
Suvi Korhonen   Kirsi Lappalainen 
PROAGRIA ETELÄ-SAVO   ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO, ESEDU 
MIKONKATU 5    OTAVANKATU 4 
50100 MIKKELI   50100 MIKKELI 

 
Monipuoliset 
kotityöpalvelut  
Etelä-Savon 
maaseudun  
mahdollisuutena 
KOTITYÖPALVELUSELVITYS ETELÄ-SAVOSSA 

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –hanke 

 

 



1 

 



2 

 

Sisällysluettelo 
1. Johdanto ............................................................................................................................................................. 3 

2. Kyselyn toteutus, Suvi Korhonen ...................................................................................................................... 5 

2.1. Yritysten taustatiedot ................................................................................................................................ 5 

2.2. Tarjottujen ja ostettujen palveluiden eroavaisuudet, asiakaskunta ja kuinka yritykset markkinoivat 
palvelujaan ....................................................................................................................................................... 6 

2.3. Yritysten toiminta-alueet ........................................................................................................................... 7 

2.4. Työllistäminen ja yritysten välinen yhteistyö ............................................................................................ 7 

2.5. Taloudellinen merkitys .............................................................................................................................. 8 

3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamistarvekartoitus, Kirsi Lappalainen ................................................ 11 

3.1. Yrittäjien ja henkilöstön nykyinen osaaminen ........................................................................................ 11 

3.2 Yrityksen ja henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeet .......................................................................... 13 

3.3. Tarvittava lisäosaaminen ja osaamisen vahvistaminen .......................................................................... 14 

4. Ehdotuksia kotityöpalveluyrittämisen kehittämiskohteiksi Etelä-Savossa .................................................... 16 

4.1 Asiakkaiden erilaiset tarpeet .................................................................................................................... 16 

4.2. Kotityöpalveluyritysten toiminnan kehittäminen ................................................................................... 17 

4.3. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen .................................................................................................... 17 

4.4. Osaamisen vahvistaminen ....................................................................................................................... 18 

4.5. Verkostoyhteistyö .................................................................................................................................... 18 

4.6. Lopuksi ..................................................................................................................................................... 19 

Liitteet................................................................................................................................................................. 20 

Liite 1. Esikyselyn kysymykset ja tulokset ....................................................................................................... 20 

Liite 2. Yritysten toiminta ja kehittäminen, haastattelun kysymykset ja vastaukset ..................................... 24 

Liite 3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamistarvekartoitus .................................................................. 41 

Liite 4. ALV-tietoiskun ohjelma ....................................................................................................................... 50 

Liite 5. ALV-tietoiskun palautteet ................................................................................................................... 51 

Liite 6. Liikennelupa- ja kuljettajien ammattipätevyyskysely ......................................................................... 55 



3 

 

1. Johdanto 
 

Eri hallinnonaloilla, lainsäädännössä ja verotuksessa on kodeissa tehtäville palveluille lakiperusteiset 
määritelmät ja eri termit. Tässä luvussa on koottuna kotiin tuotettavien palvelujen eri määritelmiä.  

Kotipalveluksi nimitetään julkisin varoin tuotettua sosiaalipalvelua. Sosiaalihuoltolaki 1982, 17§ määrää 
kunnat järjestämään kotipalvelut, kuten muutkin sosiaalipalvelut. 

Sosiaalihuoltolain 1982, 21 §:n mukaan ”kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, 
rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka 
tarvitsevat apua suoriutuakseen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja 
kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista”. 

Kotipalvelujen tarkoituksena on tukea, ylläpitää ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa. 
Kotipalvelulla tarkoitetaan kaikkia niitä palveluja, joita kunnat tarjoavat avun tarpeessa oleville 
kansalaisilleen arkielämästä selviytymiseksi (Sosiaalihuoltoasetus 607/83). Asetuksen 9 §:n mukaan 
kotipalvelu sisältää yksilön ja perheen työapua ja henkilökohtaista huolenpitoa ja tukemista.  Kotipalveluihin 
kuuluu lisäksi tukipalveluita kuten ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä palveluita. 

Varjonen, Aalto & Leskinen (2005, 15) mukaan kotitalouspalveluilla tarkoitetaan kotien palveluja, joita 
yritykset tarjoavat kotitalouksille rahaa vastaan ja joiden tuottamisesta maksetaan verot ja muut 
lakisääteiset kulut. Kotitalouspalveluiden käsitteellinen monimuotoisuus liittyy siihen, kuinka kotitalouden 
ulkopuolisella toimijalla teetätettävä tai ostettava työ nimetään ja siihen, kuka työn suorittaa. Palveluiksi 
kotityöt muuttuvat, kun ne hankintaan kodin ulkopuolelta tai ne ovat jonkun muun kuin kotitalouksien 
itsensä tuottamia. Virallisen sektorin palveluntuottajiksi määritellään yritykset, julkinen sektori sekä kolmas 
sektori. 

Kotityöpalvelulla tarkoitetaan eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten 
arkipäivän auttamista sellaisissa tehtävissä, joissa ei tarvita terveyden- tai sairaanhoitoalan ammatillista 
koulutusta. (Härkki & Raijas 2000, 14). 

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hankkeessa kotityöpalvelu käsitteellä tarkoitetaan 
yksityisten kotityöpalveluyritysten omana tai usean eri yrityksen monialaisena yhteistyönä tuottamia 
asiakaslähtöisiä kotiin tuotettavia palveluja. Kotityöpalvelulla tässä tarkoitetaan: kotisiivouspalvelut, kodin 
tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut, kodin ruokapalvelut ja kodin pienet juhlat, pihan ja puutarhan hoitopalvelut, 
kodin kunnossapito- ja remontointipalvelut, mökkitalkkari ja kiinteistönhuoltopalvelut, tietotekniikan 
neuvonta- ja asennuspalvelut, tilapäinen lastenhoito, tilapäinen lemmikkieläinten hoito, avustaminen 
henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa tai aterioinnissa, avustaminen kodin ulkopuolella ulkoilussa 
ja harrastuksissa, asiakkaan puolesta asiointi esimerkiksi kaupassa tai postissa. Yritysten tuottamilla 
palveluilla tyydytetään yksityisten kuluttajien tarpeet sekä täydennetään julkista palvelutarjontaa.  

Yksityisyrittäjien tuottamat moniammatilliset kotityöpalvelut ovat kasvaneet toimialana julkisen sektorin 
sosiaalipalveluna järjestetyn kotipalvelun rinnalle. Julkiselta sektorilta on Suomessa karsittu kotiin tuotettavia 
kotipalveluja. Yksityiset kotityöpalvelutuottajat palvelutoiminnallaan täydentävät julkista palvelutuotantoa. 
Yksityiset palveluntuottajat tuottavat palvelujaan myös avoimilla markkinoilla kotitalouksiin. Kotitalouksien 
teetättämistä kotityöpalveluista osa on asiakkailleen kotitalousvähennykseen oikeuttavia ja osan palveluista 
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asiakkaat maksavat kokonaan itse. Julkisissa palveluissa käyttöön otettu palvelusetelijärjestelmä on edistänyt 
yksityisten kotityöpalveluyrittäjien palveluntarjontaa ja palvelujen tuotteistamista.  

Yrityksen hyvä kokonaislaatu takaa yritykselle kilpailuetua ja parantaa yrityksen toimintaa. Kotityöpalvelujen 
ympärillä käytävä keskustelu palvelujen laadusta, hinnasta ja saatavuudesta on ollut viime vuosina vilkasta. 
Kotiin erilaisia palveluja tuottamaan on syntynyt yksityisiä mikro- ja pk-yrityksiä. Kotityöpalveluyritysten 
toiminnan laatu ja palvelujen laadun kehittäminen ovat niiden menestymisen elinehto.  

Kotitalousvähennykseen oikeuttavalla tavanomaisella hoiva- ja hoitotyöllä tarkoitetaan huolenpitoa 
perheenjäsenestä. Esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu 
hoito ovat tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä. Työ voi olla myös pelkästään lasten kaitsemista.  

Kotitalousvähennykseen liittyen verohallinnon ohjeissa määritellään tavanomainen kotitaloustyö 
seuraavasti: Tavanomaista kotitaloustyötä ovat esimerkiksi ruoanlaitto, siivous, pyykinpesu, silitys ja muu 
vaatteiden huolto. Vähennykseen oikeuttavia töitä ovat mm. kukkien kastelu, juhlien pito kotona (kotona 
tapahtuva työn osuus). Tavanomaiseksi kotitaloustyöksi katsotaan myös piha-alueen ja puutarhan hoito 
kuten ruohonleikkuu, haravointi, lumityöt, pihapuiden kaato tai karsinta, polttopuiden hakkuu pihapiirissä, 
istutustyöt ja rikkaruohojen kitkentä sekä kaupassa käynti ja asiointi ja lemmikin ulkoiluttaminen, silloin, jos 
ne ovat osa vähennykseen oikeuttavaa tehtävää, esimerkiksi kodinhoitajan työtä. Myös huonekalujen 
kokoamispalveluista aiheutuvat kustannukset oikeuttavat vähennykseen, jos kokoaminen tapahtuu 
asiakkaan kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Vuoden 2009 alusta vähennykseen on oikeuttanut myös kodin 
tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien koneiden ja laitteiden, asennustyö, korjaaminen ja huolto. Näitä ovat 
esimerkiksi televisiot, radiot, digilaitteet ja tietokoneet oheislaitteineen. 

Kotitalousvähennyksen saa se, joka maksaa vähennykseen oikeuttavan työn. Työ on tehtävä joko maksajan 
omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa 
asunnossa. Vanhempiin sekä appivanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa. Kotitalousvähennystä ei 
saa, jos samaa työtä varten on saatu omaishoidon tukea, lasten kodinhoidon tukea tai yksityisen hoidon 
tukea tai työnantajille maksettavaa palkka- tai matalapalkkatukea. Kunnan myöntämä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluseteli estää myös vähennyksen. Tuki estää vähennyksen kuitenkin vain siinä 
tapauksessa, että se on saatu juuri kyseistä työtä varten. (Verohallinnon ohje).   

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun 
työllisyyttä ja uusien toimeentulomahdollisuuksien syntyä sekä lisätä maaseutuyritysten kilpailukykyä, 
kustannustehokkuutta ja laatua. Hanke parantaa osaamista ja toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedonsiirtoa ja 
–hankintaa, ja siinä hyödynnetään eteläsavolaisten asiantuntijaorganisaatioiden erityisosaamista. Hankkeen 
loppupuolella toimenpiteitä on suunnattu erityisesti kotityöpalveluyrityksiin, ja tämä raportti on osa tätä 
työtä. Tässä selvitystyössä tavoitteena on selvittää kotityöpalveluyritysten määrä, yritysten kannattavuus, 
yrittäjien ja yritysten kehittämistarpeet mm. talouden, osaamisen, tuotannon, johtamisen ja 
verkostoitumisen näkökulmasta. Tämän vuoksi ProAgria ja Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on tehnyt 
tiivistä yhteistyötä keväästä 2013 alkaen. ProAgria Etelä-Savosta työssä ovat olleet mukana Kirsi Mättölä, 
Suvi Korhonen ja Pekka Häkkinen ja Esedusta Kirsi Lappalainen. 
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2. Kyselyn toteutus, Suvi Korhonen 
 

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hankkeessa on paneuduttu selvittämään Etelä-Savossa 
toimivien kotityöpalveluyritysten ja –yrittäjien nykytilaa ja kehittämistarpeita.  

Kyselyn toteutus aloitettiin syksyllä 2013, jolloin tehtiin alkukartoitus kotityöpalveluja tarjoavien yritysten 
määrästä Etelä-Savon kotityöpalveluyrityksistä. Yrityksiä haettiin kuntien palvelusivuilta, seutuhaku.fi:stä ja 
ProAgrian asiakasrekisteristä. Kartoituksessa löytyi 440 kotityöpalveluja tarjoavaa yritystä. Esikysely 
lähetettiin sähköpostina 175 yritykseen. Kysymyksissä tiedusteltiin, kuinka kauan yritys on tarjonnut 
kotityöpalveluita ja millä toiminta-alueella se toimii, kotityöpalveluista kertyvän liikevaihdon määrää, 
tulevaisuuden näkymiä ja yrityksen tärkeimpiä kehityskohteita. Saimme kyselyymme 25 vastausta. Radio- ja 
lehtijuttujen jälkeen neljä yrittäjää ilmoittautui mukaan haastatteluihin. 

Esikyselyyn osallistuneita pyydettiin tammi-helmikuussa 2014 laajempaan yrityshaastatteluun. Haastattelut 
toteutettiin tammi-maaliskuussa 2014. Jokunen esikyselyyn vastanneista kieltäytyi aikapulaan vedoten, 
mutta kaikkiaan haastatteluja tehtiin 22. Haastattelut jakaantuivat ympäri maakuntaa melko tasaisesti. 
Poikkeuksena oli Hirvensalmen, Pertunmaan, Mäntyharjun sekä Enonkosken ja Heinäveden kuntien alueet, 
joista yksikään yritys ei vastannut esikyselyyn, eikä siten valikoitunut haastateltavien joukkoon. 

Haastattelut tehtiin yrittäjien kodeissa tai toimitiloissa ja paikalla haastattelemassa oli Suvi Korhonen 
ProAgrialta ja Kirsi Lappalainen Esedusta. Korhosen haastattelujen vastaukset kirjattiin nettiyhteyden 
toimiessa suoraan webropol-lomakkeelle tietokoneelle, mutta useassa paikassa yhteydet eivät toimineet ja 
tällöin vastaukset kirjattiin paperilomakkeelle ja siirrettiin toimistolla webropol-lomakkeelle. Lappalainen 
kirjasi saadut vastaukset lomakkeelle, josta aineisto koodattiin Esedun osaamistietokantaan. 

 

2.1. Yritysten taustatiedot 

Haastatelluista yrityksistä 15 oli 
yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kaksi 
maatilaa, kolme osuuskuntaa ja kaksi 
osakeyhtiötä. Yrityksillä oli 
pääsääntöisesti myös muutakin 
liiketoimintaa. Pelkästään 
kotityöpalveluyrittämisestä 
toimeentulonsa sai vain neljä yrittäjää. 
Valtaosa (16 henkilöä) oli yksin 
yrittäviä. 

Haastateltavista naisia oli 13 ja miehiä 
yhdeksän. Haastatelluista oli 16 
vastaajaa 35 -49-vuotiaita ja kuusi 

henkilöä 50 -65 vuotiaita. Kohdejoukosta viidellä oli ollut säännöllistä kotityöpalvelutoimintaa alle kolme 
vuotta. Kuusi yritystä oli toiminut 4 – 6 vuotta, viisi yritystä 7 – 12 vuotta ja viisi yli 12 vuotta. 
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2.2. Tarjottujen ja ostettujen palveluiden eroavaisuudet, asiakaskunta ja 
kuinka yritykset markkinoivat palvelujaan 

Haastattelussa selvitettiin yritysten tarjoamat palvelut ja mitä niistä asiakkaat ostavat. Yrityksien 
palveluvalikoimissa useimmin toistui pihan ja puutarhan hoitopalvelut sekä mökkitalkkari-, kiinteistön-
huolto-, polttopuuhuolto ja remontointipalvelut. Nämä olivat myös eniten ostettuja palveluita. Myös 
kotisiivouspalvelut ja/tai kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut löysivät asiakkaansa. Yrittäjät tarjosivat myös 
tilapäistä lastenhoitoa ja lemmikkieläinten hoitoa sekä erilaisia avustamisisia, mutta niitä ostettiin 
harvemmin. Tietotekniikan neuvontaa ei tarjonnut yksikään yritys. Muiden palvelujen kohdalla mainittiin 
kaivinkonetyöt, lumenauraus, parturi-kampaamo-palvelut laitoksissa, kotiin viedyt ompelupalvelut, hieronta 
ja lomituspalvelut, tonttipuiden/ tuulenkaatojen kaataminen, maa-ainesten siirrot pihan parannustöissä, 
teiden lanaus ja murskeen ajo sekä teiden kunnossapitotyöt. Minkään palvelun kohdalla ei ollut sellainen 
tilanne, että kysyntä olisi palvelujen tarjontaa suurempaa. Palvelujen kirjo koettiin riittäväksi.  

 

Suurin osa haastatelluista ei kohdentanut palvelutarjontaansa erityisesti jollekin asiakasryhmälle. Neljä 
yrittäjää mainitsi asiakasryhmäkseen ikääntyneet. Kolme yrittäjää mainitsivat kunnat, yritykset ja työyhteisöt. 
Lapsiperheet ja työssä käyvät mainittiin kahdesti. Jokin muu – kohdassa mainittiin mökkiläiset ja sotainvalidit, 
joille tarjottiin palveluja kunnan ostopalveluna.  

Haastatteluissa korostui markkinointi: osa vastaajista mainitsi, ettei voi markkinoida nykyistä enempää, sillä 
töitä oli riittävästi. Moni yrittäjä taas oli epävarma, mitkä markkinointikanavat olisivat tehokkaimpia ja 
samalla kustannuksiltaan edullisimpia. Tärkeimmäksi markkinointikanavaksi mainittiin poikkeuksetta 
puskaradio: tieto tekijästä levisi suosittelijoiden kautta. Lehti-ilmoittelu oli myös 12 yrittäjän 
markkinointivalikoimissa. Sähköisistä medioista 10 yrittäjällä oli omat kotisivut, ja niihin linkitetyt kuntien 
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Kuva 1. Yritysten toiminta-alue. 

palveluhakemistot koettiin tärkeiksi markkinointikanaviksi. Neljä yrittäjää oli ottanut Facebookin 
markkinointikanavakseen. 

 

2.3. Yritysten toiminta-alueet 

Yrittäjille annettiin haastattelussa 
maakunnan kartta ja heidän 
tehtävänään oli piirtää oman 
yrityksensä toiminta-alue. Mukaan 
valikoituneiden yritysten toiminta-
alueet jakaantuivat lähes koko Etelä-
Savon alueelle. Jokaisella vastaajalla 
toimintasäde oli yli kolme kilometriä, 
joten kenelläkään toiminta ei ollut 
ainoastaan lähipalvelua. Yli puolella 
vastaajista toiminta-alue oli 41 km:n 
säteellä omasta toimipaikasta.  

Haastateltavat yritykset sijoittuvat 
pääosin Juvan, Mikkelin, Pieksämäen 
ja Kangasniemen alueille. 
Esiselvitykseen ei saatu yhtään 
vastausta Hirvensalmen, 
Pertunmaan, Mäntyharjun, 
Enonkosken ja Heinäveden kuntien 
alueita, ja siksi niistä kunnista ei tullut 
yhtään yritystä haastateltavien 

joukkoon. 

 
2.4. Työllistäminen ja yritysten välinen yhteistyö 

Pääsääntöisesti haastatellut yrittäjät työllistivät itsensä (16 vastaajaa). Perheenjäseniä oli mukana 
toiminnassa kahdessa yrityksessä. Perheen ulkopuolisia työntekijöitä oli vain kahdessa yrityksessä: toisessa 
oli yksi, toisessa 2-3 henkilöä. Mukana oli kolme osuuskuntaa, joista pisimpään toiminut työllisti vakituisesti 
kuusi henkilöä. Yksi osuuskunta työllisti yhden ja kaksi määräaikaista. Kolmas osuuskunta oli vasta 
aloittamassa toimintaansa kotityöpalveluissa. 

Neljä yrittäjää sai kotityöpalveluista koko toimeentulonsa. Neljän yrittäjän vuotuinen työpanos 
kotityöpalveluissa oli 4-9 kk vuodessa ja kuuden yrittäjän 1-3 kuukautta vuodessa. Kolmessa yrityksessä 
kotityöpalvelun töitä riitti alle yhden kuukauden ajaksi vuodessa. Jos perheenjäseniä oli mukana 
yritystoiminnassa, niin heidän työpanoksensa oli pääsääntöisesti alle yhden kuukauden vuodessa. 
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”Kaverin olisi oltava 
entuudestaan tuttu, 
jolla on ajatustapa 
samankaltainen. 
Henkilökemioiden 
pitää pelata ja kaverin 
on oltava 
ammattimies, jolla on 
kokemusta ja joka 
pystyy ajattelemaan 
työvaihetta 
eteenpäin”. 

”Kumppanin on 
tehtävä työt yhtä 
reippaasti kuin minä, 
eikä siipeillä”. 

”Rehellinen, ei tee 
pimeää työtä, tekee 
työn tehokkaasti ja 
huolellisesti”. 

Yrittäjien ajatuksia 
yhteistyökumppaneista 

Yrittäjien välistä yhteystyötä haastatellut toivoivat entistä enemmän. 
Aikaisemmin yhteistyö on pääsääntöisesti ollut palvelujen yhdessä tekemistä ja 
usein kyseessä on ollut alihankintasuhde, erityisesti kotien remontointi- ja 
mökkitalkkaripalveluissa. Yrittäjät toisaalta nauttivat itsenäisestä 
työskentelystä, mutta selkeänä toiveena keskusteluissa tuli esille se, että 
yrittäjät kaipasivat apua esimerkiksi lyhytaikaisiin tuurauksiin loman tai 
sairauden ajaksi. Tärkeimmiksi kriteereiksi yhteistyölle nousivat se, että työn 
jälki on saman laatuista ja se että kumppani on luotettava. Viisi haastateltua ei 
tehnyt lainkaan yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa.  

Kaksi yrittäjää ilmoitti tekevänsä yhteismarkkinointia ja yhdessä yrityksessä 
tehtiin tuote- tai palvelukehitystä yhteistyössä kumppanin kanssa. Kuusi 
yritystä ilmoitti, että yhteistyötä ei ole. Yhteishankinnat eivät kuuluneet 
kenenkään yrittäjän toimintatapoihin. 

2.5. Taloudellinen merkitys  

Pääsääntöisesti yrittäjät pitävät toimintaansa kannattavana. Vain kaksi kertoi 
toiminnan olevan kannattamatonta. Yritysten liikevaihtoa kotityöpalveluista 
kertyi yhdeksällä yrityksellä yli 20 000 € edellisellä tilikaudella. Näistä kahdella 
liikevaihto oli yli 60 000 € ja yhdellä 40 001 – 60 000 €. Alle 20 000 €:n 
liikevaihtoa teki 11 yritystä.  Liikevaihdon määrä on sillä rajalla, että toiminta 
on kannattavaa tai sitten näillä yrityksillä kotityöpalveluista kertyy vain osa 
koko yrityksen liikevaihdosta. Kun arvioitiin yrityksien koko liikevaihtoa, kotiin 
tuotetuista palveluista kertyi seitsemällä yrityksellä yli 60 % koko 
liikevaihdosta. Kuusi yritystä ilmoitti kotiin tuotettavien palvelujen osuudeksi 
alle 10 %. Tällöin yritykset olivat pääsääntöisesti maanrakennusalalla tai 
toimivat urakoitsijoina. 

Palvelujen hinnoittelu yrityksillä perustui pääsääntöisesti tuntihintaan. 
Laskutus perustui myös tarjouksiin, urakkahintoihin ja muutamissa yrityksissä 
myös määrään (esim. polttopuun myynti). Yhdeksässä yrityksessä ei ollut 
käytössä tuote- tai palveluhinnastoa. Kahdeksassa yrityksessä osa tuotteista ja palveluista oli hinnoiteltu ja 

neljässä hinnasto oli olemassa. Kymmenessä 
yrityksessä tuntihinta oli 31 – 40 €, Viidessä 
yrityksessä 41 – 50 € ja kahdessa yrityksessä yli 
50 €/h ja neljän yrityksen tuntihinta oli 21 – 30 
€. Tuntihinnat eivät yritysjoukossa ole 
yhteismitallisia, sillä hinnoittelu oli 
toimialariippuvaista. 

Haastateltavien yritysten kirjanpidot on 16 
yrityksessä annettu tilitoimistoille. Vain viisi 
yrittäjää teki itse tilinsä. 



9 

 

2.6. Kotityöpalveluyritysten tulevaisuuden näkymät 

Yritykset uskovat omien asiakkaiden määrän kasvavan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana. Vain 
yksi kertoi uskovansa, että asiakkaiden määrä vähenee. Kotityöpalvelujen tuottamisen suhteen 11 yrittäjää 
suunnitteli jatkavansa nykyisessä laajuudessa, seitsemän yrittäjää ajatteli kehittävänsä uusia palveluita ja 
neljä aikoi laajentaa alueellisesti toimintaansa. Uusien palvelujen kehittäminen oli neljän yrittäjän 
ajatuksissa. Esimerkkeinä mainittiin ruokahuoltopalvelut, huonekalujen pesu, ulko- ja sisämaalausurakointi, 
lähiruoka/ ruokakassi/ asiointipalvelut, metsänhoitopalvelut, puutarhan rakennustyöt ja terveyspalvelut. 
Kolme yrittäjää aikoi ottaa uusia asiakasryhmiä, joiksi mainittiin lapsiperheet, lemmikkieläimet, mökkiläiset, 
omaishoitajien tuuraus, ja kotiapuatarvitsevat ihmiset. Kaksi yrittäjää arvioi lisäävän henkilöstöä ja vain yksi 
yrittäjä näki, että supistaa toimintaansa tulevaisuudessa. Muiksi kehittämiskohteiksi mainittiin olemassa 
olevien toimintojen tehostaminen, polttopuiden säilytyksen parantaminen, myytävien tuotteiden 
kehittäminen ja nykyisten palvelujen jalostaminen. 

Yrityksien tärkeimpien kehityskohteita kysyttiin avoimilla kysymyksillä. Myynti, markkinointi ja tiedottaminen 
olivat viiden yrittäjän mielessä. Ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat olivat kahdeksan yrittäjän 
kohteena. Konkreettisina kehittämisasioina mainittiin mm. tarvittava liikennelupakoulutus, ammattitaidon 
syventäminen, ensiapukoulutus, kielitaito, ja byrokratia-asiat (mm. verotus ja yritystuet). Kahdella oli 
investointeihin liittyviä kehittämisajatuksia ja kaksi ajatteli henkilöstön lisäämistä ja palvelujen laajentamista. 
Tulevaisuuden investointitarpeita näki vain kuusi yrittäjää seuraavan kolmen vuoden aikana, 14 mainitsi, että 
ei investoi lähitulevaisuudessa. Investointikohteina oli kaluston uusinta ja varasto- tai toimitilan 
laajentaminen. Investointien arvo vaihteli 5000 eurosta 300 000 euroon. 

Yrityksen keskeisimmät haasteet liittyivät palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen (12 mainintaa). 
Yhteistyöverkostojen kehittäminen mainittiin kahdeksan kertaa. Kymmenen kertaa haasteeksi mainittiin oma 

jaksaminen ja 
työhyvinvointi. Yrityksen 
talouteen ja 
kannattavuuteen liittyvät 
haasteet nousivat 
suurimmaksi ryhmäksi: 
palvelujen ja tuotteiden 
hinnoittelu ja myynti 
mainittiin kahdeksan 
kertaa, kustannusten 
nousu kahdeksan kertaa, 
kannattavuuden 
kasvattaminen viidesti. 
Rahoituksen saamista ei 
pitänyt kukaan haasteena. 
Markkinointi mainittiin 
kuusi kertaa. Omaan 
osaamiseen liittyviä 

kehittämishaasteita olivat tietotekniikan osaaminen ja hyödyntäminen yritystoiminnassa (viisi mainintaa) 
sekä asiakaspalvelu (kaksi mainintaa). 
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2.7. Yhteistyötoiveet ProAgrian ja Esedun kanssa 

Haastattelujen yhteydessä yrittäjiltä kysyttiin heidän toiveitaan yhteistyöstä ProAgrian ja Esedun kanssa. 
Vapaat vastaukset jaoteltiin ProAgrian ja Esedun tarjoamien palveluiden mukaisesti kahteen eri ryhmään: 
yritysten yleiseen kehittämiseen ja neuvontaan liittyviin toiveisiin sekä koulutustoiveisiin. 

Yritysten kehittämiseen ja neuvontaan liittyvistä toiveista esille tuli markkinointi ja tuotteistaminen, 
työsuhdeasiat ja työhyvinvointi. Yritystukiin ja investointilaskelmiin kaivattiin myös muutamassa yrityksessä 
apua. Kun yrittäjille esiteltiin Pohjois-Savon kotityöpalveluyritysten toimintaverkostoa, muutama yrittäjä 
kiinnostuisi asiasta, jos samankaltaista kehitettäisiin myös Etelä-Savoon. 

Koulutuksista toivelistalle nousivat konkreettisina toiveina kotityöpalveluyritysten ALV- ja kotityövähennys 
sekä liikelupa- ja kuljettajan ammattipätevyyskoulutus. Arvonlisäverottomuus ja kotitalousvähennys kotiin 
tuotettavissa palveluissa -info järjestettiin 9.4.2014 Juvalla. Kaupallisten kuljetusten ajo-oikeus säädökset 
muuttuvat 5.9.2014 jälkeen ja tämä vaikuttaa mm. polttopuuyrittäjien tuotekuljetuksiin. Tämän vuoksi 
ProAgria lähetti kyselyn omille asiakkailleen koulutustarpeesta ja Esedu suunnitteli täydennyskoulutuksia 
vastaamaan tähän tarpeeseen. Markkinointi kohdennettiin toukokuussa n. 1200 ProAgrian asiakkaalle. Esedu 
toteuttaa koulutukset Juvalla, Mikkelissä ja Pieksämäellä elokuun 2014 aikana. Kiireellisin tarve oli saada 
tietoa kotiin tuotettavien sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuudesta ja kotitalousvähennyksestä. 
Tähän tarpeeseen ProAgria ja Esedu vastasivat järjestämällä jo huhtikuussa 2014 Juvalla Partalan 
Kuninkaankartanossa tietoiskun Arvonlisäverottomuus ja kotitalousvähennys kotiin tuotettavissa palveluissa. 
Tilaisuuteen osallistui 36 henkilöä. 

Myös oppisopimuksiin liittyvät asiat nousivat esille. Osaamiskartoituksesta, joka haastatteluissa tehtiin, on 
lisää luvussa 3. 

Vapaata palautetta kysyttäessä yrittäjät ottivat positiivisena sen, että heihin oltiin yhteydessä ja että 
kotityöpalveluverkostoa ollaan kehittämässä seuraavalle hankekaudelle. Usean yrittäjän suulla tunnustettiin 
se huoli, että haja-asutusalueilla palvelut heikkenevät koko ajan, ja kotona selviämiseen vanhukset 
tarvitsevat tukea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 2. Tietoisku Juvan Partalan Kuninkaankartanossa 9.4.2014 sai 
yrittäjät kyselemään alv-kiemuroista vielä tilaisuuden jälkeen 
veroasiantuntija Mauri Taskiselta. 
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3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön 
osaamistarvekartoitus, Kirsi Lappalainen 
 

Osaamistarpeiden haastatteluun osallistui 20 yrittäjää. Kokonaistyöntekijämäärä yrityksissä on yhteensä 37 
henkilöä. Haastattelussa oli yrityksiä 14 toimialalta, joista kiinteistöjen hoitoon, rakentamiseen tai katujen ja 
teiden puhtaanapitoon liittyviin aloihin kuului seitsemän. Siivoukseen, kotipalveluihin ja hoivaan liittyviin 
aloihin kuului viisi yritystä. Viljelyyn ja metsänhoitoon kuului kolme yritystä. Yrityksissä henkilöstöä toimii 19 
eri ammattinimikkeellä. Toimialat ja ammattinimikkeet ovat eriteltynä tämän selvityksen liitteissä 3 
(liitetaulukko 1). 

3.1. Yrittäjien ja henkilöstön nykyinen osaaminen  
Haastatteluun osallistuneet yritykset tuottavat yksityisiin koteihin palveluja. Laadukkaitten palvelujen 
tuottaminen, kannattavan liiketoiminnan ylläpitäminen ja asiakkaan erilaisten tarpeisiin vastaaminen vaatii 
työntekijöiltä ja yrittäjiltä vahvaa osaamista sekä osaamisen ylläpitämistä. Haastatteluissa tuli esille, että 
osaamistarpeet ovat jatkuvan muutoksen kohteena. Laajenevat ja muuttuvat asiakkaiden tarpeet, 
toimialojen muuttuvista lainsäädöksistä tulevat muutokset sekä tuotantokustannusten kasvu asettavat 
yrittäjyydelle ja työntekijöille jatkuvan osaamisen päivittämisen tarpeen. Työn tuotavuus ja tuloksellisuus 
ovat jatkuvan tarkastelun alla. 

 

Haastatteluissa tuli esille, että osaamisessa tarvitaan useita toimialasta riippumattomia yleistietoja ja taitoja. 
Tärkeimmiksi nousivat vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot, kuuntelutaito ja asiakkaan 
kuunteleminen, häiriötilanteiden ennakointitaito sekä oman työn laatuun ja sen arviointiin liittyvät asiat. 
Lisäksi tärkeänä koetaan talouden seuranta ja kustannustietoisuus. Useassa työtehtävässä tarvittiin myös 
taiteellisia ominaisuuksia ja visuaalisuutta. 
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Tuotteiden tuotanto-osaamisessa kysyttiin ammattiin liittyvistä perustaidoista. Vastauksista nähdään eri 
toimialojen ammattien vaatimat erityisosaamiset. Rakennustoimialaan liittyi yhteensä 23 mainintaa, ja 
vastauksiin sisältyi myös sähkö- ja LVI-osaaminen. Maatalouteen ja kotieläinten hoitoon liittyviä 
osaamisaluemainintoja on kolme. Kotipalveluihin ja tekstiilien valmistukseen oli viisi mainintaa. 
Metsänhoitoon ja puuhuoltoon liittyviä mainintoja oli viisi sekä kiinteistön- ja puutarhanhoitoon liittyviä 
osaamisalueita mainittiin 6 kertaa. Maansiirtoon liittyvä osaaminen mainittiin neljä. Vastaukset on eriteltynä 
liitteessä 3 (liitetaulukko 2). 

Palvelujen tuottamiseen liittyvän osaamisen hajonta on suuri, koska haastatteluun osallistujat olivat 14 
toimialalta ja 19 eri ammatissa toimivia henkilöitä. Palvelujen tuottamiseen liittyvää osaamista oli mm. 
seuraaviin tehtäviin:  

• Hoitoon, hoivaan ja avustamiseen tarvittavaa osaamista oli 11 vastaajalla.  
• Kodinhoitoon liittyvää osaamista oli 15 vastaajalla.  
• Kiinteistön, ulkoalueiden ja piha-alueiden huolto- ja hoitotehtäviin liittyvää osaamista oli 11 

vastaajalla.  
• Kuljetuspalveluihin ja ajoneuvoihin tehtäviin liittyvää osaamista tuotiin esiin kahdessa haastattelussa. 
• Kirjanpitoon, erityisesti verotukseen, liittyvää osaamista oli yhdellä vastaajalla.  
• Muita palvelujen tuottamiseen liittyvää osaamista on mm. marjojen kerääminen ja polttopuiden 

kantaminen.  
Vastaukset ovat eriteltynä liitteessä 3 (liitetaulukko 3). 

Liiketoiminnassaan yrittäjät arvioivat osaavansa parhaiten kustannuslaskennan ja erilaiset 
laskutusmenetelmät. Yksittäisiä mainintoja tuli yritystalouteen ja sen suunnitteluun liittyvästä osaamisesta 
sekä hankinta- ja ostotoiminnasta. Lisäksi muutamat mainitsivat verkosto- ja yhteistyöosaamisen sekä 
yrityksen johtamiseen liittyvät asiat. Yrittäjien liiketoimintaosaaminen on eritelty liitteenä 3 olevissa 
taulukoissa (liitetaulukko 4). 

Asiakassuhteiden hallinnan osaamisessa yrittäjät saivat vapaasti mainita, mitkä taidot he osasivat parhaiten. 
Vastaajat näkivät osaavansa parhaiten asiakaspalvelutaidot ja asiakkaan kohtaamisen. (Näihin vastauksiin on 

yhdistetty maininnat 
asiakkaan kohtaamiseen 
liittyvä osaaminen, 
henkilökohtaisten 
palvelujen tuottaminen 
asiakkaalle, avustettavan 
asiakkaan auttamistaidot, 
asiakaslähtöinen 
toimintatapa, asiakkaan 
ohjaus- ja 
neuvontataidot). 
Palvelujen myyntikin 
yrittäjien mielestä oli 
hallinnassa. (Näihin 
vastauksiin yhdistettiin 

maininnat markkinointiin ja mainontaan liittyvä osaamisesta, markkinointitaidot ja 
myynninedistämisosaaminen, omien palvelujen/tuotteiden markkinointitaidot, yrityksen kokonaisvaltainen 
markkinointiosaaminen, myyntitaidot, kaupantekotaito, myyntitekniikka ja myyntityön hallinta.) 
Asiakassuhteiden hallinnan yhteydessä hinnoittelu- ja tarjouslaskentataidot mainittiin 15 kertaa. (Tähän 
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vastauskategoriaan liitettiin maininnat tarjousten laskeminen ja tarjouksien tekemiseen liittyvä osaaminen, 
työn hinnoitteluosaaminen, työkustannusten laskeminen, hinnoittelun perusteiden tuntemus.) Vastaukset 
ovat eriteltynä liitteessä 3, liitetaulukko 5. 

Suurimmalla osalla haastatelluista ei ole työyhteisöä, sillä he ovat yksinyrittäjiä. Tämän vuoksi 
työyhteisöosaamiseen liittyvät osaamisalueet jäivät vähäisiksi. 

Yksinyrittäjillä henkilökohtaiset ominaisuudet ja asenteet ovat tärkeitä työn onnistumisen ja työn laadun 
kannalta. Yrittäjät nostivat tärkeimmäksi ominaisuuksiksi rehellisyyden ja luotettavuuden, oma-
aloitteisuuden sekä itsenäisen otteen työhön. Yrittäjinä riskinottokyky on oleellinen ominaisuus 
haastateltujen mielestä. Asiakkaan kannalta kohtelias käyttäytyminen, tahdikkuus ja ystävällisyys nousivat 
myös vastauksissa esille. Työn ja palvelukokonaisuuden onnistumisen kannalta yrittäjät mainitsivat tarkan, 
järjestelmällisen ja huolellisen työotteen. Yrittäjien henkilökohtaiset ominaisuudet on eritelty liitteenä 3 
olevassa taulukossa (liitetaulukko 6). 

Muihin osaamisiin yrittäjät nostivat lakisääteisten asioiden osaamisen (esim. hygieniapassi ja liikenneluvat) ja 
vain yksi yrittäjä nosti esiin kehittämisosaamisen. 

 

3.2 Yrityksen ja henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeet 
 

Tulevaisuudessa 
toimialasta 
riippumattomista 
tiedoista ja taidoista 
tärkeimmäksi nousivat 
tietotekniikan ja sen eri 
sovellutusten 
hyödyntäminen omassa 
työssä. Sosiaalisen median 
erilaisten 
mahdollisuuksien 
osaaminen koettiin 
tärkeäksi. Lisäksi 
ensiaputaidot ja kielitaito 
ovat haastateltujen 

mielestä tärkeitä osaamisalueita. Englannin kielen lisäksi venäjän kielen perustaito nousi kahdessa 
haastattelussa esille. 

Tuotteiden ja palvelujen tuotanto-osaamisessa korostuvat eri tehtävien suunnittelu osaaminen ja 
asiakaslähtöinen toimintatapa palvelujen tuottamisessa sekä työn kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta. 
Haastatteluissa oli 32 mainintaa töiden ja tehtävien tuottamiseen liittyvien perustekniikoiden sekä 
erikoistekniikoiden osaamisesta. Haastattelussa mukana olleiden tulevaisuuden osaamistarve maininnat 
kohdistuivat toimialojen ammatilliseen osaamiseen, mm. rakentamiseen, erilaisiin avustamis-, asiointi- ja 
hoivapalveluihin, kotisiivoukseen, tekstiilien hoitoon, puutarhan ja kiinteistön hoitotöihin sekä ateria- ja 
pitopalveluihin. Erittely on liitteessä 3 (liitetaulukko 7). 
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”Olen saanut hyvän, nimekkään kumppanin omalla maineellani. Pystyin tekemään 
hänen toiveensa mukaisesti tilaukset.” 

 

”Palautetta on tullut hyvästä työnjäljestä ja aikataulussa pysymisestä.” 

 

”Työn jälki ja mahdollisuus sopia aikataulusta on olleet ne, mistä olen saanut 
hyvää palautetta ja puskaradio on hoitanut minun markkinoinnin.” 

 

Yrittäjien ajatuksia henkilökohtaisista ominaisuuksista   

Liiketoimintaosaamisessa haastateltujen mukaan korostuvat tulevaisuudessa sopimusasioiden osaaminen; 
sopimusten laadinta, palvelusopimuksen sisällöllinen tuntemus sekä sopimusten dokumentointiosaaminen. 
Lisäksi kirjanpito-, laskutus- ja maksumenetelmien hallinta, erityisesti näiden sähköinen hallinta, on 
tulevaisuutta. Palkanlaskentaan liittyvä osaaminen on sekä nyt että tulevaisuudessa osaamista vaativa 
tehtävä. Liiketoimintaosaamisen oppimistarpeet on eritelty liitteessä 3 (liitetaulukossa 8). 

Tulevaisuudessa asiakassuhteiden hallinnassa korostuu entisestään asiakaspalvelutaidot, palvelualttius ja 
asiakkaan kohtaamiseen liittyvät asiat. Haastatteluista nousi esille se, että yrittäjälle on tärkeää 
kannattavuuden kannalta työkustannusten laskemistaito hinnoittelun ja yrityksen kannattavuuden 
perustaksi. Lisäksi tärkeänä koetaan myyntityö ja markkinointiosaaminen asiakassuhteiden luomiseksi ja 
asiakkuuksien ylläpitämiseksi. (Liite 3, liitetaulukko 9) 

Myös tulevaisuudessa henkilökohtaisten asenteiden ja ominaisuuksien osalta yrittäjät nostivat tärkeimmäksi 
ominaisuuksiksi rehellisyyden ja luotettavuuden. Tulevaisuuden kehittämisosaamiseen vain yksi yrittäjä nosti 
erityisesti esille oman tuotteen tai palvelun tuotteistamiseen liittyvään osaamisen. 

  

3.3. Tarvittava lisäosaaminen ja osaamisen vahvistaminen 
Yrityksissä välitöntä lisäosaamista haastateltujen mukaan tarvitaan tietotekniikkaan ja sen soveltamiseen ja 
hyödyntämiseen työssä. Työturvallisuuteen ja ensiapuun liittyvät asiat tarvitsevat pikaisesti osaamisen 
päivittämistä. Heti tarvittavaa osaamisen vahvistamista haastatteluun vastanneet kokevat tarvitsevansa 
erilaisiin sopimuksiin, säädöksiin ja määräyksiin liittyen, samoin verotukseen liittyvät ajankohtaiset asiat 
kiinnostavat. Markkinointi, myynti, työn hinnoittelu ja palvelujen tuotteistaminen mainittiin. 
Yksityiskohtaiset vastaukset löytyvät liitteestä 3 (liitetaulukko 10). 
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Uuden työvoiman tarve 

Haastatelluissa yrityksissä uuden henkilöstön tarve oli vähäinen. Lisätyövoiman palkkausta mietti neljä 
yrittäjää. Tällä hetkellä palkattavilta vaaditaan osaamista LVI-alasta, sähkötekniikasta, kiinteistönhoidosta ja 
kotisiivouksesta. Lisäksi moni yrittäjä tarvitsee alihankintana työntekijöitä kotisiivoukseen. Tilapäiseen apuun 
ja sesonkityöhön tarvitaan ajoittaista apua. 

Työssäoppiminen, yritys ja oppilaitosyhteistyö 

Kahdestakymmenestäyhdestä (21) yrittäjästä kolmetoista (13) on halukasta tarjoamaan 
työssäoppimispaikkaa oppilaitosten opiskelijoille. Kaikki 13 yrittäjää vaatii työssäoppijoilta 
motivoituneisuutta työhön, aktiivisuutta ja myönteistä asennetta työhön. Kymmenen yritystä toi esille 
sitoutumisen työelämän toimintatapoihin, normaalin työsosiaalinen käytöksen sekä toimimisen työelämän 
pelisääntöjen mukaan. Lisäksi kymmenen siivouspalveluja tuottavaa yritystä nostivat esille työn perustietojen 
ja taitojen osaamisen. Oppimishalukkuus ja oppimiskyky tulivat esille viiden yrittäjän vastauksissa sekä 
innostuneisuus työhön neljän yrittäjän vastauksessa. Kolme yritystä nosti esille suomen kielen osaamisen ja 
kolme yritystä toi esille työn kannalta riittävän kielitaidon. Työssäoppijoilta kolme yritystä vaatii 
asiakaspalvelutaitoja ja palvelualttiutta. Opiskelijoiden halutaan osaavan myös tiimityötaitoja ja omaavan 
työn perustaitoja ja -tietoja. Lisäksi toivotaan rehellisyyttä, luotettavuutta, reippautta, ripeyttä ja 
omatoimisuutta. (Liite 3, liitetaulukko 11.) 

Vain yhdessä haastatelluista yrityksistä on palkattu työhön vastavalmistunut henkilö. Vastavalmistunut ei 
osannut vielä suunnitella ja järjestellä töitään. Myös toiminnan organisointi ja suunnitelmallinen 
toimintatapa vaativat vielä harjaantumista. Lisäksi oma-aloitteisuus ja omatoimisuus koettiin puutteelliseksi, 
samoin kuin työaikojen noudattaminen. 

Osa kotityöpalveluja tuottavista yrittäjistä tarjoaa mahdollisuutta opiskelijoille tulla heidän yritykseensä 
oppimaan työn tekemistä. Yrittäjien mielestä työssä voi oppia ymmärtämään kotityöpalvelujen tuottamisen 
kokonaiskuvan sekä oppia työprosessien perusosaamisen. Lisäksi yrittäjyyteen ja liiketoiminnalliseen 
osaamiseen liittyvät asiat hahmottuvat työssä oppien. Yrityksissä voi oppia mm. kustannuslaskentaa, 
hinnoittelua, tarjousten tekemistä, myös hankintaosaaminen mainittiin haastatteluissa. 

Haastatellut edustavat useaa toimialaa ja sen vuoksi oppimisen kohteena on hyvin erilaisia töitä mm. 
eläinten hoitoon, puutarhan- ja pihanhoitoon, rakentamiseen, kotisiivoukseen ja tekstiilien hoitoon sekä 
vaatteiden valmistukseen liittyviä töitä.  

Kotityöpalvelu on ala, jossa korostuu organisointi- ja järjestelytaidot, sekä suunnitelmallisen toimintatavan 
oppiminen. Ala edellyttää oma-aloitteisuutta sekä itsenäistä työotetta vahvistuu. Samalla karttuu 
kokemuksia työmotivaatiosta ja myönteisestä asennoitumisesta työhön sekä aktiivisuudesta ja 
sitoutumisesta. Myös joustavuus työtehtävissä ja työmenetelmissä korostuvat työssäoppimisessa. 
Monipuolinen osaaminen ja monipuolinen työkokemus on yksittäisen henkilön oppimisen kannalta etu. 
Yrittäjät liittivät työssäoppimiseen myös työssäjaksamisen ja siihen liittyen työperäisen stressin ja paineen 
sietokyvyn kokemisen ja oppimisen. Vastaukset ovat eriteltynä liitteessä 3, (liitetaulukko 12). 
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4. Ehdotuksia kotityöpalveluyrittämisen 
kehittämiskohteiksi Etelä-Savossa 
 

4.1 Asiakkaiden erilaiset tarpeet 
Vanhusten kokemuksia kotipalvelun laadusta on tutkittu Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksessa selvisi, että 
kaikki mukana olleet vanhukset halusivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Vanhusten suurin avuntarve 
kohdistui kodinhoidollisiin töihin ja asiointiapuun, vaikka kotiin annettavat palvelut keskittyvät nykyisin 
ikääntyvän sairaanhoidollisiin palveluihin. Yhdeksi suurimmaksi ongelmaksi vanhukset kokivat 
hoitohenkilökunnan kiireen ja vaihtuvuuden. Haastateltavat eivät olleet tyytyväisiä kunnallisten palvelujen 
hinta-laatu-suhteeseen. Palvelujen ostamisen yksityissektorilta he kokivat hankalaksi ja kalliiksi 
vaihtoehdoksi. Palvelujen tarve ja niiden saaminen olivat suoraan verrannollisia fyysiseen toimintakykyyn, 
joka puolestaan vaikutti suoraan psyykkiseen toimintakykyyn sekä sosiaaliseen elämään. Syrjäseudun 
vanhukselle ajokortin menettäminen ja toimivien kuljetuspalvelujen puuttuminen aiheuttaa osallisuuden 
puutetta.(Ikonen Kaija, Ikääntyvien kokemuksia kotipalvelun laadusta, Itä-Suomen yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, yhteiskuntatieteen laitos, Pro gradu – tutkimus, 2011). 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 6.6.2014 julkaiseman selvityksen mukaan mökkeilyyn liittyvät 
arvostukset ovat hitaita muuttumaan, mutta vapaa-ajan asumiseen liitetään yhä useammin luonnollisena 
osana palvelujen käyttö. Erityisesti uudet vapaa-ajan asuntojen omistajat kaipaavat paikallisia palveluja. 
Uudet asiakasryhmät voisivat turvata haja-asutusalueiden palveluita. Etelä-Savon kesäasukkaat tarvitsevat 
palveluita, sillä seuraavat sukupolvet eivät välttämättä halua uhrata lomaansa ”työleiriksi” muuttuville 
kesämökeille.  

Myös maatilojen töiden ulkoistaminen voi avata mahdollisuuksia kotityöpalvelualan kasvulle ja kehittymiselle 
harvaan asutulla alueella. Savonia Ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön mukaan eteläsavolaisten 
maatilojen työvoiman tarpeen ja mahdollisten tekijöiden kohtaamista voidaan edistää esim. työvoiman 
tarpeen ja potentiaalisen työvoiman kartoittamisella sekä potentiaalisen työvoiman yrittäjäosaamisen 
lisäämisellä. Kaikille tiloille ei ole taloudellisesti mahdollista palkata omaa työntekijää. Toisaalta yhteisen 
työntekijän palkkaaminen useammalle tilalle voi olla sellainen askel, että osa tiloista tarvitsee aiheeseen 
liittyvää ohjausta tai tilojen ulkopuolelta tulevaa resurssia. Tiloilla ei välttämättä ole aikaa hankkia sellaista 
tietotaitoa, että ulkopuolisen työvoiman palkkaaminen onnistuisi omin voimin. Tällöin sekä yleinen että tila- 
tai tilaryhmäkohtainen neuvonta tai koulutus rekrytointiin ja työnantajataitoihin on tarpeellista. (Anu 
Raatikainen, Maatilojen palvelutarpeet ja yhteistyö Etelä-Savossa, ylempi amk opinnäytetyö, Savonia AMK 
2013.) 

Kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu koko ajan ja yrityksen on osattava tarjota osaamistaan 
monipuolisesti. Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa tehdyn kotityöpalvelualan tutkimuksen asiakaskyselystä 
nousi esille, että palvelujen saatavuus, aikaisempi hyvä kokemus ja tuttavan suositus vaikuttavat 
ostopäätökseen. Palvelun tuottajan ammattitaito, hinta, luotettavuus ja saatavuus korostuvat palvelun 
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi. Asiakasryhmistä sekä kuluttajat että veteraanit halusivat selkeästi eniten ostaa 
kodin siivousta. Veteraaneilla ei korostunut palvelun laatu eikä hinta vaan tärkeintä oli, että kävisi sama 
avustaja. Kyseisen tutkimuksen yrittäjiä yhteenveto ei yllättänyt. He olivat tietoisia asiakastoiveista, sillä he 
tekivät säännöllistä tyytyväisyyskartoitusta omista asiakkaistaan. Yllättävintä tutkimuksen yrittäjistä oli, ettei 
hinta ollutkaan ratkaisevin ostamisen kriteeri. Yrittäjät pystyvät vastaamaan eri-ikäisten kuluttajien 
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odotuksiin ja tukipalvelut työllistävät tulevaisuudessakin. Moniosaava yritys menestyy, koska sillä on tekijöitä 
toteuttamaan kuluttajien toiveita. (Maaranen, Eija, Kuluttajien odotukset kotityöpalveluille Pohjois-
Karjalassa, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013.) 

 

4.2. Kotityöpalveluyritysten toiminnan kehittäminen 
Tekemissämme haastatteluissa selvisi, että yritykset työllistävät pääsääntöisesti yrittäjän itsensä ja muutamia 
muita, joko perheen jäseniä tai ulkopuolisia. Yrittäjät ovat vielä aktiivisessa työiässä ja miettivät toiminnan 
kehittämistä, mutta selkeää tarvetta investoinneille ei ole. Haastattelujen perusteella toiminnan 
kehittämisessä keskeisimmät haasteet kohdistuvat: 

1)palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen, 

2)osaamisen vahvistamiseen ja  

3)verkostojen kehittämiseen. 

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on osaavan työvoiman ylläpitämisessä ja uuden työvoiman turvaamisen 
kannalta välttämätöntä. Oppilaitokset voivat tarjota oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun perusteet ja 
työpaikkojen tehtävä on mahdollistaa osaamisen hiominen ja taitojen kokeileminen vastuullisissa 
työtehtävissä maksaville asiakkaille.  

Kotityöpalvelua tuottavia yrityksiä oli esiselvityksen mukaan Etelä-Savossa n. 440. Tämän yrittäjäjoukon 
lisäksi kotityöpalvelun tuottajaksi tarvitaan uusia yrittäjiä ja työntekijöitä. Yhtenä mahdollisuutena on 
työelämästä eri syistä vapautuvat henkilöt ja alan vaihtajat, jotka voivat hakeutua ja työllistyä 
kotityöpalvelualalle.  

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että kotityöpalveluyritykset vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. 
Tavoitteena on myös lisätä maatalouden tukipalveluita, jotta maatalousyrittäjän oma osaaminen ja 
voimavarat kohdentuvat ydinliiketoimintaan. Tämän vuoksi monialaosaajia tarvitaan maaseudulle entistä 
enemmän. Koulutuksen, neuvonnan ja yritysohjauksen kohteena ovat maatalouslomittajien ja 
maataloustyöntekijöiden lisäksi eri toimialojen osaajia.  

 

4.3. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen 
Kotityöpalveluyrityksien uudet palvelut tulee tuotteistaa sellaisiksi kokonaisuuksiksi, että ne soveltuvat eri 
asiakasryhmille. Tässä kehittämistyössä apuna voidaan käyttää ProAgrian neuvontapalveluja ja yrittäjien 
pienryhmätoimintaa. Tähän yhtenä välineenä voi käyttää ProAgrian palvelujen tuotteistamispolkua. 
Palvelujen tuotteistaminen vaatii yrittäjältä sellaista palveluosaamista, että asiakas haluaa sitä toistuvasti. 
Asiakkuus syntyy laadukkaan palvelun kautta. Uusien asioiden oppimiseen ja osaamisen uudistamiseen 
voidaan palvelujen ja tuotteiden kehittämisessä hyödyntää Etelä-Savon koulutusorganisaatioiden koulutus- 
ja kehittämispalveluja. 

Etelä-Savon maakunta on maantieteellisesti laaja ja järvien pirstaloima. Tämä aiheuttaa yrittäjille sen, että 
siirtymät työkohteesta toiseen vievät aikaa ja nostavat kustannuksia. Asian toinen puoli on kuitenkin se, että 
laajempi toiminta-alue toisi monelle yrittäjälle suuremman asiakaskunnan. Harvaan asutun maakunnan 
ongelmana on se, että palvelut keskittyvät haja-asutusalueilta taajamiin ja erityisesti ikääntyvien asuminen 
taajamien ulkopuolella vaikeutuu. Kotityöpalveluyrittäjät kaipaavat yritystoiminnan kehittämistä 
taloudellisesti kannattavaksi, jotta palvelujen saatavuus turvattaisiin jatkossakin.  



18 

 

Väestön ikääntyminen lisää nykyisten palvelujen tarvetta ja tuo myös uusia palvelutarpeita. Isojen 
maatilayritysten lisäavun tarve ja maatilan toimintojen ulkoistaminen on myös tulevaisuudessa yksi 
kotityöpalvelujen laajentumisen mahdollisuus. 

Palvelujen ja tuotteiden esille tuominen, ja myynnin ja markkinoinnin tehostaminen vaatii tulevaisuudessa 
myös sosiaalisen median hallintaa ja hyväksikäyttöä. Yhteistyöverkosto yhteismarkkinointeineen toisi lisää 
tehoa ja näkyvyyttä, ja samalla pienentäisi yrittäjälle kertyviä markkinointikuluja.  

 

4.4. Osaamisen vahvistaminen 
Yrittäjien moniosaamista voidaan vahvistaa laajentamalla perusammattitaitoa. Yksi keino on tarjota 
Maaseudun moniosaaja –täydennyskoulutusta ja maatalouden hoitamiseen liittyvää täydennyskoulutusta 
koko Etelä-Savon alueelle. Lisäksi yrittäjän ja henkilökunnan nykyistä ammattitaitoa voi päivittää eri alojen 
osatutkinnoilla (ammatillisen osaamisen vahvistaminen) ja täydennyskoulutuksella (atk ja sosiaalinen media 
sekä kieli- ja asiakaspalveluosaaminen). 

Haastatteluissa nousi esille tarve asiantuntijoiden infotilaisuuksista, jotka liittyvät ajankohtaisiin muutoksiin, 
mm. liiketoimintaa ja lainsäädäntöä koskevista asioista. Yhtenä osaamisen vahvistamisen keinona on myös 
laatuajattelun ja laatutyön vieminen omaan jokapäiväiseen työtoimintaan, joka vahvistaa yrittäjänä toimista 
sekä muodostaa realistisen kuvan yrityksen toiminnasta ja sen kehittämistarpeista. 

 

Huhtikuussa 2014 Juvalla Partalan Kuninkaankartanossa pidetyn Arvonlisäverottomuus ja kotitalousvähennys 
kotiin tuotettavissa palveluissa –teemapäivän palautteessa toistui sama toive, kun tehdyissä yrittäjien 
haastatteluissa. Yrittäjät toivoivat lisää ammattitietoa mm. muistisairaiden hoidosta, toimintaterapian 
alkeista ja yhteistyövinkeistä muiden asiakkaalla käyvien palvelutahojen kanssa. Yrityksen päivittäisiin töihin, 
kuten esimerkiksi laskutus, atk ja sähköinen tiedonkulku sekä siivouksen uudet työtavat, kaivattiin myös 
tietoa lisää. Erityisesti ajankohtaisen tiedon saanti arvonlisäverokäytännöistä ja tulevista lainsäädännön 
uudistuksista saivat palautteessa useita mainintoja.  

4.5. Verkostoyhteistyö 
Tavoitteena on luoda Etelä-Savon maakuntaan kotityöpalveluja tuottava yritysverkosto, joka täydentää 
kuntien, järjestöjen ja muiden tarjoamia kotiin tuottamia palveluja. Parhaimmillaan kotityöpalveluja 

” niin, sisällön ajankohtaisuus - tämä alvittomuus on ilmeisesti ollut mahdollista jo pitkään, ja vasta ihan 
äskettäin luin siitä jostain. Mikähän taho ottaisi huomaansa moisten asioitten perehdyttämisen immeisille, 
jotka eivät osaa poimia tietoa murusina maailmalta??” 
 

”Uuden yrityksen markkinointiin ja yleensäkin saman alan yrittäjien löytämiseen ja mahdollisen yhteistyön 
syntymiseen. Kokemukseni on, että useampi yritys katsoo uuden yrittäjän "uhkana" eikä mahdollisena 
voimavarana. Joku tälläinen keskustelu tilaisuus voisi olla hyvä.” 

 

”On niin monimutkainen tuo arvonlisä asia, että moni kohta nyt jälkeenpäin on mietityttänyt! Voi ihme miten 
lait pitää tehdä niin monimutkaisiksi  :(   ”. 

Yrittäjien ajatuksia 9.4.2014 järjestetyn ALV-tietoiskun palautelomakkeista 
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tuottavat yritykset toimivat verkostoissa, joiden toiminta kattaa koko maakunnan. Yritysverkosto pystyy 
palvelemaan asiakkaat kattavasti ja kustannustehokkaasti. 

Yritysverkostossa toimiminen vaatii yrittäjiltä yhtenevää palvelulaatua, luottamusta ja sitoutumista 
yhteistyöhön. Verkostotoiminta tukee parhaimmillaan myös yrittäjän jaksamista ja työhyvinvointia. 
Vertaistuki ja sijaistamisapu antavat yksin yrittäjälle turvaa. Vertaistuki sopimusasioissa ja muissa yrityksen 
liiketoimintaan liittyvissä koukeroissa helpottaa arjessa selviytymistä. Toimintatavaksi voidaan kehittää malli, 
jonka pohjana on nykyinen maatilojen lomitusrengas tai kotitalouksien siivousrengas. Tällöin 
kotityöpalveluyrittäjä huolehtii useamman tilan/kesämökin/ talouden kotityöt joko itse tai useamman 
yrittäjän kanssa yhdessä. Jatkokehittelyssä tulee huomioida myös muut liiketoimintamallit, kuten 
osuuskunnat ja yhdistykset. 

Tässä selvityksessä Mäntyharjun, Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntien alueet jäivät kokonaan selvittämättä, 
koska esiselvitykseen emme saaneet yhtään yritystä näiltä alueilta. Tämän vuoksi on hyvä selvittää myös 
näiden alueiden tilanne kotityöpalvelujen suhteen. 

 

4.6. Lopuksi 
Maaseudun pitäminen elinvoimaisena ja houkuttavana elinympäristönä edellyttää niin työtä kuin saatavilla 
olevia palveluja. Tavoitteena on, että maaseudun piilevät ansaintamahdollisuudet muodostuisivat työksi ja 
palveluiksi. Tämän toiminnan periaatteena on ihmisten tasa-arvoisuus ja demokraattisuus. Kuinka sitten 
tulevaisuudessa pystytään vastaamaan tähän haasteeseen? Yksi vaihtoehto voi olla se, että maaseudulle 
luodaan paikallisten tarpeiden mukaan palvelusopimuksia eli toimitaan sopimuksellisesti. Tässä 
toimintatavassa mukana ovat julkisen, yksityisen ja yhdistyssektorin toimijoita, jotka yhdessä suunnittelevat 
ja toteuttavat alueella tarvittavat palvelut. 

Kotityöpalvelut ovat yksi mahdollisuus lisätä maaseutujen yrityskirjoa. Haastatellut yrittäjät olivat lähes yhtä 
mieltä siitä, että kotityöpalveluista on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Muutamat yrittäjät 
olivat sitä mieltä, että he eivät pystyneet markkinoimaan toimintaansa, koska he eivät tarvinneet enempää 
töitä. Yrittäjien yhteistyö ja verkostoituminen voisi parantaa yksin yrittävän työtaakkaa ja parhaimmillaan 
tehdä työstä kannattavampaa mm. logistisesti tai markkinointiyhteistyön myötä. 
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Liitteet 

Liite 1. Esikyselyn kysymykset ja tulokset 
1. Taustatiedot Vastaajien määrä: 25 

2. Kuinka monta vuotta teillä on ollut säännöllistä kotityöpalvelutoimintaa? 

Vastaajien määrä: 29 

 

3. Millaisia kotityöpalveluja yrityksenne pääasiassa tarjoaa? Valitse 1-3 tärkeintä palvelua 

Vastaajien määrä: 28 
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Avoimet vastaukset: muu palvelu, mikä? 

- yritys vasta suunnitteluasteella 
- metsänhoito 
- metsätyöt, lumen auraus 
- tavarankuljetus veneellä 
- maataloustyöt 
 

4. Arvioikaa kotityöpalvelusta saamanne liikevaihto/vuosi 

Vastaajien määrä: 28 

 

5. Millä alueella yrityksenne toimii (kunnat/kylät)? 

Vastaajien määrä: 28 

- Mikkeli 
- Juva, Joroinen, Rantasalmi 
- Juvalla Vehmaan alueella 
- Rantasalmi 
- Joroinen, juva, rantasalmi, varkaus, leppävirta 
- Pohjois-juva/vuorenmaa,Karkeamaa, Narila, Näärinki 
- Savonlinna 
- Puumala-Ruokolahti rajaseutu 
- Pääasiassa Sulkavalla mutta myös Savonlinnassa. 
- Kunnat: Sulkava ja Savonlinna 

Kylät: Ruokoniemi , Vekara ,Telakanava, Kaartilanmäki ja Pajasalmi 
Savonlinnan puolella ,Liistonsaari , Mikkolanniemi ,Kiviapaja 

- Savonlinnan talous alue 
- savonlinnan talousalueella 
- Mikkeli rantakylä, keskusta, lehmuskylä siekkilä 

Kangasmiemi: keskusta, vuojalahti 
Mikkelo. harjumaankylä 

- Juva, Rantasalmi, Sulkava, Mikkeli 
- Pieksämäen seutu,max 30 km säteellä 
- Puumala 
- Ristiina, Mikkeli, Suomenniemi.. 
- Kangasniemi/Siikaselkä, Makkola, Orala, Synsiö. 

Kangasniemi alue, Lievestuore, Toivakka. (30 km ) 
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- pieksämäki,kuopio,mikkeli,jyväskylä,juva,joroinen(keski-savo) 
- Rajupusu 
- kutmajärvi / kangasniemi 
- Mikkelin kaupunki Haukivuoren Nykälän kylä 15km säteellä. 
- Juva-Mikkeli.Pääasiassa Juva. 
- Kangasniemi mikkeli hankasalmi joutsa 
- Kangasniemi/Hokka, Mannila 
- Juvan kunta 
- Mikkeli/Anttola 
- Rantasalmi 
 

 

6. Millaisena näette kotiin tuotettavien palveluiden tulevaisuuden? 

Vastaajien määrä: 26 

- Loistavana 
- Erittäin hyvänä, koska kunnat karsivat julkisia palveluitaan. 
- Erittäin surkeana 
- Erittäin hyvänä 
- Melko hyvinä. Väestö ikääntyy ja haluaa edelleen asua kotona, jolloin erilaisia palveluntuottajia tarvitaan lisää. 

Monesti kesämökillä ei haluta rehkiä vaan palkataan ammattilainen paikalle 
- lisääntyvän 
- Kysyntää palveluille tulee olemaan jo pelkästään alueen ikärakenteen takia. 
- Mökkiläiset ja vanhukset työlistavat varmaan tulevaisuudessa jonkunverran enemmän. 
- Lisääntyvänä työnä 
- venäläispainotteisena 
- Hyvänä 
- Palvelulle tulee olemaan lisää kysyntää. 
- Hyvänä,koska sitä on tarvittu ja tarvitaan kokoajan lisää 
- Uskon palvelujen käytön lisääntyvän ja monimuotoistuvan. 
- Sulkava 
- Eniten huolestuttaa kotipalveluissa se että niistä yritetään rahastaa joka mahdollisesta asiasta ja joka minuutista, 

tällöin asiakkaan luottamus hoitajaa kohtaa kärsii. Pitäisi kysyä hoidettavalta tietääkö hän jonkun joka voisi 
auttaa omalta kylältä, eikä kunnan laittaa yksi ajamaan kuntaa ristiin rastiin. 

- lisääntyy 
- hyvänä 
- otettu vastaa kun saa apua /engiapuunkojussa 
- kasvavana 
- Teen paljon korjausompelua ja ainakin toivon sen lisääntyvän,vaikka hyvin on ollut kokoajan. 
- Kohtuulisen hyvänä 
- Tarve lisääntyy, joten tekijöitä tarvitaan. Vaatii tekijiltä monipuolista osaamista. Ongelmana harmaa talous. 
- Uskon tarpeen lisääntyvän. 
- Palveluja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, koska väestö vanhenee ja väestö myös haluaa ostaa erilaisia 

palveluita. 
- väestön vanhetessa lisääntyvää tarvetta kaikenlaisiin kotitöihin 
 

7. Mitkä asiat näet yrityksesi tärkeimpinä kehittämiskohteina? 

Vastaajien määrä: 21 

- Markkinointi 
- Taloushallinto. Kaikki rahat menevät, mitkä tulevat. 
- Kaikki 
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- En mitkään asiat. Homma hoituu ja rahaa tulee. 
- Muuttaa toiminta päätoimiseksi. Toimialat on mökkitalkkari, remontointi, metsätyöt ja traktoriurakointi. 
- En vielä tiedä. Niin hei! Olen kampaamoyrittäjä Pohjois juvalla, vuodesta 1990. Olen aloittanut opinnot Esedussa 

kodinhuoltajaksi. Tarkoituksenani on tehdä kotipalvelutyötä kampaamotyön lomassa. Tuki ja neuvot 
kullanarvoisia. 

- Oma lisäkoulutus ja sitä kautta tarjottavien palveluiden laajentaminen. 
- Kielitaito, pitäisi pystyä laskuttamaan kaikista hommista. 
- Kiinteistö työn kesä hoito 
- kouluttautuminen 
- ammattitaidon parantaminen 

markkinoinnin kehittäminen 
kaikkea voi kehittää 

- Toiminnan tehostaminen ja monipuolistaminen, oman jaksamisen suomissa puitteissa. 
- Kehittämiskohteena: Kartoittaa kotipalvelun tarve ko. alueella. 

Pitää edelleen luottamuksellinen suhde palveltavaan ja siitä että ei tässä joka askeleesta rahasteta. 
- yhteistyökumppanit 
- markkioti jaesillä olevia henkilöitä 
- Yksilöllisten vaatteiden tekeminen,palvelutaloihin asukkaille mukavia,ei laitosmaisia vaatteita,sekä lisäksi 

korjausompelut,jolloin ei kuormiteta vaan käytetään vaate loppuun esim. vetoketjun korjauksella ym. 
- Kaluston ja varastojen parantamisen 
- Pitäisi mainostaa enemmän, mutta toisaalta miettiä tarkkaan mitä jaksaa ja ehtii. Pitäisi osata keskittyä 

tuottavimpiin juttuihin. 
- Tietotekniikkaosaaminen vaikkakin asiakkaat ovat iäkkäitä eivätkä niitä käytä. Maailma ympärillä vaatii sitä ja se 

tuottaa eniten stressiä. 
- tunettavuus 
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Liite 2. Yritysten toiminta ja kehittäminen, haastattelun kysymykset ja vastaukset 
Haastattelulomake Kotityöpalvelu 

 

1. Yhteystiedot, Vastaajien määrä: 20 

2. Yhtiömuoto 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä 

- osuuskunta 
- osuuskunta 
 

3. Tässä kyselyssä paneudutaan kotityöpalveluyrittämiseen. Onko yrityksellä muuta liiketoimintaa kuin kotiin 
tuotettuja palveluja? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: kyllä, mitä? 

- veneyrittäjyys 
- maansiirto, metsän muokkaus 
- rakennusurakointi, puusepän työt (portaat, kalusteet, ei markkinoitu) 
- maatila 
- vaatetus- ja korjausompelu 
- traktoriurakointi 
- maatila (kasvinviljely), talonmies kylän rivitalolle 
- Aliurakointia 
- Rakennusurakointi 
- Metsänhoitoa, puun ajoa, gsm-mastojen auraukset 
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- maansiirto, kuljetus, kiinteistönhuolto 
- koneurakointi, uudisrakentaminen 
- lomituspalvelut, hieronta 
- Rakennusurakointi ja peruskorjaus 
- toimistotyöt, tarjoilu, yritysten siivouspalvelut, 
- kyläkauppa, 
 

4. Yrityksen/maatilan kotityöpalvelusta vastaavan henkilön ikä 

Vastaajien määrä: 20 

 

5. Yrityksen/maatilan toiminnasta vastaavan henkilön sukupuoli 

Vastaajien määrä: 20 

 

6. Kuinka monta vuotta teillä on ollut säännöllistä kotipalvelutoimintaa? 

Vastaajien määrä: 20 
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7. Millaisia kotityöpalveluja yrityksenne tarjoaa? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: muu palvelu, mikä 

- toimistosiivous 
- kaivinkonetyöt, lumenauraus 
- parturi-kampaamo-palvelut, laitoksissa myös 
- kotiin viedyt ompelupalvelut 
- metsä- ja tonttipuiden kaatoapu/ tonttihakkuut 
- neuvonta- ja ohjauspalvelu 
- auraukset talvellla, kattolumien pudottaminen, nurmikoiden teko, tuulenkaatojen kaataminen 
- hieronta, lomituspalvelut 
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8. Mitä palveluita teiltä ostetaan? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: muu palvelu, mikä 

- kaivinkonetyö, lumenauraus 80% 
- uudisrakentamista 
- parturi-kampaamo-palvelut kodeissa ja laitoksissa 
- kotiinviedyt ompelupalvelut 
- lumenauraus 
- neuvonta- ja ohjauspalvelu 
- maa-aineisten siirto pihan parannustöihin, omien teiden lanaus ja murskeen ajo, teiden kunnossapito 
- hierontaa ja lomitusta 
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9. Oletteko kohdentaneet toimintaanne joillekin tietyille asiakkaille tai asiakasryhmille? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 

- sotainvalidit (kunnan kanssa ostopalvelu) 
- mökkiläiset 
 

10. Yrityksenne toimintasäde? 

Vastaajien määrä: 20 
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11. Onko kunnassanne tai sen lähettyvillä tarjolla tarvitsemianne yhteistyökumppaneita, oheispalveluita tms? 

Vastaajien määrä: 20 

 

 

12. Millaista yhteistyötä teette muiden yrittäjien tai muiden tahojen kanssa? 

Vastaajien määrä: 19 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 

- Neuvontaa puolin ja toisin 
- välittää työtehtäviä yhteistyökumppaneille 
 

13. Mitä vaatimuksia asetatte yhteistyökumppanille? 

Vastaajien määrä: 19 

- Rehellisyys, ei pimeää työtä, työn tehokkuus, huolellisen työn tekijä 
- Sujuva yhteistyö, toimijoiden ajatusmalli samanlainen. 
- Entuudesta tuttu, ajatustapa on samankaltainen, henkilökemiat pelaa, ammattimies ja on kokemusta, joka 

pystyy ajattelemaan työvaihetta eteenpäin, 
- Luotettavuus, joustavuus, osaaminen 
- Motivaatio kohdallaan ja ammattitaito 
- Tykkää, että saa palautetta. 

Aikataulujen hahmottaminen ja suunnittelu. 
- Olisi yrittäjä itsekin, molemmat laskuttavat omat työnsä. Tekee omat työt ja ottaa vastuun töistään. Esim. jos 

lainaisi koneita, käyttäisi niitä kuin omiaan. 
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- Luotettava, paikallinen toimija, 
- Luotettava, sopeutumiskykyä, joustavuus 
- Luotettava, ei välttämättä edes halvin, saatavuus 
- Rehellinen, sopimuksista kiinni pitäminen. 
- Luotettavuus, aikataulujen pitäminen, yhteistyökykyinen ja asiakaspalvelun ymmärtäminen, ammattitaito 
- Luotettava, ammattitaitoinen, hintataso suurin piirtein sama 
- Tunnettu, luotettava, ammattitaitonen 
- Yhtä uuttera kuin minä, Esim. lomitustus: työt tehtävä reippaasti, eikä siipeillä 
- Aikataulutus pitäisi sattua, tiettyä joustoa oltava 
- - 
- Pitää olla luotettava, siisti, ja ennalta tunnettu, tutut työtavat. 
- Toive siitä, että yhteistyökumppani olisi sitoutunut yhteistyöhön. 
 

14. Mitä markkinointikanavia käytätte? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 

- kunnan palveluhakemisto 
- yhteistyökumppanit suosittelevat 
- kunnan palveluhakemisto 
- kunnan palveluhakemisto 
- Facebook Ompelija Eija Kärkkäinen 
- uutisjutut 
- Facebook, paikallislehden palvelukalenteri 
- urheiluseuran kausilehti 
- kunnan palveluhakemisto 
- kyläsivuilla mainos, kylän palveluhakemisto 
- insinööritoimisto suosittelee asiakkaalle 
- kotihoito kysyy onko ok:lla resursseja ottaa asiakas 
- suoramarkkinointi, facebook, kaupan avajaiset 
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15. Mitä kautta asiakkaat ovat löytäneet palvelunne? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 

- kunnan palveluhakemisto, lehtijutun perusteella 
- lehtijuttu aloittavasta yrityksestä 
- Facebook 
- palvelukalenteri 
- Kunnan palveluhakemisto 
- insinööritoimisto suosittelee, arkkitehtitoimisto kyselee 
- kotihoito suosittelee tai kysyy resursseja ottaa asiakas 
- lehtijuttujen perusteella 
 



32 

 

16. Kuka maksaa teiltä ostetut palvelut? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: joku muu, mikä? 

- alihankinta toisen urakoitsijan laskuun 
- haukivuoren vanhustentalosäätiö 
- Sosteri 
 

17. Arvioikaa kotityöpalveluista saamanne liikevaihto/vuosi 

Vastaajien määrä: 20 
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18. Paljonko oli kotiin tuotettujen palvelujen liikevaihdon osuus yrityksenne/maatilanne koko liikevaihdosta 
viimeisellä päättyneellä tilikaudella (arvio %) 

Vastaajien määrä: 19 

 

19. Kuinka monta perheenjäsentä (yrittäjä mukaan lukien) yrityksenne kotityöpalvelu työllistää? 

Vastaajien määrä: 19 

 

 

 

20. Kuinka monta kuukautta on yrittäjän yhteenlaskettu vuotuinen työpanos kotityöpalvelussa? 

Vastaajien määrä: 17 
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21. Kuinka monta kuukautta on perheenjäsenten yhteenlaskettu vuotuinen työpanos kotityöpalveluissa? 

Vastaajien määrä: 18 

 

22. Kuinka monta perheen ulkopuolista yrityksenne kotityöpalvelu työllistää? 

Vastaajien määrä: 18 

 

23. Kuinka monta kuukautta on perheen ulkopuolisten yhteenlaskettu vuotuinen työpanos 
kotityöpalveluissa? 

Vastaajien määrä: 18 
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24. Onko yrityksessänne käytössä tuote-/palveluhinnasto 

Vastaajien määrä: 20 

 

 

25. Kuinka olette hinnoitelleet palvelunne? 

Vastaajien määrä: 20 

 

26. Mikä on tuntihintanne? 

Vastaajien määrä: 20 

 

 

Avoimet vastaukset: yli 50 €, kuinka paljon 

- 64 € 
- 40-80 €/h 
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27. Pidättekö toimintaanne kannattavana? 

Vastaajien määrä: 20 

 

28. Kuka tekee yrityksenne kirjanpidon? 

Vastaajien määrä: 20 

 

29. Kuinka arvioitte asiakkaidenne määrän kehittyvän seuraavan kolmen vuoden aikana? 

Vastaajien määrä: 20 
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30. Millaisia suunnitelmia teillä on kotityöpalvelujen suhteen yrityksessänne/maatilallanne seuraavan 3 
vuoden aikana? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: kehitetään uusia palveluja, mitä? 

- ruokahuoltopalveluja 
- huonekalujen pesu 
- maalausurakat ulko- ja kattomaalaukset 
- Siivous ja ruokahuolto 
- Lähiruoka, ruokakassi, asiointipalvelut, kotisiivous, OK:n mukana, polttopuiden teko 
- metsänhoitopalvelut (taimikonhoito ja raivaus) alkaa keväällä 2014 
- kesäaikaan puutarhan rakennustyötä, nurmien leikkuut 
Avoimet vastaukset: otetaan uusia asiakasryhmiä, mitä? 

- lapsiperheitä, lemmikkieläimet 
- mökkiläiset, kotiapua tarvitsevat ihmiset, lemmikkieläinten omistajat 
Avoimet vastaukset: jokin muu, mikä? 

- olemassa olevien toimintojen tehostaminen, polttopuun säilytys 
- myytävien tuotteiden kehittäminen 
- nykyisten palvelujen jalostaminen 
- toiminta on käynnistymässä ja palveluja parasta aikaa käynnistetään 
 

31. Määrittele yrityksesi tärkeimmät kehittämiskohteet 

Vastaajien määrä: 18 

- Palvelujen laajentaminen, enemmän tarjontaa Pu-Ju-Ra -alueelle. 
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- Työn määrän lisääminen, jos kykenee, jotta yritys alkaisi elättämään. 
- Polttopuukatokset, liikenneluvan suorittaminen 
- Markkinointi, mistä helsinkiläinen mökkiläinen löytää palvelun. 
- Yritystoiminta käynnistyy huhtikuussa 2014. Yrittäjä on parasta aikaa Esedussa opiskelemassa kotityöpalveluihin. 
- Tietotekniikkaosaaminen, jos sitä tarvitsee enemmän tulevaisuudessa. Uusien palvelujen kehittäminen. 
- Tuotekehitys 
- pitäisi olla selkeämpi palveluhinnasto, ajankäytöllisesti ei voi paljoa markkinoida 
- Tiedottaminen 
- Vanhemman väestön palvelujen kehittäminen 
- Kielitaito englanti, venäjä 
- Tietty ensiapukoulutus, ammatillinen osaaminen (siivous) 
- - 
- Hierontaan lisäkoulutusta: teippaus, vyöhyketerapia, osteopatia 
- Kaluston uusinta, markkinointi 
- Byrokratia-asioista tarvitaan lisää tietoa. 
- Tarjoilupuolen ammattitaidon syventäminen, trendit, hifistely, täydennyskoulutus 
- Palvelujen tuottaminen ja markkinointi, tekijöiden löytäminen ja palvelujen tarvitsijoiden löytäminen, ei voi 

luvata palvelua kun ei ole tekijää, ja ei ole tekijää kun ei ole myytyä palvelua. 
 

32. Onko teillä investointitarpeita 3 seuraavan vuoden aikana yrityksessänne? 

Vastaajien määrä: 20 

 

Avoimet vastaukset: kyllä, mitä? 

- koneita uusiksi: pölynimuri, höyrypesuri 
- Polttopuukatos, kalusto 
- Siivousvälineet, imurit, 
- Kalustoa (autot), varastotiloja ja tavaran säilytystilaa 
- kaluston uusinta 
- kaivinkone, tuotanto-/huoltohalli 
 

33. Arvioi, kuinka paljon investoinnin arvo on? 

Vastaajien määrä: 13 

- Kalusto n. 50 000 €, polttopuukatos 5000 - 10000€ 
- n. 5000 € 
- - 
- - 
- - 
- 300 000 € 
- - 
- - 
- - 
- Kaivinkone 20 000 - 100 000€, tuotanto-/huoltohalli alle 100 000€ 
- - 



39 

 

- - 
- Suunnitteluvaihe käynnissä. Ei vielä ole tietoa. 
 

34. Mitkä asiat ovat mielestäsi yrityksesi keskeisimpiä haasteita? 

Vastaajien määrä: 20 

 

35. Millaisena näette kotiin tuotettavien palveluiden tulevaisuuden? 

Vastaajien määrä: 20 

 

36. Mitä odotatte jatkossa yhteistyöltä Esedun ja ProAgria kanssa? 

Vastaajien määrä: 19 

- Esedun koulutuksia 
- Koulutusta tarvitsee aina. Verkostoituminen, Tuotteistaminen ja markkinointi. 
- Parempia mahdollisuuksia kehittää toimintaa. Esim. liikennelupakoulutus, vaikuttaa polttopuun kuskaukseen. 
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- Markkinoinnin koordinointi, 
- Esedussa opinnot ovat alkaneet syksyllä ja jatkuvat 2015 kevääseen. Kodinhuoltajan perustutkinto. 
- Koulutuksia, että pysyisi ajantasalla. 

Kannattaako sertifioitu yritys ja yrittäjäjärjestöjäsenyydet. 
Millaista on palkata eka työntekijä, jos siltä näyttäisi (osa-aikaiset). 
Työhyvinvointi-hanke yrittäjille paikaillisesti. 

- Esedun kanssa työharjoittelut 
- Yhteistyöverkostojen rakentamista 
- Tiedotus voisi olla vieläkin parempaa liittyen kotityöpalvelualaan. Jos jotain koulutusta voisi osallistua. 
- Neuvoa ja apua hommissa, koulutusta, info- ja teemapäiviä esim 2-4 krt./v. 
- Jos saataisiin koulutuksia, tietoa yrittäjille 
- Investointilaskelmien teko ja paperisotaan apua rahoitusten pohjaksi, rahoitusten tuntemus, mihin saa tukea. 

Oppisopimusasioiden selvittäminen oppilaitosten kanssa. 
- Koulutus, (maatalous/ProAgria, ammatillinen osaaminen/ Esedu 
- Ei ole ollut. Ei osaa kuvitella, mitä yhteistyö voisi olla. 
- Esedu voisi järjestää minun tarvitsemaa koulutusta. 
- Koulutusta 

Aina, jos rahoitusta saa, niin neuvontaa (investointilaskelmat) 
- Koulutusta, yrityksen ja itsensä kehittäminen, 
- Neuvontaa, koulutusta, parhaat käytännöt neuvontaa, Benchmarkkausta, tiedotusta (kaikkea tietoa ei itse löydä 

eikä uusi tavoita) 
 

37. Vapaa palaute, mitä haluaisitte vielä sanoa? 

Vastaajien määrä: 18 

- On positiivista se, että otetaan yhteyttä. Toivottavasti hanke saadaan pystyyn. 
- Tuen hakuprosessi tuntui mutkikkaalta. Tarvitsee ohjausta. Pienten ja isompien yritysten hakuprosesseissa voisi 

olla eroja. Toivoo, että hakemuksia muokattaisiin pienten yritysten mukaisiksi. 
- Tunnettavuuden lisääminen on tärkeää, Kuopion mallin kehittäminen kiinnostaa. 
- Huhtikuussa 2014 aputoiminimi, jolloin kotityöpalvelutoiminta alkaa. Kampaamotyöt väheni omalta kylältä. 
- Kotipalvelu käy kylillä vain ottamassa kokeet ja jakamassa lääkkeet. Puulämmitykset talouksissa haja-

asutusalueilla, kuka hoitaa päivittäin, kuinka laskutetaan. 
Vaikuttaa mielenkiintoiselta hankkeelta, kootaan yrittäjiä yhteen.  
Lisäksi taustatietona merkitään: yrittäjä on siirtynyt päivätyöhön syksyllä ja teki aikaisemmin vuorotyöstä 
jääneinä vapaa-aikoina yrityksensä lukuun töitä. 

- Olisi hyvä jokin palveluverkosto olla. Maaseudulla on vuosi vuodelta yksin asuvia vanhempia ihmisiä entistä 
enemmän. 

- Yrittäjien uraohjaus toiveissa 
- Yrittäjä kuuluu OK Jeesiin Pieksämäellä, perustajajäsen. 
- Kielikoulutusta mukaan hankehakemukseen. 
- Varmaan ideana ihan hyvä. 
- Ok:ssa jäseniä n. 20 ja töissä heistä 6 henkilöä. Palkkaa maksetaan kaikkiansa 13 henkilölle (6 jäsenelle). 
- Voi toimia yhteistyöyrittäjänä hankkeen kehittämisessä. 
- Osuuskunta työllistää yhden vakituisen ja kaksi määräaikaista, satunnaisia kolme kaupalla. 

Kotityöpalvelutoiminta on vasta alkamassa. Jäseniä on tällä hetkellä 97 henkilöä, suurin osa kannatusjäseniä, 
mutta myös aktiivisia, 
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Liite 3. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamistarvekartoitus 
 

Luku 3.1 Yrittäjien ja henkilöstön nykyinen osaaminen  

 

Liitetaulukko 1. Haastateltujen yritysten toimialat ja 
henkilöiden ammattinimikkeet
Toimialat toimialaluokituksen mukaisesti: Määrä
Kiinteistönhoito 4
Rakennuspaikan valmistelutyöt 2
Kiinteistöjen siivous 2
Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille 2
Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) 1
Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) 1
Metsänhoito 1
Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus 1
Sähköasennus 1
Rakennuspuusepän asennustyöt 1
Muu rakennus- ja teollisuussiivous 1
Katujen ja teiden puhtaanapito 1
Muu terveyspalvelu 1
Parturit ja kampaamot 1
Yrityksessä toimineiden henkilöiden ammattinimikkeet:
Yrittäjä, toimitusjohtaja, liikkeenharjoittaja 17
Kotitalousyrittäjä, kotityöpalvelualan yrittäjä 1
Taloussihteeri 1
Sairaanhoitaja 1
Lähihoitaja 1
Kotiavustaja 1
Kotityöpalvelujen työntekijä 1
Lomittaja (maatalous) 1
Rakennustyöntekijä, rakennusmies 2
Lattianpäällystäjä 1
Lvi-asentaja 1
Sähköasentaja, sähköasennustyöntekijä (rakennus) 1
Sähköasentaja, sähköasennustyöntekijä 1
Kotisiivooja 1
Kodinhuoltaja 1
Kiinteistöhuoltaja, huoltohenkilö, kiinteistömies, kiinteistöhuoltomies, 
kiinteistön hoitaja, korjausmies 1

Talonmies 1
Maarakennustyöntekijä, maanrakennustyöntekijä 1  
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Liitetaulukko 2 Tuotanto-osaamiseen liittyvät perusammattitaidot yrittäjillä 

 

• Traktorin ja yleisimpien työkoneiden käyttö 
• Eläintenkäsittely, eläinten hoitotaidot 
• Kotieläintalouden varusteiden, välineiden, laitteiden ja koneiden tuntemus 
• Moottorisahan käyttötaidot 
• Raivaussahan käyttötaito 
• Taimikonhoitotöihin liittyvä osaaminen 
• Puunkorjuun tekniikat 
• Energiapuun korjuu 
• Vedenlaadun seurantaan liittyvä osaaminen 
• Puutarha-alaan liittyvä osaaminen 
• Puutarha-alan perustekniikat, -taidot 
• Tavallisimpien piha-alueen ja puutarhanhoitotehtävien hallinta (nurmikon leikkaus, kitkeminen, 

haravointi, ym.) 
• Työvälineiden kunnossapitoon ja säilytykseen liittyvä osaaminen 

• Puun sahaustekniikan hallinta (katkaisu, särmäys, paloittelu, ym.) 
• Sisustusasennustöiden hallinta, kalusteiden kokoamis- ja asennustekniikat 
• Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden valmistukseen liittyvä esteettinen ja visuaalinen tieto 
• Ompelukoneiden hallinta 
• Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden kaavoitustaidot 
• Tekstiilien ompelutaidot 
• Vaatteiden ompelutaidot 
• Rakennustekniikan tuntemus 
• Rakentamisen perustietous 
• Rakennuspiirustusten piirtämistaito 
• Lautalattioiden rakentamisen ja lautaparkettitöiden hallinta 
• Muuraustöiden hallinta 
• Laatoitustöiden hallinta 
• Talotekniikkaan liittyvä osaaminen 
• Kiinteistöjen vesi- ja viemäröintitekniikan hallinta 
• Maarakennuksen perustietous 
• Maarakennuksen ja maanmittauksen laitteiden ja koneiden toiminnallinen tuntemus (käyttö, huolto) 
• Maansiirtotekniikkaan liittyvä osaaminen 
• Piharakennusosaaminen 
• Yleisimpien maalaustekniikoiden hallinta 
• Seinäpäällystystöiden osaaminen (tapetointi, yms.) 
• Parkettien asennustaito 
• Muovimattojen asennustaito 
• Parketti- ja laminaattipäällysteen asennussuunnitelmaosaaminen 
• Valmiin parkettipinnan viimeistelyosaaminen 
• Lattiapäällystystyöt, mattotöiden osaaminen (kuivat ja kosteat tilat) 
• Rakennusten ulkomaalauksen hallinta 
• Sähkötekniikan perustaidot ja -tekniikat 
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Liitetaulukko 3. Palvelujen tuottamiseen liittyvä osaaminen yrittäjällä 
 

• Verotukseen liittyvä osaaminen 
• Ajoneuvon, auton ajotaito 
• Korjaus- ja huoltopalveluihin liittyvä osaaminen 
• Kiinteistönhoitoon liittyvä osaaminen 
• Kiinteistönhoitoon liittyvien toimintojen tunteminen, kokonaisuuden hahmottaminen 
• Kiinteistönhoitoon liittyvän teknisen asiantuntemuksen tilaamisen osaaminen 
• Kiinteistönhoidon perustekniikat, kiinteistöjen kunnossapito 
• Kiinteistönhuolto, rakennusten sisätilojen huolto- ja kunnostustöiden hallinta 
• Kiinteistönhuolto, rakennusten ulkopuolisten huolto- ja kunnostustöiden hallinta 
• Ulkoalueiden ja piha-alueiden huolto- ja kunnostustöiden hallinta 
• Lumen auraus- ja pihojen harjaustyöt 
• Hiekoituksesta huolehtiminen, hiekoituksen hallinta 
• Kiinteistön lämmitysjärjestelmien tuntemus 
• Tarjoilun perustekniikat, -taidot 
• Perussiivouksen hallinta 
• Tekstiilien pesu- ja jälkikäsittelymenetelmien hallinta, pyykkihuollon hallinta 
• Kotisiivouspalveluihin liittyvien toimintojen tunteminen ja kokonaisuuden hahmottaminen 
• Asiakkaan avustamis- ja asiointipalvelutaidot, asiakkaan asioiden hoito 
• Polttopuiden kantaminen 
• Marjojen kerääminen marjapensaista 
• Kotisiivouksessa käytettävien aineiden, välineiden ja koneiden hallinta 
• Kodinhoitotaidot, kotipalveluihin liittyvät perustaidot 
• Kotisiivouksen työprosessien tuntemus ja hallinta 
• Kotisiivouksen työmenetelmien ja työjärjestysten hallinta kodin eri tiloissa 
• Kodin vuodehuoltotehtävien osaaminen 
• Kotiruoanvalmistus- ja leivontamenetelmien hallinta 
• Kodin tekstiili- ja vaatehuoltoprosessin tuntemus ja hallinta 
• Kodin kunnostus- ja huoltopalvelujen osaaminen 
• Terveysalaan liittyvä perustietous, hoito-opillinen tietous, hoito-oppi 
• Anatomian ja fysiologian tuntemus 
• Asiakkaan/potilaan pesemisen ja hygieniahoidon hallinta, perushoitoon liittyvä osaaminen 
• Asiakkaan/potilaan pukemisen ja riisumisen hallinta, perushoitoon liittyvä osaaminen 
• Asiakkaan/potilaan liikkumisen avustaminen 
• Hierontapalvelujen tuntemus ja hallinta 
• Saattopalvelut, asiakkaan kanssa asiointi (kaupassa käynti, yms.) 
• Sosiaalisten tukien, sosiaalietuuksien tuntemus 
• Asunnon siisteydestä ja puhtaudesta huolehtiminen, kotisiivous 
• Vanhustyön palveluihin liittyvä osaaminen 
• Ikääntyneen henkilön ulkoiluttamistaito 
• Toiminnan suunnittelun hallinta 
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Luku 3.2. Yrityksen ja henkilöstön tulevaisuuden osaamistarpeet 
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Luku 3.3 Tarvittava lisäosaaminen ja osaamisen vahvistaminen 
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Liitetaulukko 12. Mitä taitoja työssäoppija tai harjoittelija voi oppia 
yrityksessäsi? 

• Työprosessien perusosaaminen, oman alan perustiedot ja perustaidot 
• Oman alan kokonaiskuvan ymmärtäminen 
• Omassa työssä käytettävien koneiden ja laitteiden korjaustaidot 
• Yrityksen koneiden ja laitteiden tuntemus 
• Eläintenkäsittely, eläinten hoitotaidot 
• Eläinten ruokintaan liittyvä osaaminen 
• Kotieläintalouden varusteiden, välineiden, laitteiden ja koneiden tuntemus 
• Lypsykoneen ja -laitteiden hallinta 
• Puutarha-alan perustekniikat, -taidot 
• Tavallisimpien piha-alueen ja puutarhanhoitotehtävien hallinta (nurmikon leikkaus, kitkeminen, 

haravointi, ym.) 
• Sisustusasennustöiden hallinta, kalusteiden kokoamis- ja asennustekniikat 
• Vaatetusalan työprosessien tuntemus (tuotteen valmistuksen vaiheet) 
• Vaatteiden valmistuksen hallinta 
• Rakentamisen perustietous 
• Lautalattioiden rakentamisen ja lautaparkettitöiden hallinta 
• Yleisimpien maalaustekniikoiden hallinta 
• Parkettien asennustaito 
• Parketti- ja laminaattipäällysteen asennussuunnitelmaosaaminen 
• Valmiin parkettipinnan viimeistelyosaaminen 
• Lattiapäällystystyöt, mattotöiden osaaminen (kuivat ja kosteat tilat) 
• Kuljetusten järjestelyyn, hallintaan ja ohjaukseen liittyvä osaaminen 
• Viikkosiivouksesta huolehtiminen 
• Perussiivouksen hallinta 
• Tekstiilihuoltopalvelujen hallinta (sis. vaatehuolto, pyykin pesu) 
• Kotityöpalveluihin, kotipalveluun liittyvä yleinen osaaminen 
• Kotisiivouksen työprosessien tuntemus ja hallinta 
• Yrittäjätaidot, liiketoiminnalliset taidot 
• Kustannuslaskennan hallinta 
• Hankintaosaaminen, ostotoiminnan ja hankintaprosessien hallinta 
• Asiakaspalvelutaidot, palvelualttius 
• Asiakkaan kohtaamiseen liittyvä osaaminen 
• Asiakaslähtöinen toimintatapa, asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen, tarpeiden ja odotusten 

tunnistus 
• Tarjousten laskeminen, tarjousten tekemiseen liittyvä osaaminen 
• Hinnoitteluosaaminen, hinnoittelun perusteiden tuntemus 
• Sitoutunut ja vastuullinen suhtautuminen omaan työtehtävään ja työyhteisöön 
• Motivaatio, motivoituneisuus, aktiivisuus, myönteinen asenne omaan työhön 
• Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön, omatoimisuus, itseohjautuvuus 
• Yrittäjämäinen asenne ja toimintatapa, sisäinen yrittäjyys, aktiivinen ja sitoutunut ote työhön 
• Joustavuus työtehtävissä ja työmenetelmissä, käytettävyys 
• Työperäisen stressin ja paineen sietokyky, työssäjaksaminen 
• Vastuuntuntoinen, vastuunotto, tunnollinen 
• Rauhallisuus, pitkäjänteisyys, pitkäjännitteisyys, kärsivällisyys 
• Rehellisyys, luotettavuus 
• Organisointi- ja järjestelytaidot, suunnitelmallinen toimintatapa 
• Laaja-alainen, kokonaisnäkemys tehtävistä töistä 
• Monipuolinen työkokemus 
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Liite 4. ALV-tietoiskun ohjelma 
 
Yrittäjä, oletko tietoinen milloin asiakkaallasi on mahdollisuus saada palveluja kotiin ilman  
arvonlisäveroa ja lisäksi oikeus saada kotitalousvähennys?  
 

ARVONLISÄVEROTTOMUUS JA KOTITALOUSVÄHENNYS  
KOTIIN TUOTETTAVISSA PALVELUISSA  
 
Keskiviikkona 9.4.2014 klo 13 -16  
Juvan Partalan Kuninkaankartanossa, Huttulantie 1, 51900 Juva  
 
Tietoisku sosiaalipalveluina kotiin tuotettavista arvonlisäverottomista palveluista  
sekä kotitalousvähennyksestä. Ajankohtaista tietoa yrittäjille, jotka tuottavat tai ovat 
aloittamassa tuottamaan asiakkaille koteihin palveluja sosiaalihuoltopalveluina 
sosiaaliviranomaisten valvonnassa. Tieto on hyödynnettävissä asiakkaiden 
palveluohjauksessa.  
 
Ohjelma:  
klo 13 - 14.15 Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus  
ja kotitalousvähennys  
Veroasiantuntija Mauri Taskinen, Verohallinto  
 
klo 14.15 - 14.40 Palvelusuunnitelma ja palvelusopimus -käytännön mallit  
Toimitusjohtaja Hilkka Hirvelä, Hoivapalvelu Pelakuu Oy  
 
klo 14.40 – 15.10 Omavalvontasuunnitelmaan liittyvät lomakkeet ja ohjeisto, Kotityöpalvelujen 
projektiasiantuntija Kirsi Lappalainen, Etelä-Savon Ammattiopisto 
 
klo 15.10 – 15.30 Mitä kuuluu eteläsavolaiselle kotityöpalveluyrittäjälle, Kilpailukykyä 
eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hankkeen kyselyn alustavia tuloksia, yritysasiantuntija Suvi 
Korhonen, ProAgria Etelä-Savo/MKN Etelä-Savo 
 
klo 15.30 -16 Päätöskahvit ja keskustelua  
 
Tervetuloa!  
 
Ilmoittautuminen 28.3.2014 mennessä sähköpostitse marjo.h.laitinen@proagria.fi tai  
puh. 0400 261 094. Tilaisuus on maksuton. 
 
Infotilaisuus on osa Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen -hanketta ja sitä rahoittavat Euroopan  
maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 
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Liite 5. ALV-tietoiskun palautteet 
Arvonlisäverottomuus ja kotitalousvähennys kotiin tuotettavissa palveluissa -
teemapäivä 9.4.2014, Juva 

1. Mistä sait tietoa tiedotustilaisuudesta? 

Vastaajien määrä: 13 

 

Avoimet vastaukset: jostain muusta, mistä? 

- uusyirtyskeskukselta 
- Pro Agrian Suvi Korhoselta 
- ProAgrian haastattelutilaisuudessa 
- pro agriasta 
- etelä-savon ammattiopisto opettaja 
- työnantajalta s-postina 
 

2. Kuinka onnistuimme aihesisältöjen ajankohtaisuudessa? 

Vastaajien määrä: 13 

 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

huonosti 0 0 2 8 3 erittäin hyvin 13 4,08 
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3. Kuinka hyödylliseksi koit 

Vastaajien määrä: 13 

 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 

a. veronasiantuntija Mauri Taskisen yksityisen 

sosiaalihuoltopalvelujen alv ja 

kotitalousvähennykseen liittyvät asiat 

0 1 7 3 2 13 3,46 

b. toimitusjohtaja Hilkka Hirvelän käytännön mallit 

palvelusuunnitelmasta ja palvelusopimuksesta 
0 1 5 3 4 13 3,77 

c. projektiasiantuntija Kirsi Lappalaisen 

omavalvontasuunnitelmaan, palvelusuunnitelmaan 

ja palvelusopimukseen liittyvät lomakkeet ja 

ohjeistot 

0 1 2 6 4 13 4 

d. yritysasiantuntija Suvi Korhosen hankekatsaus 

kotityöpalveluista Etelä-Savossa? 
0 0 3 8 2 13 3,92 

Yhteensä 0 3 17 20 12 52 3,79 

 

4. Arvioi käytännön toteutusta 

Vastaajien määrä: 13 

 kyllä ei Yhteensä 

Oliko iltapäivä sopiva ajankohta? 12 1 13 

Oliko tilaisuuden pituus riittävä? 12 1 13 

Oliko Partalan Kartano sopiva tila tilaisuutta 

varten? 
13 0 13 

Oliko jaettava materiaali riittävä? 10 2 12 

Yhteensä 47 4 51 
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5. Arvioi tiedotustilaisuutta kokonaisuutena 

Vastaajien määrä: 13 

 1 2 3 4 5  Yhteensä Keskiarvo 

huono 0 1 3 5 4 erittäin hyvä 13 3,92 

 

6. Mistä asioista kaipaat lisätietoa? 

Vastaajien määrä: 8 

- On niin monimutkainen tuo arvonlisä asia, että moni kohta nyt jälkeenpäin on mietityttänyt! Voi ihme miten lait 
pitää tehdä niin monimutkaisiksi :( 

- Arvonlisäveron osuus esim. veteraanijärjestöt. 
- Pitääkö kumminkin jonnekin (verottaja, kunta??) ilmoittaa miksi ei asiakkaalta peritä alvia? 

Jäin siihen käsitykseen, ettei tarvitse - - mutta--?? 
- tämä oli ALV-koulutuksen nimellä oleva koulutus, nyt kuitenkin pääasia jäi muiden varjoon. Kysymykset tulisi 

käsitellä heti eikä tilaisuuden jälkeen jonottamalla. Luennoitsijan ei tarvitse mainostaa omaa yritystään ja turha 
diibadaaba pois. 

- Kotipalveluyritykseni ottaa vasta ensiaskeleita, joten jatkuvasti tulee vielä vastaan hoidettavia asioita. 
Verkostoituminen, tukipalvelut, lakitekstit. 

- arvonlisäverottomuus kaipaisi lisätietoja, jäi vähän auki 
-  

   veroasiantuntija soittelikin jo ja antoi Kouvolan veroasiantuntijan yht.tiedot, asia 0%ALV poikkeavuudet 
 
tietoiskupaketti oli hyvin koottu ja aikataulussa pysyttiin, sisältö oli pääpiirteittäin jo tuttua, kertaus kuitenkin 
opintojen äiti. Aikaa keskusteluun aihepiirin kokemuksista olisi toivottua, muuten :) Kiitos kaikille! 

- Olisin kaivannut rautalankamallia kotitalousvähennyksestä tyyliin "miten selität kotitalousvähennyksen papalle, 
joka ei ole ikinä siitä kuullutkaan". Sote-puolen alvittomuus oli tuttua jo ennestään. 
 
Ps. Juva on hyvä paikka koulutuksille kun se on niin keskeisellä paikalla. Koulutustilan akustiikka oli tosi erikoinen 
eli se vähän häiritsi. 

 

7. Mistä asioista kaipaisit lisää koulutusta? 

Vastaajien määrä: 6 

- Uuden yrityksen markkinointiin ja yleensäkkin saman alan yrittäjien löytämiseen ja mahdollisen yhteistyön 
syntymiseen. Kokemukseni on, että useampi yritys katsoo uuden yrittäjän "uhkana" eikä mahdollisena 
voimavarana. 
Joku tälläinen keskustelu tilaisuus voisi olla hyvä. 

- En kohta (vajaan kolmen vuoden päästä) eläköityvänä enää halua kouluttautua, mutta tämmöiset infotilaisuudet 
ovat loistavia, tosi tarpeellisia. Olen saamastani tiedosta - ja sen (pikapuoliin tapahtuvasta) käyttöönotosta -  
enemmän kuin tyytyväinen, asiakkaitteni puolesta. Eikä se palkattomana verovoutina olo ole niin kovin upea 
juttu ole itsellenikään. 
Suuren ja pienen yrityksen lähtökohdat palveluilla on ihan toiset - siksi palvelusuunnitelmat ja - sopimukset ei 
meillä mene ihan yksiin - omat asiakkaani kun yleensä hoituvat sillä, että teen kaiken, minkä pyytävät. 
 
Infotilaisuus oli tosi tarpeellinen, ja jopa antoi tiedot, mitkä lupasi. 
Partalan kartanoon olen halunnut tutustua aina, ja halu jäi edelleen - enpä sinne enää jäänyt tutustumaan. Piti 
rientää kotiin sulattelemaan saamaani tietoa.  
Mutta tila on upea!! 
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Ison iso, suurensuuri kiitos! 
 
niin, sisällön ajankohtaisuus - tämä alvittomuus on ilmeisesti ollut mahdollista jo pitkään, ja vasta ihan äskettäin 
luin siitä jostain. Mikähän taho ottaisi huomaansa moisten asioitten perehdyttämisen immeisille, jotka eivät osaa 
poimia tietoa murusina maailmalta?? 
 

- atk, sähköinen tiedonkulku, laskutus, arkistointi..... 
- siivouksen uusista tuulista, sillä me yksinyrittäjät emme kuulu mihinkään yhteisöön eikä meihin pidetä yhteyttä. 

ravitsemuksesta kun olemme aina liikkeellä ei ateriat ole kummoisia ja välillä on kovaa kahvitusta asiakkaiden 
luona. 

-  
  tietopaketti ikäihmisen muistisairaudet-toimintaterapeutin alkeet ja yhteistyövinkkejä asiakkaalla käyvien 
muiden palvelutahojen kanssa. 

- Mahdollisista tulevista lainsäädännön uudistuksista yms. ajankohtaisista asioista. 
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Liite 6. Liikennelupa- ja kuljettajien ammattipätevyyskysely  
Liikennelupa- ja ammattipätevyyskysely 

 
1. Onko yrityksessäsi käytössä 
Vastaajien määrä: 40 

 
Avoimet vastaukset: muu ajoneuvo, mikä 
- Pakettiauto 
- N2/Kuorma-auto 
- henkilöauto 
- pakettiautoja 
- pakettiauto 
 
2. Minkä luokan ajokortti sinulla on? 
Vastaajien määrä: 38 
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3. Onko ajokorttisi myönnetty 
Vastaajien määrä: 40 

 
4. Urakoitko tai kuljetatko ulkopuolisille näillä kulkuvälineillä maksua vastaan joitain 
palveluja tai tuotteita? 
Vastaajien määrä: 38 

 
5. Jos vastasit edelliseen kyllä, onko sinulla voimassa oleva liikennelupa? 
Vastaajien määrä: 33 

 
6. Tarvitsetko omasta mielestäsi toimintaasi varten liikennelupaa? 
Vastaajien määrä: 39 

 

 
7. Onko sinulla kuorma- ja/tai linja-autokuljettajien lainmukainen ammattipätevyys? Laki 
koskee myös liikennetraktorin kuljettajia. 
Vastaajien määrä: 40 
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8. Tarvitsetko omasta mielestäsi toimintaasi varten ammattipätevyyttä? 
Vastaajien määrä: 39 

 
9. Oletko kiinnostunut liikenneluvan suorittamisesta? 
Vastaajien määrä: 39 

 
 
10. Oletko kiinnostunut ammattipätevyyden suorittamisesta? 
Vastaajien määrä: 37 
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