
FSD2508 MAASEUDUN NAISET YRITTÄJINÄ 2001-2009

FSD2508 WOMEN ENTREPRENEURS IN RURAL AREAS 2001-2009

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/



 

 

Haastateltavan ammatti/toimiala: Ompelija 
Haastateltavan asuinseutu: Pohjois-Karjala 
Haastattelija: K 
Haastateltava: V 
Haastattelun ajankohta: 2009 huhti-kesäkuu 
 
Muut merkinnät:  
,  pilkku: Lyhyt tauko puheessa 
.. kaksi pistettä: Puheenvuoro jää kesken, jatkaa puheenvuoroa 
(-)  tavuviiva sulkeiden sisällä: Pois jäänyt sana tai sanan osa 
(--):  kaksi tavuviivaa sulkeiden sisällä: Pois jäänyt jakso 
(sana tai sanoja sulkeiden sisällä): Epäselvä sana tai jakso 
@at -merkkien välissä tekstiä@: Erityisen painollinen sana tai jakso 
((kaksoissulkeiden sisällä teksti)): Litteroijan kommentti 
[hakasulkeiden sisällä teksti]: anonymisoitu/karkeistettu/poistettu tietoarkistossa 
 
 
 
 
K: Joo eli mää oon nyt siitä sitte kiinnostunu että mitä sulle on tässä, ehtiny tapahtua tässä viime 
haastattalun jälkeen joka oli siinä kakstuhatyks-kahstuhatkaks vaihteessa suunnilleen, niin yrittämisessä 
ja muutenkin, jos sä silleen ihan vapaasti kerrot siitä. 
 

V: No kakstuhattakahaden jäläkkeen mulle on syntyny kaks lasta, 
 
K: Yhy 
 
V: ja tuota yhteensä on nyt neljä lasta elikkä yrittäminen on ollut erittäin sivutoimista ((naurahtaa)). 
 
K: Joo. 
 
V: Että tuota, samalla lailla oon kyllä sammaa tuotetta ja samalla lailla sam-, sammaa yritystä jatkanut 
mutta tuota siinä taas tämä kotona ja sitten, oon ehtiny kyllä sivutöitä muualtakkin alalta että teen osa-
aikatöitä sitten muualla, vielä lisäks nyt kun lapset ovat jo päiväkoti-ikäisiä sitten, 
 
K: Joo. 
 
V: tuota, mutta tuota, nyt tämä yrittäjyys on ehkä hieman alas-, ala-, alasajovaiheessa jo että tuota, en 
tiiä miten pitkään jatkan vielä että.. että että, semmonen tilanne on nytte tässä. 
 
V: Joo. Mitä muuta työtä sä oot sitten tehny? 
 
K: No minä oon ihan postilla varhaisjakelussa yöllä käyny lehenjaossa että tuota.. 
 
K: Joo. 
 
V: semmonen, soppii ihan hyvin kun lapset nukkuu päiväunet ((naurahtaa)) 
 
K: Nii ((naurahataen)) 
 
V: minä nukun sitten kanssa. 
 
K: Joo. No entäs sen yrittämisen kanssa niin miks se sitten tuntuu että se on alasajovaiheessa? 
 
V: No tämä vaatetuspuolella toimiminen niin tuntuu että silloin vielä kakstuhattaluvun alussa niin se oli 
paljon helpompata (mitä??)tuotteita niin tuntuu että, ensinnäkin tarvikkeiden hankkiminen on paljon 
vaikeempata tukut häviää vähenee tämmösistä vaatetuskankaista että pitäs ite tuua maahan aina 
kankaita, ja niitten tuomi.., tarvikkeiden ehtiminen on paljon työläämpätä kuin ennen. 
 
K: Joo.  
 
V: Ja sitten, tämä halpatuonti syöpi koska sitä mitä minä teen esimerkiks työvaatejuttuja niin, Kiinasta 
tullee vaatteita siihen hintaan että minä en saa edes tarvikkeita että en minä pysty niinkun. Monet 
yritykset on nyt menny aina siihen että katottaan vaan hinttaa eikä sitä kokonaisuutta että, että hirmu 
vaikee on kotimaisella tuotteella kilippailla, oon tuntenu ite niinkun sen.. 
 



 

 

K: Mm 
 
V: ..että on hirmu vaikkee löyttää semmosia asiakkaita että, jotka ois valmiita maksamaan niinkun 
pitemmässä (pinnassa) siitä, e-ehkä kestävämmästä tuotteesta ja muusta palavelusta sitten. 
 
K: Joo. No onks sulla ollu mielessä sitten sen tuotantosuunnan muuttamista jotenkin, että pysyis 
yrittäjänä mutta tekis jotain vähän toisenlaista? 
 
V: Kyllähän mulla on, mulla on yks tuotekin on sinälleen mutta se vaatis investointeja ja tuota minulla on 
vähän nyt tämmönen, ehkä väsymys tähän yrittäjyyteen.. 
 
K: Joo. 
 
V: ..en löyä kun semmosia miinuspuolia ((naurahtaa)) aina tästä (asiasta nyt on vähän semmonen) 
pessimistinen olo, että tuota vaikka tuote vois olla hyvä ja on jo testattu ja kaikin puolin ei oo markkinoilla 
semmosta mutta minua väsyttää ja kun tiedän mitenkä pitkät siinähän se homma on kun että vuoteen-
parriin siitä ei tule niinkun vielä oikkeen tuot-, tuottoo että kaikki on vaan kuluja, niin tunttuu vähän 
silleen että jaksanko ruveta siihen. 
 
K: Joo. 
 
V: Ollenkaan et silleen että, pitäis löytää semmonen tuote mikä ois tosissaan ja on tuo minun valmisteltu 
tuote kyllä semmonen missä ei tarvii ite niinkun olla kiertämässä myymässä ja markkinoimassa et vois 

kottoo (jalostaa??) sitä tehdä. .. nin nin. Mutta ei muuta sillä lailla, muuta yrittäjyysjuttua, niin on aika 
korkkee kynnys muuttoo esimerkiks ompelusta johonkin muuhun yrittäjyyteen.. 
 
K: Joo. Ooks sä semmosta sit miettinytkään että johonkin ihan muuhun, muuhun yrittäjyyteen? 
 
V: Jo ei että.. 
 
K: Joo. 
 
V: sitten pitäs tosissaan olla tosi hyvä idea millä lähtee koska tunttuu että kaikki kielteiset puolet tulloo 
((naurahtaa)) 
 
K: Nii ((naurahtaa)) 
 
V: (vastaan) että, et sillä lailla niinkun oon seittemäntoista vuotta oon ollu yrittäjänä nyt niin tuntuu et 
ehkä on niinkun jo, elää vähän niinkun alanvaihto mielessä ((naurahtaa)). 
 
K: Joo. .. Joo niin että se on vähän niinkin että palkkatöitä ei tolta sun alalta sinänsä taida löytyy 
lainkaan? 
 
V: Ei palkkatyötä löy’y ei tällä korkkeuella eikä ylleensä että tuota se on niinkun ihan, t-turha niinkun sillä 
lailla haaveille semmosesta, että ei, ei, ei tavallaan, pittää sitten ihan muu ammatti ottoo. 
 
K: Joo. 
 
V: Palakkatyöksi. 
 
K: No miten sä ylipäätään palkkatyötä ja yrittäjyyttä arvioisit et kumpi on enemmän semmosta, sun 
tyyppistä? 
 
V: Noo, palkkatyössäkin kun oon ollu et Postilla oon ollu päivälläkkii osatöissä et kyllähän see, tuntuu 
yrittäjästä joka on tottunnu tekemmään ((naurahtaa)) työn aina loppuun eikä kato kellon mukkaan että 
tämmönen kellon mukkaan eläminen on aika semmonen, tuntuu niinkun hölömöltä että jätetään joku työ 
kesken kun aika loppuu olevinnaan et miks sitä ei voi tehä semmonen niinkun, jotenkin tuntuu et 
semmonen joustohomma siitä työ-, palakkatyöstä puuttuu ja semmonen tervejärkisyys.. 
 
K: M.. 
V: ..mutta palakkatyössä on se hyvä puoli kun sieltä lähttöö, pannoo oven kiinni niin on vappaata ei tarvii 
miettii markkinointisuunnitelmia eikä mittään muuta ((naurahtaa)) 
 

K: Nii. 


