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Haastattelurunko jatkohaastatteluihin 

Kevät -2016 

 

ALUKSI KERROTAAN: Tarkoitus haastatella uudelleen naisia, joita haastattelin väitöskirjaa varten 2001-2002 
ja jatkotutkimusta varten 2009, myös niitä jotka eivät enää yrittäjinä. Kiinnostuksen kohteena työn, 
yrittäjyyden ja ammatillisen minuuden kehittyminen, sekä miten yksilölliset elämänkulut asettuvat yhteen 
yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Muodostuva 15 vuoden kaari kiinnostava. Myös työn ja toimeentulon 
epävarmuus/varmuus, mielekkyys. Lisäksi yrittäjyys ja äitiys. Asiakastyö. 

Haastateltavien mahdollisimman suuri anonymiteetti, vapaaehtoisuus, mahdollisuus vetäytyä 
tutkimuksesta ym. Nauhoittaminen ja tietoarkistoon tallentaminen, jotta mahdollista käyttää opiskelu- ja 
tutkimuskäyttöön. 

 

Haastattelukysymyksiä, perustuvat aiempien haastatteluiden runkoon 

 

TAUSTATIEDOISTA 

 Kuulumiset nyt. Ensimmäisen haastattelun aikaan työtilanne oli… toisen…  

- Mahdollisia muutoksia ensimmäisen haastattelun jälkeen arjen ympyröissä: työ, perhe, asuminen, vapaa-
aika, kouluttautuminen? Miksi muutokset? 

- Muutoksen arviointia, millaista yrittäminen nyt verrattuna ihan alkuaikoihin itsenäisenä yrittäjänä? Entä 
viime haastattelun aikaiseen tilanteeseen eli v. 2009? 

 

Lisäkysymyksiä, myös kesken taustan kertomisen voi kysyä: 

 

Yrityksen toiminnan + muutosten kartoittamista 

 

- Miten yritys toimii nyt, tuotteet, palvelut 

- Onko toiminnassa tapahtunut muutoksia (alun ja) viime haastattelun jälkeen, millaisia, miksi 

- Tyypillinen päivä 

Jos kausivaihteluita, hiljaisena ja kiireisenä aikana 

 

- Työllistääkö, keitä, milloin, missä tehtävissä, olisiko tarvetta, onko muuta apua saatavissa 

- Yrityksen täysipäiväisyys alussa/ennen, nyt ja tulevaisuudessa  

- Montako tuntia/päivä tai viikko työskentelee, muutos 

- Miten muutokset vaikuttaneet toimeentuloon, tulojen suuruuteen ja riittävyyteen? Muut tulonlähteet? 



  

Paikka 

- Millaisessa paikassa yritys nyt toimii 

Miksi täällä ja hyödyt + haitat, mikä paikassa ja/tai maaseudussa on negatiivista 

- Paikan merkityksestä nyt, mahdollisesti jotain muutoksia “paikkatunteessa” 

Mikä siinä merkitsee (yhteisö, maisema tms.), mikä "taso" merkitsee eniten: koti(talo) ja 
pihapiiri/kylä/kunta/maaseutu yleensä 

- Onko halunnut asua muualla, haluaisiko nyt, onko harkinnut muuttamista 

- Työn ja kodin tai vapaa-ajan sekoittuminen tilallisesti tai ajankäytöllisesti? 

 

 

Asiakkuudet 

- Markkinoinnista ja mainonnasta nykyään, millaista kuvaa tarjotaan (onko ylipäätään mietitty) 

Onko yhteistyötä markkinoinnissa/mainonnassa, kenen kanssa, miksi/miksi ei 

- Suhteet muihin yrittäjiin, yhteistyö? 

-Ketkä kokee kilpailijoikseen, miten kilpailu ilmenee 

- Yrityksen sijainnin merkitys kilpailuasemassa, entä mainonnassa, entä ylipäätään yrityksen imagossa 

Asiakassuhteista ja –palautteesta, millaista? Kommentteja asiakastyöstä? 

-Onko työssä mielestään tärkeää, mitä asiakas tuntee? Miten tunne aikaansaadaan, kuinka tietoisesti 
mietitty? Entä miten omat tunteet voi näyttää?  

Esim. * hankalien asiakkaiden kohtaaminen (kasvokkain tai muuten), * kenen tahansa asiakkaan 
kohtaaminen kun itse ei ole hyvällä tuulella, * työn aiheuttamien tunteiden näyttäminen/peittäminen 
perheeltä 

- Onko työssä tärkeää, miltä näyttää? Oma ulkonäkö, yrityksen ympäristön, tuotteiden? 

 

Minä yrittäjänä 

- Keskustelua/tarkennusta yrittämisen kannustavista ja lannistavista puolista, maaseudun hyödyistä ja 
haitoista omalla kohdalla, onko muutoksia, yllätyksiä 

- Missä määrin kokee voivansa vaikuttaa työtahtiinsa? Mistä se riippuu? (Yrittäjyyteen oletetaan kuuluvan 
itsenäisyys oman työpanoksen käytöstä, myös määrästä ja ajoista, siis työprosessin autonomia, kuitenkin 
yritysalat vähän erilaisia + taloudelliset realiteetit) 

- Missä määrin kokevat pystyvänsä käyttämään kaikkia taitojaan yrittäjänä? Vai onko työ esim. 
rutiininomaista yhden tai muutaman tehtävän tekemistä vai pystyykö olemassa olevia taitoja käyttämään 
laajasti ja hankkimaan uusia? (tämäkin kertoo autonomiasta ja myös yrittäjien moninaisesta luokka-
asemasta) 



- Miten kylässä/kunnassa/maakunnassa/Suomessa/maaseudulla suhtaudutaan mielestään yrittäjyyteen, 
mitä arvelee syiksi, onko suhtautumisessa muutosta? Suhtautuminen naisiin, sukupuolen tunnistaminen? 
Kokemukset neuvonnasta yms. 

Onko taantuma mielestään vaikuttanut omalla kohdalla, entä omalla alalla, entä paikkakunnan yrittämiseen 
suhtautumiseen 

 

Perhe ja äitiys 

 

- Kotitöiden jako, mahd. lastenhoidon järjestelyt  

Perheen suhtautuminen yrittämiseen "teoriassa ja käytännössä" 

- Miten jää mielestään aikaa itselle, entä perheelle 

-Kaipaisiko enemmän aikaa, mihin käyttäisi sen 

-harrastukset 

-mitä voisi sanoa yrittäjyyden ja äitiyden yhdistämisestä? Puhutaanko aiheesta, pitäisikö? 

- Millaisia suunnitelmia ylipäätään tulevaisuudelle 

- Mitä voisi kertoa hyvinvoinnistaan nyt, mitkä tekijät vaikuttavat 

 

 


