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HAASTATTELUPYYNTÖ 

 

Olen HMI, tutkija Treen yliopistosta. Tutkin yrittäjyyttä ja työelämää, erityisesti maaseudun ja naisten 

näkökulmasta. Olen haastatellut sinua maaseudun naisyrittäjiä käsittelevää tutkimustani varten kahdesti 

vuosia sitten: vuonna 2001 tai 2002 sekä 2009.  

 

Nyt soitan kysyäkseni, saisinko haastatella sinua / Teitä vielä kerran. Olen hakenut ja minulle on myönnetty 

rahoitus (Osuuspankkiryhmän Kyösti Haatajan säätiö, tukee maaseudun taloudellisen toiminnan 

tutkimusta) tutkimukselle, jonka nimi on ”Olipa kerran yrittäjiä” ja siinä olen ajatellut tarkastella, millaisia 

elämäntarinoita on kerrottavana teillä, jotka olette 2000-luvun alussa toimineet yrittäjinä ja sen jälkeen 

eläneet elämäänne eteenpäin. Osa on jatkanut yrittäjinä, moni tekee jotain muuta, osa on jäänyt eläkkeelle 

ja muitakin muutoksia varmaan on. Olen kiinnostunut siitä, miten tällaiset yksilölliset elämänkulut asettuvat 

yhteen yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Teistä muodostuva 15 vuoden kaari antaisi hyvät eväät tutkia 

yksilön ja suomalaisen yhteiskunnan, ja maaseudun, suhdetta. 

 

Suostuisitteko siis haastateltavaksi, jos sopisimme teille sopivan ajan lähitulevaisuuteen? Haluaisitteko 

mieluummin keskustella puhelimitse vai kasvokkain esimerkiksi kotonanne? Haastattelu kestää arviolta 

tunnin verran ja juttelisimme, mitä työssä ja muussa elämässä on tapahtunut vuodesta 2009 tähän päivään. 

Sinähän olit tuolloin yrittäjänä (mutta muutosta…) / siirtynyt palkkatyöhön / olit jo eläkkeellä… ja miten olet 

kokenut muutokset.  

 

Tallentaisin haastattelun, jos se vain sopii, jotta pystyn purkamaan puheen tekstiksi ja katselemaan tarkasti, 

mitä keskustelimme. Lisäksi pyytäisin lupaa tallentaa haastatteluaineisto tunnistetiedot poistettuna 

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kokoelmiin. Heillä on valtavasti erilaisten tutkimusten aineistoa 

tallennettuna, myös minun tekemäni nämä 2000-luvun maaseudun naisyrittäjähaastattelut. Kolmannen 

haastattelukierroksen aineisto toisi siihen loistavan lisän. Aineistoa saa käyttää opiskelu- tai 

tutkimuskäyttöön tekemällä siitä erillisen pyynnön arkistoon. 


