaedellytysten kehittämiseen. Tämä on 
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voimavara, jota kannattaa hyödyntää tulevia strategioita tehtäessä. Yksinyrittäjät ovat aktiivinen 

joukko yrittäjiä, ja he ovat myös selvästi suurin yrittäjäryhmä Lempäälässä.  

Ehdotan, että Lupa palvella -mentaliteetti nostetaan kaikkeen tekemiseen tulevassa 

elinkeinostrategiassa. Osoitetaan teoin todeksi kunnan idea ”#kyllä” myös yksinyrittäjien 

liiketoimintaedellytysten näkökulmasta.  

Toimijoiden ydintehtävä ja sen viestintä  

Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät yrittäjyyden edellytyksiä kehittävät ja edistävät tahot ole kaikille 

tuttuja tai niitä ei mielletä yrittäjyyden kannalta aina merkityksellisiksi toimijoiksi. Kaikkien kolmen 

toimijan tulisikin miettiä toimintansa yrittäjäviestintää tästä näkökulmasta. Mikä on kunkin rooli ja 

merkitys yrittäjyyden edistämisessä. Usein puhutaan suurten yritysten merkittävyydestä kunnalle, 

mutta mikä merkitys yksinyrittäjillä on? 

Tutkimuksessa yksinyrittäjät nostivat vahvasti esiin tiedonsaannin tarpeen. Viestintäkanavia on 

paljon, ja tämän tutkimuksen pohjalta tavoittavimmat viestintäkanavat ovat uutiskirje sekä 

Facebook-sivustot. Ydintoimintojen viestintä, esittely sekä kertominen yrittäjyyden palveluista, 

tapahtumista ja toimijoiden onnistumisista on tarpeen. Viestintäkanavien osalta on hyvä käydä 

läpi, mitkä ovat ne kanavat, joita yrittäjät parhaiten seuraavat ja keskittyä niihin. Sosiaalisen 

median kanavissa on muistettava, että viestinnän tulee olla hyvin aktiivista tavoittaakseen 

kohderyhmän. 

Lempäälässä moni palvelu ja toiminto henkilöityy helposti, eikä palvelua ehkä siksi aina edes 

mielletä organisaatiolta saaduksi palveluksi. On hienoa, että Lempäälässä on toimijoina ihmisiä, 

jotka ovat helposti lähestyttäviä ja tavoitettavissa. Palveluiden tuottamisen näkökulmasta on 

tärkeää tiedostaa asioiden henkilöityminen niin onnistumisena, haasteena kuin työresurssinkin 

näkökulmasta. Organisaation näkökulmasta voi olla merkityksetöntä se, kuka asian hoitaa, kunhan 

asia tulee hoidetuksi. Yksinyrittäjä, joka palvelua etsii ja saa, ei ehkä ajattele asiaa näin. Hänelle 

yhteyshenkilö yksilönä voi olla huomattavasti merkityksellisempi.  
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Yksinyrittäjät kaipasivat tarinoita ja kokemuksia palveluiden käyttämisestä, yritysyhteistyöstä ja 

yrityspalveluista. Luomalla tarinoita aidoista tilanteista tuodaan yrittäjät lähemmäksi ja 

tietoisemmiksi toimijoista ja heidän rooleistaan. Tämä voi myös madaltaa kynnystä yrittäjyyteen. 

Lempäälän tietopakettia eivät yksinyrittäjät kokeneet kovinkaan tarpeelliseksi. Sen pääpaino on 

kuntalaisten informaation saamisessa kunnan palveluista sekä yrityksistä ja yhdistyksistä, joita 

Lempäälässä toimii. Tietopaketti on yksittäisenä asiana varmasti sellainen, jonka tulevaisuus 

kannattaa katsoa harkiten.  

Yhteinen (kunta, kehitysyhtiö, yrittäjäyhdistys) uutiskirje  

 

Kerrotaan aktiivisesti siitä mitä tehdään ja missä mennään. Varmistetaan, että uutiskirje on 

kaikkien luettavissa ja jaetaan uutiskirjettä säännöllisesti eri viestintäkanavissa. Luodaan 

uutiskirjeeseen selvät otsakkeet niin, että yksinyrittäjän on helppo löytää itselleen häntä koskeva 

tieto. Yritysviesti.fi -uutiskirje oli yksinyrittäjillä selvästi luetuin viestintäkanava. Sen asema on 

vankka ja sitä kannattaa vahvistaa.  

Yrittäjäpalvelut yksinyrittäjille 

Yksinyrittäjille tarjottavia palveluita tulisi tarjota sekä markkinoida suoraan yksinyrittäjille. 

Yksinyrittäjät olivat kiinnostuneita palveluista, sekä monista toimista ja tapahtumista joita 

Lempäälän kunta, Lempäälän Kehitys Oy ja Lempäälän Yrittäjät tarjoavat, mutta eivät löydä niiden 

luo. Toisaalta yrittäjät kokevat, etteivät palvelut aina ole heitä varten. Yksinyrittäjät ovat kuitenkin 

suurin yrittäjäryhmä Lempäälässä. Toimijoiden olisikin hyvä miettiä mitä palveluita he tarjoavat 

yksinyrittäjille, ja miten heidät tavoitetaan. 

Yrittäjäyhdistyksen jäsenyyttä tulisi miettiä yksinyrittäjän näkökulmasta. Mikä on se lisäarvo, jonka 

yrittäjä voi jäsenyyden kautta saada. Onko jäsenyys nyt riittävän houkutteleva ja mikä on 

yrittäjäyhdistyksen aito tavoite tavoittaa yksinyrittäjät jäsenikseen? 

Yksinyrittäjät nostivat tutkimuksessa esiin aikataululliset haasteet. Virka-aikana tapahtuva toiminta 

on monen yksinyrittäjän näkökulmasta haastava. Toisaalta monen yksinyrittäjän työkalenteri on 

lyöty lukkoon jo useiksi kuukausiksi etukäteen. Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehitys Oy:n ja 
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Lempäälän Yrittäjien olisi hyvä pohtia vuosikelloa niiden tapatumien osalta, jotka ovat kiinteästi 

joka vuosi tapahtuvia. Toimintakalenterin tulisi olla luotuna mahdollisimman pitkälle tulevaan.  

7.1.2 Ideakeskuksen toiminta 

Työhuoneen ja neuvottelutilojen vuokraaminen yrittäjille myös ilman erillistä jäsenyyttä  

 

Erikokoisille ja erilaisille toimitiloille on jatkossakin tarvetta Lempäälän kuntakeskuksessa. 

Ideakeskuksen sijainti on hyvä myös epäsäännöllisten ja yksittäisten vuokratilojen tarpeen 

näkökulmasta. Yksinyrittäjät eivät varsinaisesti kaivanneet toimitilaa toimintaansa varten, mutta 

tarvetta oli selvästi satunnaiselle ja jopa osa-aikaiselle käytölle. Erityisesti neuvottelutilat 

kiinnostivat. 

Tutkimuksen pohjalta yhteisölliset toimitilat kiinnostavat yksinyrittäjiä silloin, kun niiden hyöty on 

ennalta tiedossa ja tila, josta puhutaan, on konkreettinen. Erityisesti pitkään yrittäjinä toimineet 

yrittäjät eivät ehkä koe toimitila-asiaa niin tarpeellisena kuin uudet yrittäjät, jotka vielä hakevat 

itselleen toimitilaa. Toimitiloista erityisesti yhteisten tilojen vapaa käyttö sekä lyhytaikainen 

työtilan käyttö nousivat esiin. Tästä kannattaa lähteä liikkeelle.  

Yritysringistä ja sen toiminnasta kaivattiin enemmän tietoa ja kokemuksia. Viestintäkanavissa olisi 

hyvä kertoa jo Yritysringin toiminnassa mukana olevien yrittäjien tarinoita ja nostaa Yritysrinki ja 

sen toiminta vaikka yhdeksi aiheeksi Ideakeskus LIVE:en tai Y-kahveille.  

Y-kahvien toiminnan uudelleen käynnistäminen 

 

Y-kahvit saivat paljon kehuja erityisesti haastattelututkimuksessa. Niiden merkitystä tiedon 

jakamisen kannalta tai uuden tiedon saamisen kannalta ei voi väheksyä. Tilaisuuksien teemoitus 

hyvissä ajoin etukäteen voi helpottaa myös uusien yrittäjien houkuttelemiseksi paikalle. Erityisesti 

nyt, kun tilat ovat uudet, ne myös kiinnostavat. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää. 

Harkintaan kannattaa myös ottaa erilaiset tavat kokeilla yritysringin hyödyllisyyttä esimerkiksi 

erilaisilla kokeilujaksoilla. Monelle yksinyrittäjälle sitoutuminen toimintaan, josta ei vielä kovin 
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paljoa tiedä, on iso kynnys ja myös taloudellinen riski. Kokeilujakso voisi helpottaa mukaan 

lähtemistä. 

Mahdollistetaan osaamisen kehittäminen ja luodaan oppimisen polkuja ja riemua 

 

Sisällöllä ja siitä etukäteen viestimisellä on valtava merkitys niin koulutuksissa kun 

tapahtumissakin. Osaamisen kehittäminen ei ole yksinkertainen kokonaisuus. Tarpeita on 

monenlaisia, kuten myös toiveita ja ajatuksia. On aina mahdollista luoda yhteystyön kautta 

erilaisia tapoja hankkia tarvittavaa osaamista myös yrittäjille, mutta tämä vaatii paljon työtä.  

Yksinyrittäjien tarpeita kouluttautua olisi hyvä selvittää tasaisin väliajoin. Yksinyrittäjillä, kuten 

muillakin yrittäjillä on erilaisia tarpeita osaamisen kehittämiseen, kuten tässäkin tutkimuksessa 

kävi ilmi. Yksinyrittäjien mahdollisuudet osallistua koulutuksiin ovat myös toisenlaiset, kun 

yrittäjillä, jolla on työntekijöitä. Tässä kyselyssä erityisesti osaamisen kehittämistä tarvittiin 

markkinoinnin, digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja verotuksen suhteen. 

Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että toimijoilla, sekä yrittäjillä itsellään on valtavasti 

osaamista. Osaamisen kehittäminen on monella tapaa mahdollisuus näiden puitteiden sisällä, kun 

toimintamallit vaan ovat kaikille reilut ja yhdessä sovitut.  

Luodaan yhdessä toimijoiden kanssa Lempäälään oma yritysmentoroinnin -malli  

 

Yritysmentorointi on yksi mahdollisuus tarjota osaamisen kehittämistä. Yritysmentorointi voisi olla 

hyödyksi erityisesti yrityspolun alussa, mutta myös sparraustarkoituksessa jo pidempään yrittäjänä 

toimineille.  

Nostetaan Ideakeskus seutukunnan yrittäjätapahtumien ja -verkostojen keskukseksi  

 

Tuodaan business-verkostot kaikkialta seudulta ja valtakunnasta Ideakeskukselle. Miksi mennä 

Helsinkiin tai Tampereelle, kun voi olla Lempäälässä? Luodaan ja tuodaan asiantuntijaverkostot 

Lempäälään. Lempäälä-talon ja Ideakeskuksen sijainti on keskeisellä paikalla rautatieaseman 

kupeessa ja ylipäänsä julkisen liikenteen saavutettavissa. Lempäälään on helppo ja nopea tulla. 

Yksinyrittäjien, kuten muidenkin yrittäjien ja ammattiryhmien, verkostot ovat usein 
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valtakunnallisia ja asiakkaat muualla kuin Lempäälässä. Mahdollistetaan verkostoituminen ja 

osaamisen kehittäminen yli kunta- ja ammattialarajojen. Lempäälä-talon uusia ja monikäyttöisiä 

tiloja on helppo markkinoida, ja siellä on helppo järjestää tilaisuuksia, koska sinne on helppo tulla. 

Tilaisuuksien järjestäminen verkon yli on jo nyt mahdollista ja saavutettavuus kasvaa tämän 

myötä. Tilat on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ne ovat täysin 

esteettömät. Erityisesti kunta voi mahdollistaa ja edistää omalla toiminnallaan Ideakeskuksen ja 

Lempäälä-talon markkinointia seutukunnan keskuksena.  

Ideahuoneen ideahautomosta hotspot 

 

Crazy Townin selkeä ”hotspot” oli kahvinkeitin. Sen äänessä yrittäjät tapasivat toisiaan ja 

vaihtoivat kuulumisia sekä sparrasivat toinen toisiaan arjen kohtaamisissa. Mikä on Ideakeskuksen 

hotspot? Ideakeskuksella voisi olla oma ideahautomo, joka toimisi hotspottina. Se voisi myös 

tuottaa ideoita ja ajatuksia yrittäjien toimintaan sekä tuoda yhteen eri alojen yrittäjiä sparraamaan 

toinen toisiaan jonkin yrittäjän nostaman asian yhteydessä.  

7.1.3 Yhteisöllisyyttä tiloihin ja toimintaan 

Onnistumisen avaimet yhteisöllisyyteen 

 

Aini-Kristiina Jäppinen nosti kirjassaan Onnistu yhdessä esiin neljä askelta, joiden varaan 

yhteisöllisyyttä voi rakentaa. Ideakeskuksenkin yhteisöllisyys täytyy rakentaa - se ei synny 

itsestään. Jäppisen portaat (1. kommunikaatio 2. asenne 3. päätöksenteko ja 4. luottamus) ja 

toiminnan arviointi ovat asiat, jotka pitää pystyä rakentamaan ja ratkaisemaan yhdessä 

toimijoiden kanssa. Toimijoilla tarkoitan tässä kohtaa niin Ideakeskuksella toimivia yrittäjiä, 

Yritysringissä mukana olevia, kuin myös yrittäjäyhdistystä ja Lempäälän Kehitystä. Yhteisöllisyyden 

tulee koskettaa yhteisön jokaista jäsentä jotta yhteisöllisyys voi syntyä ja sitä voi tuntea. Sen 

luomisen tulee olla yhdessä tarkoituksellisesti rakennettua. 

Yksinyrittäjien yhteisöllisyyden tukeminen 

 

Yksinyrittäjät ovat monella tapaa aktiivista väkeä. Vaikka työ on monin tavoin yksinäistä, he 

kaipaavat sosiaalista verkostoa ympärilleen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että monenlainen 
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verkostoituminen toisten kanssa on tavoiteltua. Toiset kaipaavat verkostoitumiselta nimenomaan 

liiketoiminnan edistämistä, mutta toiset taas kaipasivat vapaamuotoista toimintaa ja yhdessä 

tekemistä. Kuten yllä kuvattiin, Lempäälässä on jo nyt hyviä toimintamalleja olemassa tukemaan 

molempia edellä mainittuja verkostoitumisen tarpeita. Näistä esimerkkinä Y-kahvit ja yhteisölliset 

työpäivät. 

Ideakeskuksen tilat yrittäjille erilaisten tilaisuuksien areenaksi 

 

Avataan osallistuminen tilaisuuksiin esimerkiksi verkon yli, kun tilat ja laitteet sen jo 

mahdollistavat. Luodaan paljon kohtaamispaikkoja eri alojen yrittäjille niin kasvotusten kuin 

verkon yli. 

Kutsutaan uusia yrittäjiä säännöllisesti mukaan yrittäjien ja Ideakeskuksen toimintaan. Autetaan 

yrittäjiä tutustumaan toisiinsa ja mahdollistetaan hyvien kontaktien syntyminen heti yrittäjyyden 

alussa. Näin madaltuu kynnys toimintaan osallistumiselle. 

Osuuskuntatoiminnasta polku yrittäjyyteen 

 

Voisiko osuuskuntatoimintaa kehittää enemmän Lempäälässä? Tämä nousi esiin 

haastattelututkimuksessa. Osuuskuntatoiminta voisi koota tiettyjen alojen yksinyrittäjiä yhteen. 

Lempäälässä on useampia osuuskuntia, joten sparrausapua ainakin voisi olla saatavissa. 

Osuustoiminta voi olla toisille myös helppo tapa aloittaa yrittäjänä. Lempäälän Yrittäjissä toimii jo 

esimerkiksi hyvinvointiverkosto. Osuustoiminta verkoston näkökulmasta voisi myös toimia 

yhteisöllisyyden näkökulmasta. 

Olemme Lempäälästä -sivuston profiili kaipaa nostetta ja kirkastamista 

   

Yksinyrittäjät eivät kaikissa tapauksissa näe merkitystä kotikunnalla, koska toiminta on laajaa ja 

asiakkaat ympäri maan. Kuitenkin kotipaikkakunnasta halutaan olla ylpeitä, ja tätä tulisi myös 

hyödyntää. Yksinyrittäjät haluavat olla osa porukkaa. Lempäälä-talo on keskeisellä paikalla ja 

yrittäjäyhdistyksellä on hyvä profiili yhdessä tekemisen toimijana. ”Olemme Lempäälästä” on 

Lempäälän Yrittäjien ja Lempäälän Kehitys Oy:n luoma ja kehittämä brändi, jota tulee kirkastaa ja 

kirjoittaa auki, jotta sen luo löytävät myös uudet ja vanhat yksinyrittäjät. Brändi on kaikkien 
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kunnassa toimivien yrittäjien yhteinen. Olemme Lempäälästä -brändillä on paljon mahdollisuuksia 

tulla nähdyksi, kuulluksi ja käytetyksi palveluksi ja viestintäkanavaksi paikallisesta yrittäjyydestä. 

Brändin kehittäminen edelleen ei saisi jäädä yksittäisten vapaaehtoisten toimijoiden harteille, 

vaan siihen tulisi osoittaa panostusta. Brändi ei ole vaan ulkoinen imago, vaan se luo myös 

yhteenkuuluvuuden tunnetta yrittäjissä. 

Muistetaan juhlia saavutuksia yhdessä! 

Lempäälä-talon laaja kokonaisuus on kuin luotu tapahtumien areenaksi. Tutkimuksessa 

yksinyrittäjän korostivat verkostoitumisen merkitystä ja osaamisen kehittämisen tarpeita, mutta 

myös sitä, että vapaamuotoisempia tapaamisia kaivataan asiapitoisten tilaisuuksien rinnalle. 

Tällaiset tapaamiset luovat yhteenkuuluvuutta, mutta toimivat myös matalankynnyksen 

tilaisuuksina, joihin on helppo lähteä mukaan.  

 

Kyselytutkimukseen osallistuneista 29,6 % ei ollut osallistunut lainkaan Yrittäjien toimintaan. Tässä 

on haaste, johon on syytä tarttua. Analyysiosuudessa nousi esiin monia suoria ehdotuksia siitä, 

miten yhteisöllisyyttä voisi lisätä. Tempaukset, kampanjat, vapaamuotoinen ajanvietto ja erilaiset 

tilaisuudet tutustua ja verkostoitua nousivat esiin. Yhteisöllisyyden hyödyt voi kokea vain 

osallistumalla yhteisölliseen toimintaan.   

8 Yhteenveto 

Kokonaisuudessaan opinnäyteyön tekeminen oli opettavainen matka, joka haastoi oman 

osaamisen kehittämisessä ja asioiden organisoinnissa. Prosessin kuluessa aihe muokkaantui 

monivaiheisesti kohti lopullista muotoaan ja tutkimuskysymykset vaativat pitkää pohdintaa. 

Tutkimuskysymyksiin pystyttiin kuitenkin opinnäytetyössä vastaamaan. Sain selvitettyä 

haastattelu- ja kyselytutkimuksen avulla ne palvelut, joita yrittäjät käyttävät ja tarvitsevat. 

Ideakeskuksen käynnistyvään toimintaan tuli useita huomioita ja toimintaideoita, joiden avulla 

yksinyrittäjiä voi tukea ja heidän osaamistaan ja verkostojaan kehittää.  

Yksinyrittäjät ovat mielenkiintoinen joukko monenkirjavia yrittäjiä ja persoonia, joilla jokaisella on 

vankka ammattiosaaminen ja myös tuen tarpeet ovat moninaiset. Ideakeskus upeana uutena 
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konseptina vaatii vielä paljon hiomista ja kehittämistä. Uskon vakaasti, että yksinyrittäjien 

näkökulmasta sen toimintaan tämä opinnäytetyö tuo paljon eväitä ja suunnan vahvistusta.  

Yhteisöllisyys ei synny yksin. Parhaimmillaan yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, josta jokainen 

kokee hyötyvänsä jollain tavalla. Ideakeskuksella on täysi mahdollisuus olla yksinyrittäjälle yhteisö. 

Ideakeskuksen toiminnalla on mahdollisuus olla myös kehittyvä organisaatio, jossa yhdessä 

oppimista tapahtuu tarkoituksellisesti, mutta ennen kaikkea tekemisen kautta.  

Tutkimustulosten analyysi osoittaa, että monenlaisia toimia voidaan tehdä yksinyrittäjien 

elinvoiman, osaamisen ja hyvinvoinnin eteen. Näistä jokainen vaatii kuitenkin toimia jokaiselta 

opinnäytetyössä mukana olleelta toimijalta. Toisaalta toimijat voivat hyvin nähdä 

tutkimustuloksissa asioita, joihin tutkijana en ole osannut tarttua tai tehdä johtopäätöksiä 

konkreettiseen toimenpiteeseen saakka. Uskon, että tämän opinnäytetyön esittelytilaisuudet 

johtavat keskusteluihin, jossa myös syntyy uusia toteuttamiskelpoisia ideoita.  

Siinä missä Lempäälän kuntastrategia kulki aineistona ja taustavaikuttajana koko opinnäytetyön 

läpi, kulkivat rinnalla myös kestävän kehityksen periaatteet. Lempäälän on ns. HINKU-kunta 

(hiilineutraali kunta), joten oli hyvin luonnollista, että toimenpide-ehdotuksissakin näkyivät 

kestävän kehityksen vaikutukset. Koin itse opinnäytetyön tekijänä, että kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaiset toimet voivat ohjata tietoisesti toimintaa ja tekemistä. Ne voivat antaa 

mahdollisesti myös kilpailuetua niin yrittäjille, jotka tämän ymmärtävät. Erityisesti yksinyrittäjät 

ovat tässä kohtaa tärkeässä asemassa, koska ne voivat esimerkillään ja teoillaan saada paljon 

positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.  

En kuitenkaan malta olla nostamatta esiin kahta eri tutkimusnäkökulmaa, joihin toivoisin jonkun 

seuraavaksi tarttuvan, koska niihin ei tämän opinnäytetyön puitteissa ollut mahdollista puuttua. 

Ensimmäinen niistä on Ideakeskuksen ekosysteemi ja sen rakentuminen. Ideakeskus voi 

parhaimmillaan olla monen tasoisen toiminnan keskus erityisesti seutukunnallisesti. 

Ekosysteemiajattelun avulla se voisi kehittyä merkittäväksi toimijaksi, mutta tämä vaatii tietoista 

tutkimustyötä sekä konkreettista tekemistä asian eteen. Kiinnostuksen puutteesta sen 

rakentuminen tuskin jää kiinni.   
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Toinen liittyy Lempäälän koko kuntakeskuksen yritysilmapiirin rakentumiseen ja luomiseen. Nämä 

kaksi ovat toisiaan tukevia tutkimusaiheita, jotka koskettavat laajaa joukkoa yrittäjiä ja yrityksiä. 

Myös niitä, jotka eivät vielä kuntakeskuksessa edes sijaitse. Lempäälän rakentuva kuntakeskus 

mahdollistaa monipuolisen yritystoiminnan kehittymisen ja keskittymisen lähelle asukkaita ja 

asiakkaita. Mutta kehittyvä, kiinnostava ja kannustava yritysilmapiiri ei rakennu itsestään, vaan 

vaatii pitkäjänteistä työtä .  
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Liite 1 Aineistosuunnitelma 

Aineistonhallintasuunnitelma on opinnäytetyösuunnitelman yhteydessä laadittu kuvaus 

opinnäytetyössä kerättävän ja käytettävän tutkimusaineiston käsittelystä ja säilyttämisestä 

opinnäytetyöprosessin aikana ja sen jälkeen.  

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutetaan haastattelututkimuksena ja kyselytutkimuksena. 

Haastattelututkimus toteutetaan puhelinhaastatteluina ja kyselytutkimus O365 Forms ohjelmalla. 

Haastattelututkimuksessa pyydetään henkilökohtaisesti suostumus osallistua haastatteluun ennen 

varsinaista haastattelua. Haastateltaville kerrotaan myös, että ainoastaan tutkija saa tietää 

vastaajien henkilöllisyyden eikä henkilötietoa ei tallenneta vastausten yhteyteen. Kerätty aineisto 

käsiteltiin kokonaisuudessaan anonyymisti. 

Tutkimuksessa toteutettiin erikseen yksi henkilöhaastattelu tausta-aineistoa varten. 

Haastateltavan osaltaan on varmistettu ennen opinnäytetyön julkaisua, että asiasisältö on 

virheetön ja häntä on luvallista käyttää opinnäytetyössä. Haastateltavan tiedot on myös merkitty 

lähdeluetteloon.  

Kyselytutkimus toteutetaan anonyymisti O 365 Forms -ohjelmalla. Kyselyssä ei kysytä lainkaan 

henkilötietoja, joten edes tutkija ei tiedä vastaajien henkilöllisyyttä. 

Molemmissa kyselyissä kohdejoukolle kerrottiin, miksi kysely toteutetaan ja miten tutkimus- ja 

opinnäytetyöprosessi etenee sekä se miten saatuja tietoja tullaan hyödyntämään.  

Opinnäytetyön tutkimuksen tulosten aineistoa säilytettään 1 vuosi opinnäytetyön 

hyväksymispäivästä, jotta opinnäytetyön tulokset voidaan tarvittaessa varmistaa. Tulokset 

säilytetään opinnäytetyön tekijän tietokoneella. Tutkimuksen aineistoa on tänä mahdollisuus myös 

hyödyntää mahdollisissa muissa tutkimuksissa, mitä Lempäälän Kehitys Oy toteuttaa. 

Kyselytutkimuksen tulokset on toimitettu pdf. muodossa Lempäälän Kehitys Oy:lle yhdessä 

opinnäytetyön kanssa. 

Tämän opinnäytetyön aineistosta on erikseen aineistosuunnitelmaan kirjatut asiat avattu 

kappaleessa 5.3 Eettisyys, kestävyys ja vastuullisuus. 
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Liite 2. Haastattelututkimuksen kysymykset 

1. Millaista on olla yksinyrittäjä Lempäälässä? 
2. Millainen yksinyrittäjä olet, mitä teet, tuotat, tarjoat? 
3. Miten ja missä toimit yrittäjänä? 
4. Miten sinusta tuli yksinyrittäjä? 
5. Millaisia Lempäälän kunnan, Lempäälän Kehityksen tai yrittäjäyhdistyksen palveluita olet 

käyttänyt? Millainen merkitys niillä on ollut liiketoiminnassasi? 
6. Oletko kasvuhaluinen yrittäjä? 
7. Mitä ovat sinulle tärkeimmät keinot kasvattaa liiketoimintaa.  
8. Millaisena näet mahdolliset kasvunesteet? 
9. Millaista työtä teet, millainen työtilan (pääasiallinen käyttö) tarve sinulla on? 
10. Millaiset asiat voisivat houkuttaa sinut mukaan Ideakeskuksen Yritysrinkiin 
11. Millaiset asiat Yritysringin palveluista koet yrityksen toimintaedellytysten kannalta 

merkittävinä? 
12. Paljonko olisit itse valmis maksamaan Yritysringin palveluista  
13. Millaiseen aikaan teet pääasiassa työtä, joka tarvitsee erillistä toimitilaa?  
14. Millainen on yrityksesi tilantarve neuvotteluhuoneelle?  
15. Osaamisen kehittäminen on merkittävä osa yrittäjyyttä. Lempäälä-talon yrityskeskus on 

mahdollisuus monialaiseen yhteistyöhön osaamisen kehittämisessä. Millaista osaamista 
voisit tarjota yritysringin bisnestä edistävien teemarinkien käyttöön. Esim laki osaaminen, 
kirjanpito, kansainvälistyminen 

16. Millaista osaamista haluaisit saada yritysringin teemarinkien avulla 
17. Olen käynyt Y-kahveilla (Ideahuoneella tai muualla) 
18. Millaisia tilaisuuksia tai tapahtumia toivoisit Ideakeskuksella järjestettävän. 
19. Taustakysymykset 
Sukupuoli  
Yrityksen toimiala 
Yritysmuoto 
Kuinka monta vuotta olet toiminut yksinyrittäjänä / yrittäjänä? 
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Liite 3. Kyselytutkimuksen kyselylomake 



Kysely Lempäälän yksinyrittäjille 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää yksinyrittäjien palveluntarpeita ja ajatuksia 
yhteisöllisyydestä. Saatujen tulosten avulla on tarkoitus kehittää Lempäälän kunnan, Lempäälän 
Kehitys Oy:n ja Lempäälän Yrittäjät ry:n toimintaa sekä Ideakeskuksen palveluita.  Saatuja vastauksia 
käytetään Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä. 

Kysely on nimetön ja siihen vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Kysymyksiä on yhteensä 18 
kappaletta.

Riina Aspila Opinnäytetyön tekijä.

riina.aspila@studen.hamk.fi (mailto:riina.aspila@studen.hamk.fi) tai 040 560 3465
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