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     Tampereella huhtikuussa 2004  

 

 

Hei! 

 

 

Olen tekemässä väitöskirjaa hoiva-alan yrittäjistä ja lähestyn Sinua aineiston keruun mielessä. Olen 

saanut yhteystietosi hoivayrittajat.com –sivuilta. Tein Pro gradu –tutkielmani hoivayrittäjyydestä, 

johon väitöskirjani on jatkoa. Kiinnostukseni hoiva-alan yrittäjyyteen heräsi neljä vuotta sitten, kun 

perustimme perheeni kesken yksityisen vanhusten hoitokodin Pirkanmaalle. Olin aktiivisesti 

mukana perustamassa yritystä, sekä työskentelin siellä käytännön hoitotyössä neljä vuotta. Olen 

edelleen mukana perheyrityksemme toiminnassa ja koen siksi hoivayrittäjyyden henkilökohtaisesti 

tärkeäksi väitöskirjatutkimuksen aiheeksi. Valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi siirryin 

päätoimiseksi tutkijaksi Tampereen yliopiston Naistutkimuksen laitokselle.  

 

Aihe on noussut viime vuosina tärkeään asemaan myös julkisessa keskustelussa kasvavan palvelun 

tarpeen ja kuntien rahoitusongelmien myötä. Yleisessä keskustelussa tuodaan kuitenkin harvoin 

esille hoivayrittäjien näkökulmia. Yrittäjyys hoiva-alalla on monimuotoinen ilmiö, kun kysymys on 

yhtäältä hoivasta – joka on Suomessa ollut kuntien järjestämää – ja toisaalta myös liiketoiminnasta 

ja sen lainalaisuuksista.  

 

Olen kiinnostunut omaelämäkerrallisesta tutkimusotteesta ja kerään siksi hoivayrittäjien kirjallisia 

kertomuksia elämästään ja yrittäjyydestään. Toivoisin, että kirjoittaisit minulle vapaamuotoisesti 

siitä kuinka olet alun perin päätynyt hoiva-alalle ja yrittäjäksi asti. Voit kirjoittaa siitä miksi 

lähdit hoiva-alalle ja mitkä seikat johtivat yrittäjyyteen. Voit kirjoittaa menneisyydestä, 

nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Siitä, mitä asioita kirjoitukseesi liität ja kuinka 

paljon kirjoitat, voit päättää itse. Voit kirjoittaa liuskan tai 15 liuskaa. Kirjoituksesi ei tarvitse olla 

kieliopillisesti hiottu, saati runollinen mestarinnäyte! Voit kirjoittaa tarinasi käsin tai tietokoneella, 

lähettää postitse tai sähköpostitse, joka tapauksessa anonymiteettisi on turvattu. Halutessasi voit 

kirjoittaa nimimerkillä. Käsittelen tutkimusaineiston luottamuksellisesti. En esimerkiksi yhdistä 

kirjoittajien henkilö- ja yritystietoja teksteihin. En ole myöskään ensisijaisesti kiinnostunut 

yrityksen toimintaan liittyvistä seikoista (liikevaihdosta, työntekijöiden määrästä ym.) vaan 

toivoisin saada kuulla Sinun henkilökohtaisen tarinasi hoiva-alan yrittäjänä; ajatuksiasi ja 

kokemuksiasi yrittäjäksi ryhtymisestä ja yrittäjänä toimimisesta. 
 

Valitettavasti en pysty palkitsemaan vaivannäköäsi. Uskon kuitenkin että kirjoittaminen tarjoaa 

mahdollisuuden pysähtyä ja tarkastella omaa elämänkulkua, tehtyjä valintoja ja niiden seurauksia. 

Luonnollisesti kirjoituksesi mahdollistaa myös yleisemmin alaa koskevan tutkimustiedon 

lisääntymisen.  

 

Nyt siis odottelen Sinulta postia. Toivon, että ehtisit kirjoittaa oman tarinasi minulle – yrittäjän 

kiireistäsi huolimatta - toukokuun loppuun mennessä. 
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