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Haastattelurunko matkailu/elämäntapa/koiraharrastusyrittäjät

Taustoitukseksi:
Haastattelen teitä siis yritystoiminnastanne tutkimukseen ”Yrittäjät, vierailijat ja emotionaalinen ja
esteettinen työ: kohtaamisia maaseutumatkailupaikoissa” (rahoittaja Suomen Akatemia). Tutkin
Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä maaseudulla tapahtuvaa
yrittämistä, jonka pohjana on oma osaaminen ja elämäntapa ja taustalla mahdollisesti
elämänmuutos. Minua kiinnostaa, miten yrittäjät ovat tehneet osaamisestaan tuotteen, miten
asiakastilanteita hoidetaan, valmistellaan ja arvioidaan sekä miten on hyödynnetty maaseutua, joka
on mahdollisesti yrittäjille itselleenkin tärkeä paikka. Olen päättänyt keskittyä nimenomaan
sellaisiin yrityksiin, joissa toiminta perustuu koiraharrastajien palvelemiseen. Tällaiset yritykset
toimivat esimerkkeinä nykyisessä työelämässä peräänkuulutetusta yrittäjämäisestä asenteesta ja itse
omasta työllistymisestään huolehtimisesta, mutta samalla omiin arvoihin perustuvasta,
mahdollisesti ns. oravanpyörästä irrallisesta työstä.
Kiinnostuksen kohteena haastattelussa ovat yrittäjäksi ryhtymisen syyt ja käytännöt, työhistoria,
vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, työn ja muun elämän yhteensovittaminen yrittäjänä ja näihin
liittyvät muutokset ja suunnitelmat.
Osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Raportoinnissa pyrin mahdollisimman
suureen anonymiteettin. Tallennan haastattelut ja myöhemmin ne luovutetaan
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kokoelmiin mahdollista myöhempää jatkokäyttöä varten vahvat
tunnistetiedot poistettuna.

Haastattelukysymyksiä

-Miten yritys sai alkunsa. Vapaasti, tarkennuksia: ajankohta, ajatukset, epäilykset, motiivit,
käytännön toimet
-työtilanne ennen yritystä, koko työhistoria, yrityksen täysipäiväisyys
-sopivan paikan löytäminen yritykselle. Tarkennuksia: millaista etsi, mitä paikassa pitää olla
yrityksen ja omiin tarpeisiin, miten muokattu, mitä hyvää ja huonoa paikassa
-asiakastyö: yrityksen toimintamuodot, asiakkaiden hankinta, asiakkaiden viihdyttäminen,
palveleminen, hankalat asiakastilanteet
-itsen muuntaminen tai esittäminen asiakkaita varten vai ”autenttisuus”, ympäristön esteettisyyteen
vaikuttaminen
-harrastuksen muuttuminen yrittäjänä?
-lähipiirin, ympäristön, viranomaistahojen suhtautuminen yrittäjäksi ryhtymiseen? Yritysalaan?
-tulevaisuus

