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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2398. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto): Hoiva-alalla toimivien naisten yrittäjäelämä-
kerrat 2004-2005 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2009-01-27). Yhteiskunta-
tieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2398

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Hoiva-alalla toimivien naisten yrittäjäelämäkerrat 2004-2005

Aineiston nimi englanniksi: Life Stories of Women Care Entrepreneurs

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (27.1.2009).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

17.11.2008

Asiasanat

elämäkerrat; hoitoala; hoitokodit; hoivayrittäjät; hoivayritykset; kotipalvelut; kuntoutus; naiset;
palvelukodit; päiväkodit; yrittäjät
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: sosiaalipalveluiden käyttö ja saatavuus; työllisyys ja työllistyminen; täydennys-
ja jatkokoulutus, elinikäinen oppiminen; yritysten hallinto, johtaminen ja organisaatio

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, kuinka hoivayrittäjät luovat ammatillista identiteettiään.
Tutkimusta varten kerättiin kirjoituspyyntöjen avulla vuosien 2004 - 2005 aikana 33 yrittäjäe-
lämäkertaa naisilta, jotka toimivat yrittäjinä hoiva-alalla. Kirjoittajat asuivat ympäri Suomea ja
heidän hoivayritystensä toimiala vaihteli suuresti. Yritysten joukossa oli muun muassa nuoriso-
koteja, päiväkoteja, kuntoutumiskoteja, hoitokoteja, palvelutaloja, lasten kerhoja ja kotipalve-
luita.

Koko aineisto on yhteismitaltaan noin 101 sivua, ja yksittäisten elämäkertojen pituus vaihtelee
yhdestä sivusta 13 sivuun. Kirjoittajat pohtivat omaa yrittäjyyttään hyvin vaihtelevalla tarkkuu-
della. Aineistoa luovutetaan tutkimus- ja opetuskäyttöön sen jälkeen, kun aineiston kerääjä on
saanut oman tutkimuksensa valmiiksi.

Elämäkerroissaan yrittäjät kuvasivat esimerkiksi yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaneita seikko-
ja, jotka saattoivat liittyä esimerkiksi kokemuksiin työelämässä tai perhe-elämässä. Kirjoitta-
jat kertoivat myös yrityksen perustamisen vaiheista: liikeidean synnystä, rahoituksen ja tilojen
hankkimisesta, kurssien käymisestä ja muista käytännön järjestelyistä. Lisäksi kuvattiin yrityk-
sen toimintaa sekä toiminnan taustalla olevia periaatteita ja arvoja. Monet kirjoittivat niin ikään
yrittäjänä kohtaamistaan vaikeuksista ja yrittäjyyteen liittyvistä epäkohdista lainsäädännössä se-
kä esittivät neuvoja tuleville yrittäjille. Toisaalta esiin tuotiin paljon myös yrittäjyyteen liittyviä
hyviä puolia. Lisäksi kirjoituksissa pohdittiin yrityksen tulevaisuutta sekä omaa soveltuvuutta
yrittäjäksi ja johtajaksi.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö, Teksti

Perusjoukko/otos: Naiset, jotka toimivat yrittäjinä hoiva-alalla
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: huhtikuu 2004 – tammikuu 2005

Kerääjät: Hasanen, Kirsi (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatu, Oma kirjoitus
tai päiväkirja: paperimuotoinen kirjoitus

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kirjoituspyyntöä on lähetetty hoiva-alan yrittäjille suoraan postissa. Yrittäjien yhteystiedot on
poimittu www.hoivayrittajat.com -sivustolta. Yrittäjät valittiin siten, että joukossa olisi mahdol-
lisimman eri palveluita tuottavia yrittäjiä ja mahdollisimman tasaisesti ympäri Suomea. Lisäksi
kirjoituspyyntö on julkaistu Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät (TESO) ry:n jäsenlehdessä 3/2004.

Aineiston määrä: Yksi rtf-tiedosto, joka sisältää 33 elämäkertaa, yhteensä noin 101 sivua

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on kirjoittanut käsin kirjoitetut kirjeet sähköiseen muotoon. Arkistoinnin yhteydessä
kirjoitukset on anonymisoitu: tutkittavien, heidän läheistensä ja yritystensä nimet on poistettu
ja tarkat tunnistetiedot (esim. asuinpaikkakunnat) on karkeistettu.

Julkaisut

Hasanen, Kirsi (2013). Narrating care and entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press.

Hasanen, Kirsi (2014). Emännöivä toimitusjohtaja, alihankkija ja naisammattilainen. Hoivay-
rittäjän asemat markkinoituvassa palvelujärjestelmässä. Janus 21 (4), 330-344.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2398

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

3





Liite A

Aineistonäyte
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FSD2398 HOIVA-ALALLA TOIMIVIEN NAISTEN YRITTÄJÄELÄMÄKERRAT 2004-2005

FSD2398 LIFE STORIES OF WOMEN CARE ENTREPRENEURS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Hei! 

 

Kiitos, että voin osaltani olla avuksi tutkimusta tehdessäsi. 

 

Olen 48-vuotias koulutukseltani Laitos-keittäjä, Kodinhoitaja, Sosiaali-ohjaaja. Olen toiminut 18-

vuotiaasta kuntien palveluksessa vanhus-vammais ja perhetyössä kaikkiaan yhteensä yli 24 

vuotta ja nyt viimeiset 5 vuotta hoivapalvelu yrittäjänä tarjoten perheille hoiva- ja työapu 

palveluita, ohjausta, neuvontaa ja edunvalvontaa sosiaali byrokratian viidakossa. 

 

Syy miksi ryhdyin alan yrittäjäksi johtui osaltaan paikkakunnalta muuton vuoksi ja kunnissa 

tapahtuneiden sosiaalipalvelujen saatavuuden vaikeutumisen vuoksi yksityiselle sektorille tuli 

kysyntää. Olin alussa kyllä töissä kunnassa johon muutimme mutta osoittautui, että he halusivat 

vain käyttää ammatillista osaamista röyhkeästi hyväkseen määräaikaisilla työsopimuksilla ja 

minimipalkalla. 

 

Menin yrittäjä koulutukseen ja sain starttirahaa ja uskoin sokeasti että apuani tarvitaan kentällä ja 

niin tapahtui koska edelleen olen yrittäjä. 

Nyt vain on käynyt niin että henkilökohtaiseen elämääni tuli muutos kaksi vuotta sitten avioiduin 

uudelleen ja muutin edelleen kauemmaksi asumaan.  

 

Olen tänä aikana koettanut saada markkinoinnilla työkohteita nykyisen asuinpaikkakunnan 

sisältä, että lähikunnista siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Käyn siis siellä kaukana 

työssä ja ajomatkaa kertyy 300km päivässä, se vie ajasta paljon ja siihen palaa rutkasti rahaa. 

Mikään taho ei ole halunnut tässä tilanteessa auttaa, ei verotoimisto, ei kela, ei työvoimatoimisto 

eikä edes Te-keskus, kaikille yrittäjät ovat kuin paise yhteiskunnan nahassa. 

 

Minusta tällaisessa tilanteessa pitäisi saada jostain helpotusta kun jouduin vielä ajan puutteen 

vuoksi luopumaan erittäin tuottoisasta hoivapalvelu paikasta!! 

 

[elämäkerta jatkuu] 





Liite B

Kirjoitusohjeet

9



FSD2398 HOIVA-ALALLA TOIMIVIEN NAISTEN YRITTÄJÄELÄMÄKERRAT 2004-2005

FSD2398 LIFE STORIES OF WOMEN CARE ENTREPRENEURS

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

 

     Tampereella huhtikuussa 2004  

 

 

Hei! 

 

 

Olen tekemässä väitöskirjaa hoiva-alan yrittäjistä ja lähestyn Sinua aineiston keruun mielessä. Olen 

saanut yhteystietosi hoivayrittajat.com –sivuilta. Tein Pro gradu –tutkielmani hoivayrittäjyydestä, 

johon väitöskirjani on jatkoa. Kiinnostukseni hoiva-alan yrittäjyyteen heräsi neljä vuotta sitten, kun 

perustimme perheeni kesken yksityisen vanhusten hoitokodin Pirkanmaalle. Olin aktiivisesti 

mukana perustamassa yritystä, sekä työskentelin siellä käytännön hoitotyössä neljä vuotta. Olen 

edelleen mukana perheyrityksemme toiminnassa ja koen siksi hoivayrittäjyyden henkilökohtaisesti 

tärkeäksi väitöskirjatutkimuksen aiheeksi. Valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi siirryin 

päätoimiseksi tutkijaksi Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitokselle.  

 

Aihe on noussut viime vuosina tärkeään asemaan myös julkisessa keskustelussa kasvavan palvelun 

tarpeen ja kuntien rahoitusongelmien myötä. Yleisessä keskustelussa tuodaan kuitenkin harvoin 

esille hoivayrittäjien näkökulmia. Yrittäjyys hoiva-alalla on monimuotoinen ilmiö, kun kysymys on 

yhtäältä hoivasta – joka on Suomessa ollut kuntien järjestämää – ja toisaalta myös liiketoiminnasta 

ja sen lainalaisuuksista.  

 

Olen kiinnostunut omaelämäkerrallisesta tutkimusotteesta ja kerään siksi hoivayrittäjien kirjallisia 

kertomuksia elämästään ja yrittäjyydestään. Toivoisin, että kirjoittaisit minulle vapaamuotoisesti 

siitä kuinka olet alun perin päätynyt hoiva-alalle ja yrittäjäksi asti. Voit kirjoittaa siitä miksi 

lähdit hoiva-alalle ja mitkä seikat johtivat yrittäjyyteen. Voit kirjoittaa menneisyydestä, 

nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Siitä, mitä asioita kirjoitukseesi liität ja kuinka 

paljon kirjoitat, voit päättää itse. Voit kirjoittaa liuskan tai 15 liuskaa. Kirjoituksesi ei tarvitse olla 

kieliopillisesti hiottu, saati runollinen mestarinnäyte! Voit kirjoittaa tarinasi käsin tai tietokoneella, 

lähettää postitse tai sähköpostitse, joka tapauksessa anonymiteettisi on turvattu. Halutessasi voit 

kirjoittaa nimimerkillä. Käsittelen tutkimusaineiston luottamuksellisesti. En esimerkiksi yhdistä 

kirjoittajien henkilö- ja yritystietoja teksteihin. En ole myöskään ensisijaisesti kiinnostunut 

yrityksen toimintaan liittyvistä seikoista (liikevaihdosta, työntekijöiden määrästä ym.) vaan 

toivoisin saada kuulla Sinun henkilökohtaisen tarinasi hoiva-alan yrittäjänä; ajatuksiasi ja 

kokemuksiasi yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrittäjänä toimimisesta. 
 

Valitettavasti en pysty palkitsemaan vaivannäköäsi. Uskon kuitenkin että kirjoittaminen tarjoaa 

mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella omaa elämänkulkua, tehtyjä valintoja ja niiden seurauksia. 

Luonnollisesti kirjoituksesi mahdollistaa myös yleisemmin alaa koskevan tutkimustiedon 

lisääntymisen.  

 

Nyt siis odottelen Sinulta postia. Toivon, että ehtisit kirjoittaa oman tarinasi minulle – yrittäjän 

kiireistäsi huolimatta - toukokuun loppuun mennessä. 

 

 

 

             Kirsi Hasanen 

            Tutkija / YTM 

                    Naistutkimuksen laitos 

                  Kanslerinrinne 1, 33014 

                       Tampereen yliopisto 

                       kirsi.hasanen@uta.fi 




