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Hei! 

 

Kiitos, että voin osaltani olla avuksi tutkimusta tehdessäsi. 

 

Olen 48-vuotias koulutukseltani Laitos-keittäjä, Kodinhoitaja, Sosiaali-ohjaaja. Olen toiminut 18-

vuotiaasta kuntien palveluksessa vanhus-vammais ja perhetyössä kaikkiaan yhteensä yli 24 

vuotta ja nyt viimeiset 5 vuotta hoivapalvelu yrittäjänä tarjoten perheille hoiva- ja työapu 

palveluita, ohjausta, neuvontaa ja edunvalvontaa sosiaali byrokratian viidakossa. 

 

Syy miksi ryhdyin alan yrittäjäksi johtui osaltaan paikkakunnalta muuton vuoksi ja kunnissa 

tapahtuneiden sosiaalipalvelujen saatavuuden vaikeutumisen vuoksi yksityiselle sektorille tuli 

kysyntää. Olin alussa kyllä töissä kunnassa johon muutimme mutta osoittautui, että he halusivat 

vain käyttää ammatillista osaamista röyhkeästi hyväkseen määräaikaisilla työsopimuksilla ja 

minimipalkalla. 

 

Menin yrittäjä koulutukseen ja sain starttirahaa ja uskoin sokeasti että apuani tarvitaan kentällä ja 

niin tapahtui koska edelleen olen yrittäjä. 

Nyt vain on käynyt niin että henkilökohtaiseen elämääni tuli muutos kaksi vuotta sitten avioiduin 

uudelleen ja muutin edelleen kauemmaksi asumaan.  

 

Olen tänä aikana koettanut saada markkinoinnilla työkohteita nykyisen asuinpaikkakunnan 

sisältä, että lähikunnista siinä kuitenkaan kovin hyvin onnistumatta. Käyn siis siellä kaukana 

työssä ja ajomatkaa kertyy 300km päivässä, se vie ajasta paljon ja siihen palaa rutkasti rahaa. 

Mikään taho ei ole halunnut tässä tilanteessa auttaa, ei verotoimisto, ei kela, ei työvoimatoimisto 

eikä edes Te-keskus, kaikille yrittäjät ovat kuin paise yhteiskunnan nahassa. 

 

Minusta tällaisessa tilanteessa pitäisi saada jostain helpotusta kun jouduin vielä ajan puutteen 

vuoksi luopumaan erittäin tuottoisasta hoivapalvelu paikasta!! 

 

[elämäkerta jatkuu] 


