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Kauhajoen yrittäjyyden historiahanke kesä 2013 

Y rittäj ähaastattelulomake 

Haastateltavan henkilötiedot ensimmäistä yritystä perustettaessa 

-Nimi .. . 
-Ikä ...... . 
-Koulutus ..... . 
- Perhesuhteet ...... . 
- Vanhempien ammatti,,,, 
- Työkokemus yrityksen perustamiseen mennessä ..... 

Teema 1. Yrittäjäksi aikominen ennen ensimmäisen yrityksen perustamista 

Miten yrittäjähenkisyys ilmeni ennen yrityksen perustamista? 
- Yritteliäs luonne, yrittäjämäinen elämänasenne. Miten ilmeni? ..... 
- Halu päästa eteenpäin elämässä, Miten ilmeni? .... 
-Hakeutui yrittäjälle sopivaan koulutukseen ja hankki sopivaa osaamista ... 
- Säästi rahaa yrityksen perustamiseksi. Kuinka paljon ..... 
-Muuten, miten? .... 

Mikä ja millainen oli ajatus, idea ensimmäisestä yrityksestä? .......... . 

Milloin, mistä ja miten ajatus syntyi? 

Milloin? ........ . 

Mistä syntyi idea yrittämiseen? 
- Muiden toimeentulomahdollisuuksien puute 
- Idea koulutuksen kautta 
-Idea työn kautta saman alan yrityksessä. Mikä yritys ........ . 
-Mallin ottaminen omista sukulaisista, tai muista alan yrittäjistä. Kenestä tai 
keistä? .... 
- Muualta, mistä? ...... . 

Liikeidean syntytapa? 
- Oma halu ja luja tahto aloittaa yritystoiminta. Idea tarkentui vasta jälkeenpäin .... 
- Omaperäinen tuote tai palvelu, joka perustui kokonaan omaan ideointiin, 
osaamiseen, työhön, tai harrastukseen, 
- Perustui jonkin muun yrityksen tuotteen kopioimiseen tai edelleen kehittämiseen 
-Jokin muu yritys tilasi jonkin tuotteen tai palvelun alihankintana 

Teema 2. Ensimmäisen yrityksen perustaminen 

- Minä vuonna yritys virallisesti perustettiin? ..................... . 
-Yrityksen nimi ..... . 
- Yrityksen toimiala ...... . 
- Yritysmuoto: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta). 
- Valmistettavat tuotteet tai palvelut.. .. 



- Henkilökunnan määrä perustettaessa .... 
-sijaintipaikka, tontin koko . . ... 
- toimitila, koneet ym ...... . 
- pääoma säästöt velka, takuut. ... . . . 
- perheen osuus yrittämisessä, aviopuoliso, lapset, vanhemmat. .. . . . 
- muita tärkeitä yrityksen perustamisessa esiintulleita asioita .. .. . . 

Millaista apua saatiin yritystä perustettaessa 

-3- omilta sukulaisilta. Millaista? 

-4- muilta kyläläisiltä. Millaista? .... 

-5- opastusta, avustuksia tai lainoja julkisilta viranomaisilta. Milllaista ja kuinka 
paljon? ..... 

-6- avustuksia julkisilta viranomaisilta. Mitä ja kuinka paljon? .. .... .. . 

-7- muuta apua. Millaista? ... . 

Millaisia ongelmia oli yrityksen perustamisessa? 
-Ongelmia liikeidean selkeyttämisessä. Millaisia? ...... . 
-Omassa osaamisessa, ammattitaidossa. Millaisia? ... . 
-Tuotteiden tai palvelun laadussa. Millaisia? ..... 
-Henkilökunnan osaamisessa, ammattitaidossa. Millaisia? ... .. 
-Rahoituksessa, talousasioiden hoidossa. Millaisia? .. . 
- Toimitiloissa tai tonttiasioissa. Millaisia? ... 
-Koneiden hankinnassa ja käyttöönotossa. Millaisia? ... 
-Markkinoinnissa, muiden yritysten kilpailukyky, alan ylitarjonta. Millaisia? ... 
-Ongelmia asioimisessa viranomaisten kanssa. Millaisia? .... 
-Muuta. Millaisia? ... 

Kun ajattelette yrityksen perustamista, olisitteko tarvinneet joitain neuvoja tai 
lisäapua, jotka olisivat parantaneet tai helpottaneet sitä? Olisiko jotakin pitänyt tehdä 
toisin? ..... 

Mitkä vahvuudet auttoivat vaikeuksien yli? 
- Sinnikkyys, epävarmuuden sietokyky, perheen tuki, idearikkaus, hyvä onni, 
valtiovallan tai kunnan tuet?. Kerro tarkemmin!.. ... .. . 

Teema 3. Yritystoimintanne vaiheet. Millaisia vaiheita yrittämisellänne on 
perustamisen jälkeen ollut? 

Nimetkää ja kuvatkaa yritystoimintanne vaiheet ensimmäisen yrityksen perustamisen 
jälkeen, koko yrittäjätaipaleenne ajan. Vaiheet voi rajata toiminnassa havaittavien 
käännekohtien ja keskeisten tapahtumien perusteella. Vaiheet saattavat olla nopean tai 
hitaan kasvun kausia ja käännekohtia, kansainvälistymisen alkamisen a·jankohta tai 
kriisiaikoja, konkursseja, omistusuhteiden muutoksia, yrityksen myyntejä tai uuden 
yrityksen perustamisia. 

Erittäin tärkeitä ajanjaksoja yritystoiminnan kannalta ovat teollisuuden nopea 
laajeneminen ennen 1990-luvun alkupuolen suurta lamaa, laman aikainen kehitys sekä 
sen jälkeinen teollisuuden nopea toipuminen ja kaupan voimakas kasvu. 



Y ritystoimintanne vaiheet: 

1. Ensimmäisen yrityksenne vaiheet (esimerkiksi) 
- perustaruisvaihe (käsitelty edellä) 
-toiminnan alkuvaihe, "henkiinjäärnisvaihe" 
-seuraavat vaiheet esim. laajentumis-, kriisi- ja uusiutumisvaihe, yrityksen myyminen 
tai lopettaminen ... 

2. Samalla tavalla seuraavien yritystenne vaiheet, jos niitä on? (ikäjärjestyksessä) 

Kehitysvaiheiden kuvaus 

Kehitysvaiheita kuvaillaan yleisesti vaihe kerrallaan seuraavien tekijöiden perusteella. 
Otetaan esille kullekin vaiheelle tärkeitä asioita kokonaisuuteen pyrkien, ei 
kaavamaisesti Iuetellen (ei välttämättä tarkkoja lukuja, vaan yleisiä luonnehdintoja ja 
kokoluokkia): 

Kehitysvaiheet määritellään pääasiassa liikevaihdon, kannattavuuden ja 
henkilökunnan muutoksien perusteella 

Kehitysvaiheiden kuvauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

-Nopean laajenemisen, kriisiytymisen, omistussuhteiden muutosten, konkurssien tai 
mahdollisten uusien yrityksien perustamisen syyt ja seuraukset sekä. 

- Henkilökunnan ammattitaito, koulutus ja saatavuus .... 

-Tuotekehitys, uusien tuotteiden kehittely. Millaisia tuotteita ja miten kehitettiin? ... 

-Tuotannon rationalisointi ja automaatio .... 

- Muutokset markkinoinnissa ja markkinointitavassa, kansainvälistyminen, 
kilpailutilanteen muutokset. .. 

-Yritysten välinen yhteistyö, verkostoituminen, yrityspalvelujen saatavuus----

- Rahoituksenjärjestyminen, lainojen ja avustusten saatavuus .... 

-Julkisten kehitysprojektien ja yrityspalveluiden (valtakunnalliset, seudulliset ja 
kunnalliset) saaminen ja käyttökelpoisuuus yrityksen tarpeisiin ... 

-Toimitilojen muutokset .... 

- Muutokset tie- ja tieto liikenteessä ..... 

Teema 4. Yritystoimintaanne vaikuttaneet tärkeimmät tekijät? 

Mitkä ovat olleet mielestänne keskeisimmät kilpailuetunne yrityksen eri 
vaiheissa? ..... . 



Mikä merkitys yhteistyöverkostoilla ja vuorovaikutuksella on ollut toimintanne 
kannalta yrityksen eri vaiheissa? Mitkä verkostot ja millaiset vaikutukset? ....... . . 

Ketkä yrityksenne avainhenkilöt ovat eniten vaikuttaneet yritystoimintanne 
kehitykseen eri vaiheissa, esimerkiksi nopeaan kasvuun tai kriiseistä selviytymiseen. 
Henkilöt, jotka veivät toimintaa eteenpäin ja miten? ..... 

Mitkä yrityksenne ulkopuoliset tekijät, taloussuhdanteet, organisaatiot ja henkilöt ovat 
eniten vaikuttaneet kehityksen kulkuun ja millä tavalla? 

- omalla paikkakunnalla. Mitkä ja miten? .... . 
-muualla Suomessa. Mitkä ja miten? ..... 
-kansainvälisellä tasolla. Mitkä ja mten? ... . 

Onko asioita, joita olisi yrityksen kehittyessä ja kasvaessa tai lopettamisessa pitänyt 
tehdä toisin? 
-Yrityksen sisällä: johtajat, muu henkilökunta, omistajat Uos muu kuin yritysjohto). 
Mitä ja miten? .. .. 
-Yrityksen ulkopuolella, kunnan tai valtion viranomaiset ja poliitikot, rahoittajat, ED-
politiikka. Mitä ja miten? ..... . 

Onko asioita, jotka ovat mielestänne jääneet tekemättä? 
-Yrityksen sisällä: johtajat, muu henkilökunta, omistajat Uos muu kuin yritysjohto). 
Mitä ja miten? ....... . 
-Yrityksen ulkopuolella, kunnan tai valtion viranomaiset ja poliitikot, rahoittajat, ED-
politiikka. Mitä ja miten? . . ...... . 

Teema 5. Luonnehtikaa yrittäjätaipaleenne kulkua: 

Miten olette kehittynyt yrittäjänä ja ihmisenä, mitä olette oppinut ympäristöstä, 
yrittäjätovereilta ja asiakkailta: Millaisia menestyksen ja maahdollisen epätoivon 
hetkiä olette kokenut ja miten vastoinkäymisistä ja kriiseistä on noustu? .. .... . . 

Minkä ansiosta ja miten olette jaksaneet säilyttää innostuksenne ja voimaannuttaneet 
itsenne jatkamaan yrittämistä? .... 

Miten esimerkkinne on mielestänne vaikuttanut muihin yrityksiin ja kuinka monta 
yritystä olette olleet mukana auttamassa käyntiin lähtemistä? ...... . 

Miten perhe ja sukulaiset ovat olleet mukanaja tukena yritystoiminnassa? ..... . 

Luonnehtikaa myös omaa yrityksenne suhdetta yleiseen talouskehitykseen ja 
kokemuksista suuntautumisesta kansainvälisille markkinoille, jos sellaista on 
koettu ....... . 

Teema 6. Kauhajoki ja seutukunta yritysympäristönä 

Mitä vahvuuksia ja heikkouksia yrityksenne kannalta Kauhajoen 
toimintaympäristössä on mielestänne ollut toiminnan eri vaiheissa? .. ... 



Entä koko seutukunnassa? ...... 

Oletteko käyttänyt kunnallisia ja seudullisia neuvonta- ja muita palveluita ja mitä 
kokemuksia ja hyötyjä niistä on ollut? .. ... . 

Mitä hyötyjä Kauhajoella ja seutukunnassa toteutetuilla kehittämisprojekteilla 
mielestänne on saavutettu? ..... . 

Miten olette ottaneet osaa elinkeinojen kehittämistä koskevaan päätöksentekoon? ... ... . 
Mitä tuloksia olette saavuttanut? ... . 

Otetaanko seuraavat tulevaisuutta koskevat kysymykset mukaan ? 

Minkälaisena näette yrityksenne liiketoiminnan tulevaisuuden? ..... . 

Minkä tyyppisiä muutoksia toivoisitte toimintaympäristössä Kauhajoella ja koko 
seutukunnassa tapahtuvan, jotta toimintanne helpottuisi? ... .. . 

Voisitteko luovuttaa tutkimuksen käyttöön yritystoimintaanne liittyvää 
aineistoa, esimerkiksi valokuvia, lehtileikkeitä ja asiapapereita, jotka voisivat 
täydentää vastauksianne. Nämä palautetaan kopioinoin jälkeen takaisin Teille. 

Kiitokset haastattelusta! 


