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Tiivistelmä ⎯ Referat ⎯ Abstract 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan maatilalla tai maatilalta käsin toimivien hoivayrittäjien yrityksen perustamiseen 

vaikuttaneita tekijöitä ja mahdollisia ongelmakohtia ja haasteita hoivayrittäjyydessä.  Tutkimuksessa kuvataan 

maataloustöiden ja maatilaympäristön merkitystä hoivapalveluyrittämisessä. Kvalitatiivisen työn aineisto 

koostuu seitsemästä teemahaastattelusta. Teemahaastattelut koostuvat kolmesta yrittäjäpariskunnan 

haastattelusta ja neljästä yksin yrittävän haastattelusta.Tutkimus rajattiin koskemaan yrittäjiä, joilla on toimiva 

maatila tai jotka asuvat maatilalla. Hoivapalveluyrityksen tuli olla toiminnassa tai suunnitteilla.  

 

Merkittävin syy hoivayritystoiminnan aloittamisessa oli tilan tuotantosuunnan muutos tai maatalouden 

kannattavuuden heikkeneminen. Hoiva-alaan suuntautuva kiinnostus ja koulutus olivat erityisesti naisten 

kohdalla hoivayrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Eniten ongelmia yritystoiminnan eri vaiheissa 

yrittäjät olivat kokeneet neuvonnassa ja tiedonsaannissa. Asiakashankinta ja siihen liittyvä kilpailutus koettiin 

haastavaksi. Markkinoinnissa koetut haasteet kulminoituivat siihen, että yrittäjät kokivat oman toiminnan 

mainostamisen vaikeaksi. Ei oltu varmoja mitä omasta toiminnasta pitäisi kertoa. 

 

Maatilan ja sen ympäristön tuottamat ja mahdollistamat lisäarvotekijät tiedostettiin hyvin, mutta niitä ei ollut 

osattu markkinoinnissa juuri käyttää. Lisäarvotekijät liittyivät oleellisesti maatilan mahdollistamiin 

virikkeisiin ja kokemuksiin aidon työn tekemisestä. Maatilaympäristö, eläimet, luonto ja näkyvät maatalouden 

työt tarjoavat virikkeitä, joita kaupunkiympäristössä ei voida saavuttaa. Virikkeet näkyivät jokapäiväisessä 

hoivatyössä tiloilla. Kahden työvoimavaltaisen alan yhdistäminen vaatii myös joustoa maatalouden ja 

hoivatyön välillä, sekä erityisjärjestelyjä, esimerkiksi loman järjestämisessä. Vapaa-ajan vähyys mainittiin 

haasteeksi erityisesti ympärivuorokautisia hoivapalveluita tarjoavilla tiloilla. 

 

Haasteisiin vastaavat vahvuudet liittyivät tutkimuksen tulosten perusteella yrittäjien kokemukseen 

yrittäjyydestä, yleensä merkittävään yrittäjämotivaatioon ja maatilaympäristön tuomiin lisäarvotekijöihin 

hoivapalvelutoiminnassa. Tutkimuksen perusteella maatilalähtöisillä hoivayrityksillä on edellytyksiä menestyä 

kilpailussa hoivapalveluyritysten välillä, mikäli toiminnan ammattimaisuus pysyy korkeana ja yrittäjät 

sitoutuvat työhönsä. 
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The thesis examines how social care entrepreneurship appears on farms and what kind of problems and 

challenges entrepreneurs might face in entrepreneurship. This thesis also describes the significance of farm 

work and the surrounding nature to daily business. Qualitative material consists of seven theme interviews. 

Interviews consists of three couple interview and four single interviews. Besides providing social care services 

on farms, entrepreneurs needed to practice active farming or provide services from the farm (in other words, 

the entrepreneur lives on the farm). Social care business could be at a planning stage or a functioning 

business. 

 
The most apparent underlying reason to start social care services were the structural changes in agriculture. 

Weak economic profitability in farming forces the entrepreneurs to search other sources of income. General 

interest and education related to social care was more common among the women and therefore also 

motivated women to start business in social care service businesses. Most problematic area in providing social 

care services was getting information and getting help in starting the business and also along the way. 

Acquiring customers and knowledge on open tendering in public purchases were also found difficult. 

Marketing wise entrepreneurs were not quite sure how to market the business in the right way. Ways of 

marketing were multiple, but difficulties were in identifying ones own business idea and providing the right 

information. 

 
Entrepreneurs were very aware of added value which comes from the surrounding nature and the visible work 

on the farm, but those values were not highly utilized in marketing. Many stimuli arising from farm activities 

playing a role in the daily business are not available in an urban setting. The combination of providing social 

care services and practicing farming causes problems in vacation arrangements and also takes care that 

entrepreneurs do not have problems in spending their leisuretime as it doesn´t exist much. 

 

Strength factors on farm background social care entrepreneurs are associated with the entrepreneurs 

experience in self-employment and the added value of rural areas. Entrepreneurs providing social care servies 

can succeed in competing if they carry on providing services in a professional way and are committed to their 

business. 
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