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 1 992,  Mikkelin  tiepiin. 

Asiasanat  teiden  kurinossapito, yrittäjyys, maasoutuvässtö,  koulutus  

Tiivistelmä 

Perustienpidon palveluyrittäjyys  -selvityksessä kartoitettiin maaseutuväestön 
halukkuutta  ja  valmiuksia toimia itsenäisinä pewstienpidon palveluyrittäjinä. 
Samoin selvitettiin myös potentiaalisten yrittäjien koulutustarpeet  ja -halukkuus 

 sekä koulutuksen järjestämistä koskevat toiveet. Selvitys toteutettiin kirjekyse-
lynä keväällä  1992  ja sen  kohteena oli maaseutuväestö Mikkelin tiepilrin 
läntisellä tiealueella. Kohderyhmästä  8  %  oli kiinnostunut tämäntyyppisestä 
yrittäjyydestä. 

Tyypillisimmillään yrittäjyydestä kiinnostunut henkilö  on 25-44  -vuotias mies, 
jolla  on  maa-  ja metsätalousalan  koulutus  ja  joka tällä hetkellä  on  päätoiminen 
maatalousyrittäjä. Vastaajilla  on  hyväkuntoista kalustoa  ja investointihalukkuut-
ta,  mutta nykyiseen konekantaan ei juuri kuulu kunnossapidon erikoiskalustoa. 
Useilla  on  aikaisempaa kokemusta vastaavista töistä, mutta urakoitsijoita 
lukuunottamatta pienimuotoisista tehtävistä. Eniten kiinnostusta  on lumen 

 auraukseen,  tien lanaukseen, tienvarsien nhittoon  ja vesakon raivaukseen. 
 Kohderyhmä  on  halukas toimimaan kunnossapitotehtävissä pääasiassa lähi- 

alueilla. Suurin  osa  voisi harjoittaa yritystoimintaa joko  koko-  tai  osapäiväisesti 
 ympäri vuoden. Kunnossapitotyön luonne epäsäännöllisine työaikoineen  ja 

muine ominaispiirteineen  ei sanottavasti vaikuta halukkuuteen toimia yrittäjänä. 
Suurempi merkitys  on  maatilatalouden harjoittamisella yrittäjyyden rajoitteena. 

Huomattava  osa kohderyhmästä  kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta  ja  tietoa 
yritystoiminnastaja osallistuisi alan yrittäjäkoulutukseen,  jos  sitä syksyllä  1992 

 järjestettäisiin. Tarpeellisimpina aihepiireinä pidetään kustannuslaskentaa,  so
-pimusoikeutta, työnopastusta, ajoneuvoteknisiä  määräyksiä  ja  markkinointia. 

Enemmistö vastaajista ilmoitti koulutukseen osallistumisen riippuvan koulutus- 
jakson pituudesta  ja koulutuspaikan  etäisyydestä, mikä koulutusta järjestettä-
essä  on  otettava huomioon. Useimmille sopii pitkäkestoinen koulutus useam-
missa lyhyissä jaksoissa  ja  millainen tahansa päivittäinen työskentelyrjtmi. 

Selvityksen perusteella yrittäjäpotentiaalin puute ei ole esteenä ulkopuolisten 
palvelujen käytölle  ja  koulutuksen järjestämiselle, joiden kehittämismandolli-
suuksia  on  myös tässä hankkeessa  on  pohdittu. 



Alkusanat 

Perustienpidossa  tehokkuuden parantaminen  ja  odotettavissa oleva kustan-
nusten pienentäminen edellyttää uusien keinojen etsimistä entistä parempiin 
tuloksiin pääsemiseksi. Ulkopuolisten palvelujen käyttö  on  yksi vaihtoehto. 
Käytäntö  on  kuitenkin osoittanut yrittäjien määrän melko vähäiseksi. Näistä 
lähtökohdista  on  kartoitettu maaseutuväestön  halukkuus  ja  valmiudet tämän

-tyyppiseen yrittäjyyteen.  Samalla  on  selvitetty myös potentiaalisten yrittäjien 
 koulutustarve  ja  koulutushalukkuus  sekä määritelty koulutuksen järjestämistä 

koskevat toiveet.  

Perustienpidon palveluyrittäjyys  -selvitys  on  Mikkelin  tiepilrin  toimesta käynnis-
tetty hanke. Selvityksen käytännön toteutuksen  on  suorittanut Helsingin yliopis-
ton Maaseudun tutkimus-  ja  koulutuskeskuksen Mikkelin yksikkö. Tutkijana  on 

 toiminut YTK Riitta Kaipainen. Hankkeen suunnittelusta  on  vastannut tehtävää 
varten koottu  ohjausryhmä. 

Ohjausryhmään  ovat kuuluneet  perustienpidon  johtaja  Matti  Taskinen,  ylitie
-mestari  Matti  Hynönen  ja  insinööri Erkki Nykänen  Tielaitoksen  Mikkelin  tiepiiris
-tä  ja  diplomi-insinööri Hannu Autio  Tielaitoksen  Kuopion  tuotantoteknisestä 

kehitysyksiköstä  sekä johtaja Pirjo Siiskonen, erikoistutkija  Lauri Ruottinen  ja 
 tutkija Riitta Kaipainen Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus-  ja  koulutus-

keskuksen Mikkelin  yksiköstä. Ohjausryhmän  työskentelyyn ovat osallistuneet 
myös tiemestari Veli Eskelinen Heinolan  tiemestaripiiristä,  tiemestari Raimo 

 llvonen  Mikkelin  tiemestaripiiristä,  tiemestari Aatto Noponen Mäntyharjun  tie-
mestaripiiristä, apulaistiemestari  Seppo Pennanen Mikkelin  tiemestaripiiristäja 

 tiemestari Reijo  Pihlajasaari  Hartolan  tiemestaripiiristä.  Ryhmä  on  kokoontunut 
neljä kertaa.  Ohjausryhmän  puheenjohtajana  on  toiminut  perustienpidonjohta

-ja  Matti  Taskinen  ja  sihteerinä tutkija Riitta Kaipainen. 

Selvityksen tuloksista  on  koottu raportti tästä  pilottihankkeesta  saadun tiedon 
 levittämiseksi  ja  mandollisten  kehittämistoimenpiteiden  perustaksi. 

Mikkelissä heinäkuussa  1992  

Mikkelin  tiepiiri 
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1 SELVITYKSENTAUSTAJATAVOITTEET 

Tienpitäjien  tulevaisuuden haasteena  on  taata tienkäyttäjien tyytyväisyys mah-
dollisimman taloudellisesti. Tämä asettaa toiminnalle vaatimuksen tehokkuu-
desta  ja  kilpailukyvystä. Ulkopuolisten palvelujen käyttö  on  yksi vaihtoehto 
vastata näihin haasteisiin. Uudet vaatimukset eivät sinällään merkitse töiden 
antamista yksityisten suoritettavaksi,  jos  tien pitäjän oman organisaation toimin-
ta  on tuloksellisempaa.  Lisääntyvä resurssien optimaalisen käytön tarkastelu 

 yhdistyneenä  palvelujen laatuun merkitsee kuitenkin sitä, että  tienpitäjät  osal-
listuvat kilpailuun siinä missä yksityiset yrittäjät. 

Perinteisesti  Tielaitos  on  hoitanut  kunnossapitotehtävänsä  pääasiassa omin 
 resurssein.  Toiminnassa kalusto -ja henkilöstöpolitiikka  määrittelee ulkopuolis-

ten palvelujen käytön laajuuden.  Asetuksessa  valtion  rakennustölden teettämi-
sestä urakalla  todetaan, että valtion  rakennustyö  on  annettava  urakoitsijan 

 suoritettavaksi, milloin tämä työn  teettämistapa  harkitaan valtiolle edulliseksi 
sekä siihen muutoin ovat edellytykset.  Urakoinnin  perusteena  on  myös liiken-
neministeriön  urakkapäätös  ja Tielaitoksen  antamat ohjeet  kunnossapidon 
urakoinnista. Urakointia  ja konevuokrausta  on  käytetty lähinnä  erikoistehtävis

-säja kuormitushuippujen tasaamiseksi. Kunnossapidon  kokonaiskustannukset 
Mikkelin tiepiirin alueella olivat  1 63  miljoonaa markkaa vuonna  1991.  Vieraan 
työn osuus  työkustannuksista  oli  42 %  eli  53  miljoonaa markkaa.  Kunnossapi-
totehtäviä  hoidettiin keskimäärin noin  400  työntekijän voimin. Viime vuosina 
ulkopuolisten palvelujen käyttö  on  lisääntynyt  ja  käytön lisääntyminen  on 

 odotettavissa oleva kehityssuunta. Käytännössä kuitenkin yrittäjien määrä  on 
 osoittautunut vähäiseksi. Resurssien niukkuus sekä tehokkuus-  ja  laatuvaati-

mukset antaisivat kuitenkin lisääntyviä mandollisuuksia uusille yrittäjille.  

Maaseutuväestöllä  on  tarvetta tilan ulkopuolisista  työmandollisuuksista  ja  käy-
tettävissä olevaa kalustoa.  Perustienpidon palveluyrittäjyys  tarjoaisi mandolli-
suuden kehittää uutta  elinkeinotoimintaa  maaseudulle  ja  hyödyntää tilojen 

 konekantaa  tehokkaammin ympäri vuoden. Ulkopuolisten palvelujen  ja  paikal-
listen asukkaiden käyttö voisi tarjota mandollisuuden säilyttää edullisesti palve-
lujen taso etenkin harvaan asutuilla  ja syrjäisillä  alueilla. 

Näistä lähtökohdista hankkeen  päätavoitteeksi  asetettiin kartoittaa maaseutu-
väestön  halukkuusja  valmiudet toimia itsenäisinä  perustienpidon palveluyrittä-
jinä.  Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti  perustienpidon  hoito-  ja  ylläpito- 
työt kuten esimerkiksi  auraus,  tienvarsien  niittojajätehuolto.  Lisäksi tavoitteena 
oli selvittää potentiaalisten yrittäjien  koulutustarve  ja koulutushalukkuus  sekä 
määritellä koulutuksen järjestämistä koskevat toiveet. Hankkeessa saadut 
tulokset muodostavat perustan ulkopuolisten palvelujen käytön kehittämiselle 

 ja  koulutuksen järjestämiselle.  
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 AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

2  AINEISTO  JA  MENETELMAT 

Tutkimusalueena  oli Mikkelin tiepilrin läntinen tiealue. Mikkelin tiepiirin läntiseen 
tiealueeseen kuuluu  11  kuntaa: Anttoa, Hartola, Heinolan kaupunki, Heinolan 
maalaiskunta, Hirvensalmi, Mikkelin kaupunki, Mikkelin maalaiskunta, Mänty -
harju, Pertunmaa, Ristiinaja Sysmä. Aineisto kerättiin suorittamalla kirjekysely 
maaliskuussa  1992.  

Kyselyn kohteeksi valittiin kaikki edellä mainittujen kuntien maatilat, joiden 
peltoala  on  vähintään  1  hehtaari. Nimi -ja  osoitetiedot  hankittiin Maatilarekiste-
ristä. Kysely kohdistettiin niille,jotka rekisterissä olivat merkitty tilojen ensisijai-
siksi viljelijöiksi (rekisteri sisältää tiedot myös niistä, jotka  on  ilmoitettu tilojen 
toissijaisiksi viljelijöiksi). Rekisteristä löytyi kaikkiaan  5992 maatilaaviljelijölneen. 
Kohdejoukosta  poistettiin kaikki ne tilat, joissa viljelijöinä oli  valtio,  kunta, 
seurakunta, säätiö, yhdistys  tai  muu julkisyhteisö  tai  muu yhtiö kuin perheyhtiö 
(yhteensä  62 kpl).  Kysely postitettiin siis kaikille tiloille, joissa viljelijä oli 
yksityinen henkilö, perheyhtiö  tai  -yhtymä, perikunta  tai kuolinpesä. Kyselylo-
makkeita  lähetettiin kaikkiaan  5 930 kpl  (taulukko  1  liitteessä  1).  

Kuva  1: 	Maa tilojen  lukumãärä kunnit'ain  Mikkelin tiepiirin  läntisellå  tiealueella  

(peltoala ^  1 ha;  viljelijãnã  yksityinen henkilö, perheyhtiö,  -yhtymâ,  perikun-

ta  tai  kuolinpeså)  

He  

Lähetetystä  5 930  kyselystä posti palautti  94 kpl  (vastaanottaja tuntematon, 
muuttanut, kuollut  tai  muutoin  postin  tavoittamattomiSsa),  joten kyselyllä tavoi-
tettlin  5 836  maatilaa. Vastauksia pyydettiin kyselyn saajilta  tai  muilta heidän 
taloutensa jäsenhltä, jotka ovat kiinnostuneita tämäntyyppisestä yrittäjyydestä, 
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mikä tuloksia tarkasteltaessa  on  otettava huomioon. Lomakkeen  palauttaneita 
 henkilöitä oli  535  eli  9  % kyselyllä tavoitetuista. Lomakkeista  74  kpl  hylättiin 

 kohdeiyhmään kuulumattomina (vastanneita,  mutta eivät  yrittäjyydestä  kiin-
nostuneita),  asiattomina  tai  erittäin puutteellisesti  täytettyinä. Hylättylhin  kuului 
myös yksi  kyselylomake,  joka saapui lähes kaksi kuukautta  vastausajan  päät-
tymisen jälkeen. Näin hyväksyttyjä vastauksia saatiin  461  kpl  ja  vastausprosen-
tiksi muodostui  8%.  Vastausprosenttia  arvioitaessa  on  otettava huomioon, että 
kyselyyn pyydettiin vastausta  vain  yrittäjyydestä  kiln  nostu neilta. 

Tämäntyyppisestä yrittäjyydestä  kiinnostuneiden määrää  (8  %)  voidaan pitää 
odotettuna. Mikkelin läänin alueella lähes joka toisella tilalla  on  sivuansiotoimin-
taa.  Tosin muun yritystoiminnan kuin maatilatalouden yleisyys  on  vähäistä: sitä 
harjoitetaan  14  %:lla maatiloista,  ansiotyössä käyminen  on  tavallisempaa. 

 Tässä selvityksessä saadut tulokset maaseutuväestön  aloitteellisuudesta  yri-
tystoiminnan harjoittamiseen eivät ole poikkeuksellisia.  

Kuva  2: 	Kyselyyn vastanneet maatilat  kunnittain  Mikkelin tiepiirin  läntisellâ  tie- 
alueella (tiedot puuttuivat  7 vastaajasfa,  jotka  eivåt  ilmoittaneet tilan 
sija  intikuntaa)  

Eniten vastauksia saatiin Mikkelin maalaiskunnan  (91),  Sysmän  (63),  Ristiinan 
 (61),  Mäntyharjun  (57)  ja  Hartolan  (55)  alueelta. Peräti  72  % yrittäjyydestä 

klinnostuneista  oli näiden viiden kunnan alueelta. Alueellisesti kiinnostus 
 yrittäjyyteen  ei juuri vaihdellut  kunnittain,  vaan vastauksia saatiin samassa 

suhteessa kuin  kyselyllä tavoitettuja  tiloja oli eri kunnissa.  
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Taulukko  1:  Kyselyllã tavoitetut  maatilat  ja  siihen vastanneet  kunnittain 

kyselyllä tavoitetut  vastanneet 

Anttola  240 4 15 3  
Hartola  644 11 55 12  

Heinolan kaupunki  6 0  - -  

Heinolan maalaiskunta  497 9 33 7  

Hirvensalmi  447 8 36 8  

Mikkelin kaupunki  43 1 7 2  
Mikkelin maalaiskunta  1113 19 91 20  

Mäntyharju  903 15 57 13  

Pertunmaa  517 9 36 8  
Ristiina  661 11 61 13  
Sysmã  765 13 63 14  

Yhteensä  5836 100 454 100  

Ei tietoa tilan sijaintikunnasta 

Vastauksia yhteensä 
	 461  

Kyselyssä kävi ilmi, että aivan kaikki vastaajat eivät asuneet Mikkelin tiepiirin 
läntisen tiealueen kunnissa eivätkä maatiloilla (taulukko  2  liitteessä  1).  Alueen 

ulkopuolella asui vakituisesti  lo  henkilöä  (2 %),  joista kaukaisimmat Helsingis-
sä. Lisäksi vastanneista löytyi  10  henkilöä, joiden tila  ja  asuinkunta  oli Mikkelin 
tiepiirin läntisellä tiealueella mutta eri kunnissa. Näissä tapauksissa henkilöt 
asuivat vakituisesti naapurikunnassa. Yhteensä vastanneiden joukossa oli siis 

 20  sellaista henkilöä  (4 %),  jotka asuivat eri kunnassa kuin missä tila sijaitsee. 
Luonnollisesti muissa kunnissa vakituisesti asuvat eivät asuneet tilalla. Näiden 
lisäksi kandeksan vastaajaa ei asunut tilalla, vaikka vakituinen asuinpaikka oli 
samassa kunnassa (taulukko  3  liitteessä  1).  

Koska kysely lähetettiin kaikille maatiloille Mikkelin tieplirin läntisellä tiealueella, 
selvitys  on kokonaisotantana  edustava. Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi 
kyselylomake laadittiin pääsääntöisesti strukturoiduista kysymyksistä, jotta 
tulkintavirheiltävältyttäiSiin  ja  vastaamista helpotettaisiin.  Jo  pelkästään luotet-
tavuuden vuoksi kyselylomakkeeseen sisä!lytetthn kysymyksiä, joissa tuli ilmi 
yrittäjyyteen liittyviä vaatimuksia  ja  velvoitteita (esiin. päivystys, kaluston kun-
to). Näin pyrittiin siihen että myös nämä seikat tulevat huomioiduiksi lomakkeen 
saajien keskuudessa  ja  kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan saadaan oikea 

 kuva.  Lisäksi koodaukset tarkistettiin perusteellisesti  sen  jälkeen kun aineisto 
oli tallennettu tietokoneelle. Kysymyksiin vastattiin yleisesti ottaen erittäin hyvin. 
Aineiston käsittelyssä käytettiin tavanomaisia tilastollisia menetelmiä. 
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3  KYSELYN TULOKSET  

3.1  Vastaajien taustatiedot 

 3.1.1  Sukupuoli  ja  ikä  

Lähes kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet olivat miehiä. Kyselyyn vastanneista 
 461  henkilöstä  vain 4 (1  %)  oli naisia (taulukko  4  liitteessä  1).  Vastaajista 

nuorimmat olivat  17  -vuotiaita  ja  vanhin  65 -vuotias. Vastaajien keski-ikä oli  38 
 vuotta. Suurimmat ikäryhmät olivat  25-34  -vuotiaat  (29  %)  ja  35-44  -vuotiaat 

 (33  %),  joten vastaajat ovat aktiivisessa työiässä olevaa väestöä (taulukko  5 
 liitteessä  1).  

Kuva  3: 	Vastaajien jakautuminen eri  ikaiyhmiin 

.,  4., ..l  

• 	 _ 

— 

Yrittäjäpotentiaalia  ajatellen  ja  ottaen huomioon viljelijäväestön ikärakenteen 
 tulos  on  myönteinen, peräti  74  %  vastaajista  on  alle  45 -vuotiaita. Vastanneet 

ovat ikäjakaumaltaan merkittävästi nuorempia kuin viljelijäväestö keskimäärin.  

3.1.2  Koulutus 

Peruskoulutus 

Enemmistöllä vastanneista  (57%)  oli peruskoulutuksenaan korkeintaan kansa-
koulu.  Pews- tai  keskikoulun suorittaneiden osuus oli  40  %.  Ainoastaan  16 

 henkilöä  (3  %)  vastanneista oli suorittanut ylioppilastutkinnon (taulukko  6 
 liitteessä  1).  Yhdellä  17  -vuotiaalla vastaajalla oli vielä lukio kesken. 
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Kuva  4: 
	Vastaajien  peruskoulutus  

100 T 	 yoçpIas 	(16 hank.) 

90  

pan.koul1Vkeskikoulu  40% 	(183 hank) 

60 	_______________  

50 

40  
kansakoulu  57% 	(260 hank.) 

30 

20 

10 	-  

0  

Vastaajien ammatillinen koulutus 

Jonkinlaista ammatillista koulutusta oli useimmilla. Vastaajista  29 %  oli vailla 
minkäänlaista ammatillista koulutusta. Pelkästään ammattikurssin käyneitä oli 
joukossa  22 %. Tyypiuisintä  oli, että vastaaja oli suorittanut koulutasoisen 
ammatillisen tutkinnon  (43  %). Opistotasoiset  ja korkeakoulututkinnot  olivat 
vastaajien keskuudessa harvinaisia (taulukko  7  liitteessä  1).  Kolmen vastaajan 
kohdalla havaittiin merkityn ammatillisen koulutuksen olevan vielä kesken. 
Koulutuksen taso vastaa likimain muissa tutkimuksissa saatuja tuloksia yrittä-
jien koulutustasosta.  

Kuva  5: 	Vastaajien ammatillisen koulutuksen taso (ylin)  

5% 	1% (5 hank.) 
(20 hank.) 

29% 

(130 hank.) 

22% 
(97 hank.)  
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 ammattikurSSi  t  

EJ  ammattikoulu,  kauppakOUlu 
 tai  vt,  

opistotasoinen  ammatillinen 
koulutus  

EJ  korkeakoulututkintO 
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Ammatillisen koulutuksen saaneista puolella  (51 %)  oli maa-ja metsätalousalan 
 koulutus. Teknisen alan koulutus oli myös melko yleistä  (28 %).  Sen  sijaan 

muilta aloilta hankittua koulutusta esiintyi vähän  ja  se hajaantui  vielä eri aloille. 

Taulukko  2: 	Vastaajien ammatillisen koulutuksen ala  (ylimman  tutkinnon 
mukaan) 

kaikista ammatillisen 
vastanneista koulutuksen 

saaneista  
0/ 
/0 

0/ 
/0  

maa-  ja metsàtalous  158 36 51  
tekninen  87 20 28  
kaupallinen  10 2 3  
muun alan  8 2 3  
useamman alan  20 5 6  
ei maininnut alaa  27 6 9  
ei amm. koulutusta  130 29  - 

Yhteensã  440 100 100  

Ei  vast. 	 21  

Maa-  ja metsätalousalan  koulutuksen saaneet olivat tyypillisesti maatalousop-
pilaitoksen  tai  maatalouteen liittyvän ammattikurssin suorittaneita. Metsätalo-
uskoulutukseen suuntautuneet jäivät selvästi vähemmistöksi. Koska alan kou-
lutus oli vastaajien keskuudessa yleistä, myös korkean asteen koulutuksen 
saaneet  (5  henkilöä) olivat agronomeja  tai metsänhoitajia  yhtä lukuunottamat-
ta. Samoin opistotasoisen koulutuksen saaneiden joukossa ei ollut montaa 
muiden alojen edustajaa agrologien  ja  muutaman metsätalousinsinöörin lisäk-
si. 

Teknisen alan edustajat olivat saaneet koulutuksen pääasiassa metalli-, kone- 
tai autoalalle.  Tyypillisesti  he  olivat suorittaneet jonkin näille aloille kuuluvan 
linjan ammattikoulussa kuten esimerkiksi autonasentajalinjan  tai  levyseppä-
hitsaajalinjan  tai  sitten olivat saaneet vastaavan koulutuksen ammattikurssilla 
esimerkiksi koneenkorjaukseen. Muut teknisen koulutuksen saaneet olivat 
opiskelleet lähinnä talonrakennus-  ja sähköalaa.  Teknisen oppilaitoksen oli 
suorittanut kolme vastaajaa  ja  alan korkeakoulututkintoa ei ollut kenelläkään. 

Kaupallisen koulutuksen saaneet olivat pääasiassa joko kauppaoppilaitoksen 
suorittaneita  tai yrittäjäkurssin  käyneitä henkilöitä. Muiden kuin edellä mainit-
tujen alojen opinnot vaihtelivat kosmetologikoulutuksesta poliisiopiston suorit-
tamiseen. Useamman alan koulutuksen saaneilla oli tavallisesti suoritettuna 
sekä maa-  ja  metsätalouden että teknisen alan koulutusta. 

Opinnot, joiden voidaan katsoa suoranaisesti tukevan yrittäjyyttä, olivat suh-
teellisen harvinaisia. Ntä oli noin joka kymmenen nellä,  jos  otetaan huomioon 
kaikki kunnossapitoon  ja  yritystoimintaan liittyvä koulutus: Tälläinen henkilö oli 
koulutukseltaan esimerkiksi kirvesmies, betoniraudoittaja, sähkömies  tai  kulje-
tusalan ammattilainen. Lisäksi joukossa oli henkilöitä, jotka olivat suorittaneet 
esimerkiksi puutartiurin, räjäyttäjän  tai ylipanostajan  tutkinnon, liikenneyrittäjä- 



1 6 	 Perustienpidon patveluyriUäjyys  

KYSELYN TULOKSET 

kurssin  tai 	nrakennuskoneenkUljettajakUrS5in.  Edellä  on  jo  mainittu, että 
muutamilla oli takanaan kaupallinen koulutus  tai  yleisiä yrittäjäkursseja. Toi-
saalta ammatillisia valmiuksia arvioitaessa  on  otettava huomioon, että varsi-
naista kunnossapitoalan koulutusta  on  olemassa hyvin vähän.  

3.1.3  Pääasiallinen toiminta 

Yrittäjinä toimi yhteensä  69 %  vastaajista. Heistä suurin  osa  (55 %)  oli päätoi-

misia maa-tai metsätalousyrittäjiä.  Muita yrittäjiä  ja  ammatinharjoittajia oli  14%. 
 Päätoimisesti toisen palveluksessa työskenteli vastanneista joka kymmenes 

 (10 %). Epäaktiivista  väestöä (työttömät, eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat) 
oli vastanneista  9 %.  Joukossa oli saman verran avustavia perheenjäseniä. 
Maaseutuväestö  on tyypiltisesti monitoimista  ja  heillä  on  useita toimeentuloläh-
teitä, mutta tässä joukossa heitä oli  vain 4 %.  

Taulukko  3: 	Vastaajien pãäasiallinen toiminta  

0/ 
/0  

maalmetsätalousyrittäjâ  250 55  
avustava  perheenjäsen tilalla/yrityksesså  36 8  
palkansaaja  46 10  
yrittåjä/ammatinharjoittaja  66 14  
työtön  26 6  
eläkkeellä  4 1  
opiskelija/varusmieS  8 2 
em  erilaiset yhdistelmät  21 4  

Yhteensä  457 100  

Ei  vast. 	 4  

Muut kuin maa-  ja  metsätalousalan  yrittäjät olivat pääasiassa koneyrittäjiä. 
Henkilöt, jotka ilmoittivat harjoittavansa päätoimisesti kahta ammattia, olivat 
maanviljelijä-palkansaajia  tai  maanviljelijä-yrittäjiä. Jälkimmäiset olivat myös-
kin pääasiassa  osa-aikaisia koneyrittäjiä. PalkansaajattoimivatyleenSä sellai-
sissa ammateissa, ettei työtehtävillä ole yhteyttä yrittäjyyteen (ellei yhtä 
puutarhuria sekä kuljetus-  ja  rakennusalan työntekijöitä oteta huomioon). 
Palkansaajat olivat yleensä työntekijöitä, joukossa oli  vain  muutamia työnjohta-

jia  tai  vastaavassa asemassa olevia henkilöitä (taulukko  8  liitteessä  1). 



Kuva  6: 	Käytettã vissä  oleva kalusto 

mwt  koneet  ja lat  tteet  

henkilökohtaiset 
työvälineet 
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3.2  Valmiudet  ja  mandollisuudet yritystoimintaan  

3.2.1  Käytettävissä oleva kalusto  ja investointihalukkuus  

Käytettävissä oleva kalusto 

Lähes kaikilla vastaajilla  (93  %)  oli käytössään maataloustraktori samoin kuin 
erilaisia henkilökohtaisia työvälineitä  (86  %). Traktorikaivureita  oli lähes joka 
viidennellä  (17  %),  77  henkilöllä.  Sen  sijaan kuorma-auton omistajia oli joukos-
sa hyvin vähän,  vain 36 (8  %).  Lisäksi vastaajista  13  %  ilmoitti omistavansa 
muita erilaisia kunnossapitotyöhön sopivia koneita  tai  laitteita (taulukko  9 

 liitteessä  1).  

10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	 i00%  

Traktorin lisälaitteet  olivat lähinnä maatalouskoneita (taulukko  10  liitteessä  1). 
 Muita erilaisia työkoneita(kuin perävaunuja, lumilinkoja, niittokoneita, kuormaimia 

 ja takalevyjä)  oli  31  %:lla  (141  henkilöllä). Mainitut koneet vaihtelivat lanoista 
 ja imupainevaunuista kallioporaan.  (Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä  2.)  Erityi-

sesti kunnossapitotyöhön tarkoitettu kalusto kuten alueauratjavesakkoleikkurit 
edustavat selvää vähemmistöä. Traktorikaivureiden  ja  kuorma-autojen omista-
jista noin puolet ilmoitti käytössään olevan erilaisia lisälaitteita. 
Traktorikaivureiden omistajilla oli yleensä erilaisia kauhoja  ja etukuormain. 

 Yksittäistapauksissa käytössä oli myös asfalttileikkuri, alueaura, kaidepaalujen 
lyöntilaite tms. kalustoa. (Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä  2.)  Kuorma-auton 
omistajista muutamat mainitsivat auton käyttötarkoituksen, esimerkiksi  sen 

 olevan tarkoitettu koneiden kuljetukseen  tai  olevan sora-auto.  Kuorma-auton 
lisälaitteiksi mainittiin muun muassa alueaurat, hiekoittimet  ja jätepakkaaja. 

 (Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä  2.)  
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Henkilökohtaiset työvälineet olivat lähinnä moottori-  ja raivaussahoja  sekä 
ruohonleikkuukoneita.  Vain 26  henkilöä mainitsi muita työvälineitä. Näitä olivat 
esimerkiksi hitsausvälineet, rakennustyövälifleetjajyrSimet. (Yksityiskohtaiset 
tiedot liitteessä  2.)  Muut koneet  ja  laitteet olivat myös mitä erilaisempaa 
kalustoa: vastaajilla oli kaivukoneista  ja pyöräkuormaimista  alkaen kalustoa 
aina moottorikeikkoihin  ja pakettiautoihin.  (Yksityiskohtaiset tiedot liitteessä  2.)  

Nykyisellä konekannalla vastaajilla  on  peruskaluston  osalta valmius erityisesti 
 traktorilla ja kaivinkoneella  tehtäviin töihin. Kuten odotettua  olikin, harioilla 

 vastaajista  on  kunnossapidon erikoiskalustoa  varsinkin kun  jo  alalla toimivien 
koneyrittäjien osuus vastaajista  on  suhteellisen pieni. 

Kaluston kunto 

Lähes kaikki vastaajat  (89%)  arvioivatkoneidensaja laitteidensa  olevan työ-ja 
 liikenneturvallisuuden puolesta asianmukaisessa työkunnossa. Ainoastaan  4 

 henkilöä  (1  %)  katsoi, etteivät ne täytä lainkaan niille asetettuja vaatimuksia 
(taulukko  11  liitteessä  1).  Tulosten perusteella onkin oletettavaa, että ne kyselyn 
saajat, joilla  on  heikkokuntoinen  konekanta, eivät ole olleet kiinnostuneita 
yrittäjyydestä.  

Kuva  7: 	Vastaajien avio kaluston kunnosta työ-  ja  liikenneturvallisuuden 

kannalta  

I  kunto ei vastaa lainkaan 
vaatimuksia  

fl  kunto vastaa vaatimuksia 
osittain 

kunto vaatimusten mukainen 

Valmius investoida koneisiin  ja  laitteisiln  

Huomattava  osa  vastaajista  (88  %)  oli valmis investoimaan kunnossapitotyös
-sä  tarvittaviin koneisiin  ja  laitteisiin (taulukko  12  liitteessä  1).  Koska vastaajat 

ovat valmiita hankkimaan kalustoa ei yrittäjäpotentiaalista karsiudu paljon 
joukkoa pois riittämättömäfl  ja  puutteellisen konekannan perusteella. 
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3.2.2  Alueelliset  ja  ajalliset mandollisuudet sekä toivottava 
 sopimusmuoto 

Alueellisetja  ajalliset mandollisuudet 

Vastaajilta tiedusteltiin toiminta-alueen laajuutta, jolla  he  olisivat pääasiallisesti 
valmiita harjoittamaan yritystoimintaa. Vastaukset vaihtelivat  1 kilometristä 200 

 kilometriin. Pääasiallisen toiminta-alueen säteeksi muodostui keskimäärin  34 
 kilometriä. Vajaa puolet vastaajista  (46%)  oli halukas toimimaan ensisijaisesti 

korkeintaan  20  kilometrin sãteellä. Käytännössä tämä merkitsee yritystoimin-
nan harjoittamista lähialueella,  sillä  kaikista vastanneista peräti  91 % on  valmis 
työskentelemään korkeintaan  50  kilometrin säteellä. Yrittäjäpotentiaalin ulko-
puolelle voidaan katsoa jäävän ne vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet toiminta- 
alueensa laajuudeksi  vain  muutaman kilometrin  (alle  10  kilometrin säteellä 
haluaisi työskennellä  5 %  vastaajista,  20  henkilöä). 

Taulukko  4: 	Toiminta-alueen sopiva laajuus  

-10km 	 67 16 
11 -20km 	 129 30 
21-30 km 	 94 22 
31-40 km 	 23 5 
41 -50km 	 79 18 
51 -100km 	 36 8  
ylilookm 	 5 1  

Yhteensä 	 433 100  

Ei  vast. 	 28  

Vastaajien ajallisia mandollisuuksia voidaan pitää hyvinä. Noin kolmannes  (32 
%)  vastaajista voisi käytää  kaiken  aikansa yritystoimintaan. Edelleen runsas 
kolmannes  (37 %)  voisi myös harjoittaa yritystoimintaa ympärivuctisesti, mutta 

 vain osapäiväisesti.  Muu joukko koostuu lähinnä niistä henkilöistä  (24 %),  jotka 
voisivat työskennellä  vain  osan vuodesta joko  koko-  tai osapäiväisesti.  Talvi 
osoittautui muita vuodenaikoja useammin sopivaksi, vaikka vastaukset vaihte-
livat melko paljon. Muiden vastaajien  7% (28  henkilöä) voidaan katsoa jäävän 
yrittäjäpotentiaalin ulkopuolelle hyvin rajallisten ajallisten mandollisuuksiensa 
vuoksi. 

Taulukko  5. 	Ajalliset mandollisuudet sitoutua  yrittajyyteen  

ympäri vuoden kokopäiväisesti  140 

0/ 
/0  

32  
ympäri vuoden osapäiväisesti  163 37  
osan vuotta kokopäiväisesti  61 14  
osan vuotta osapäiväisesti  45 10  
satunnaisesti  24 6  
muulloin  4 1  

Yhteensä  437 100  

Ei  vast. 	 24  
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Toivottava sopimusmuotO 

Eri sopimusmuotOjen välille ei muodostunut  kovin  suuria eroja,  sillä  peräti  40 
%:lle  vastanneista kävisi millaiset sopimukset tahansa. Heidän mielestään 
sopimusmuodolla ei ole merkitystä.  14 %  vastanneista ei osannut sanoa 
millaisia sopimuksia haluaisi tehdä. Näin  ollen  vain 46 %  vastanneista otti 
kantaa eri sopimusmuotojen toivottavuuteen (taulukko  13  liitteessä  1).  Koska 
merkittävä jou kko vastanneista tekisi millaisia sopimuksia tahansa, olennaisek

-si  muodostuu mielipiteet  el-toivottavista sopimusmuodoista.  Eniten su htaudut
-tim  kielteisesti hankinta-  (39 %)  ja kuljetussopimuksiin  (37 %).  Seuraavana 

järjestyksessä tulevat konevuokraussopimukSet  (28 %), työtilaukset (20 %)  ja 
urakkasopimukset  (20 %).  

Kuva  8: 	Toivo  (ta va  sopimusmuoto  

urakka 	tyOtUaus konevuokraus  kuljetus 	nkinta 
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sopimusmuodolla  ei merkitystä  

3.2.3  Halukkuus  eri  kunnossapitOtehtäviin  ja yrittäjyyttä  tukeva 
aikaisempi  kokemus 

Halukkuus  eri kunnossapitotehtäViin 

Eniten vastaajilla oli kiinnostusta  lumen auraukseen (73 %), lanaukseen (63%), 
 tienvarsien niittoon  (62 %) javesakon raivaukseen (59 %).  Yli puolet vastaajista 

olisi valmis myös liikennemerkkien kunnostukseen  ja puhtaanapitoon  (56 %) 
 sekä aurausviitoituksen tekemiseen  (55 %).  Vähiten halukkaita yrittäjiä löytyi 

maanleikkaus-  ja louhintatöihin  (taulukko  14  liitteessä  1),  joita kuitenkin tekisi 
 10 %  vastaajista. Vastaajien kesken oli suuria vaihteluja kiinnostavien töiden 

lukumäärässä: joku ilmoitti  vain  yhden kun toinen oli valmis kaikkiin tehtäviin. 
Tyypillistä  on halukkuus  useisiin töihin: yhdestä kymmeneen tehtävään 
ilmoittautuneita oli kaikkia jokseenkin saman verran, yli kymmenestä tehtäväs-
tä kiinnostuneiden joukko  on  jo  harvempi  ja  muodostaa  1 9 %  vastanneista. 

 Tulos  osoittaa  sen,  että vastaajat voisivat suuntautua sellaisten tehtävien 
hoitamiseen, joissa tekijöitä  vain  tarvitaan. 
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Kuva  9: 	Vastaajien halukkuus eri kunnossa  pit  otehtã  v/in  

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

K 
L 
M 
N 
0 
p 
0 
P 
S 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80  

A) lumen aura us  ja  muu  lumen  poisto  
B) lanaus  
C) tien varsien niitto  
D) vesakon  raivaus  
E) liikennemerkkien  kunnostus  ja puhtaanapito  
F) aurausviitoituksen  tekeminen  
G) viheralueiden hoito  
H) kaiteiden  ja reunapaalujen  kunnostus  
I) pienehköt rakennustyöt  
J) liikennealueiden puhtaanapito  
K) hiekoitus  
L) liikennealueiden jatehuolto  
M) kesãhöyläys  
N) rumpujen, salaojien  ja viemãreiden  kunnostus  
0) pölynsidonta 
P)  avo-ojien kunnostus  
0)  teiden harjaus  ja  pesu  
R) suolaus  
S) maanleikkaus-  ja lou hintatyOt 

Yrittäjäkokemus  ja  aikaisempi  kokemus  vastaavista tehtävistä 

Vastaajista  50 %  ilmoitti omaavansa aikaisempaa yrittäjäkokemusta (taulukko 
 15  liitteessä  1). Koneurakoinnista, -vuokrauksesta tai  edellä mainituista kun-

nossapitotehtävistä aikaisempaa kokemusta oli  62 %:lla  (taulukko  1 6  liitteessä 
 1).  Osalla kokemusta  on  karttunut lähinnä pienimuotoisten tehtävien hoidosta 

kun taas alan yrittäjät ovat urakoineet päätoimisesti vuosikausia. Yksityiskoh-
taiset tiedot yritystoiminnan alasta, yrittäjäkokemuksesta  ja  kokemuksesta 
konevuokrauksesta, -urakoinnistaja muista kunnossapitotöistä  on iitteessä 3. 
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Ajokortti 

Joukossa  on vain  kaksi ajokortitonta henkilöä, joista toinen  on 17 -vuotias. Suuri 
 osa  vastaajista oli oikeutettuja kuljettamaan raskaitakin ajoneuvoja  ja ajoneu-

voyhdistelmiä, sillä  35 %:lla  oli  ABC-kortti  ja  30 %:lla ABCE-kortti. Vastaajista 
 30 %:lla on AB-kortti. Muut ajokorttiluokat olivat harvinaisia  ja  lisäksi  21  henkilöä 

jätti luokan mainitsematta (taulukko  17  liitteessä  1).  Tosin useimmissa kunnos-
sapitotehtävissä riittää  T-kortti, joka oikeuttaa kuljettamaan traktoria, 
moottorityökoneita,mOottOrikelkkaa  ja moottorikäyttöisiä  laitteita niihin 
kytkettävine koneineen  ja hinattavine ajoneuvOineen. Liikennetraktorin  kuljetta-
minen edellyttää  ABC-luokan ajokorttia.  

Kuva  10: 	Vastaajien jakautuminen ajokortin luokan mukaan  

35% 
(151  henk.)  

35 	 30% 	 - 	 30% 

(131  henk.) 	 (131  henk.)  

3% 

0% 	 0% 	1% 	1% 	 (l3henk.)  

(1  henk.) 	 (2  henk.) 	(3  henk.) 	(4  henk.)  

o 	 -  -1• 	 I 	 - 

KT,T,A 	AB 	ABC 	ABE 	ABEIABC 	ABCD 	ABCE 	ABCDE  

3.2.4  Yrittäjyyttä  rajoittavat tekijät  ja  halukkuus yhteisyrittämiseen 

Kunnossapitotyön  luonne yrityshalukkuuden rajoitteena 

Kunnossapitotyön  luonteeseen kuuluvat tekijät eivät sanottavasti vaikuta vas-
taajien valmiuteen  ja halukkuuteen toimiayrittäjänä.  Merkittävin este  on  päivys-
tys: Yrittäjyys ei kiinnosta  15 % (61  henkilöä) vastaajista,  jos  työssä täytyy 
päivystää. Varallaolo saa  13 % kohderyhmästä  luopumaan kunnossapitoteh-
tävien hoidosta. Vastaajista  12%  ei ole kiinnostunut yrittäjyydestä,  jos  sopimus- 
kaudet  ja  työt ovat lyhytaikaisia. Vähiten merkitystä  on epäsäännöllisellä 
työajalla. Vain 3 %  ei ole valmis yrittäjyyteen,  jos  työaika  on  epäsäännöllinen. 
(taulukot  18-21  liitteessä  1). 
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Kuva  11: 	Kunnossapitotyön  luonne yrityshalukkuuden rajoitteena 

Ei valmis yrrttajyyleen 

tyOailaon 
epåsånnöl!inei 

tyOt/sopiiukset  ovat 
yhy1aikaisia 

yöh 	sisãlt' varallloa  

työhön sisältyy 
päivstysl 

0 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16%  

Muut yritystoiminnan harjoittamisen esteet 

Enemmistöllä vastanneista  (60 %)  ei ole muita rajoituksia yrittäjyyden esteenä. 
 Sen  sijaan  40 %  vastanneista ilmoitti, ettei pysty harjoittamaan yritystoimintaa 

täysipainoisesti. Maatilatalouden harjoittaminen oli selvästi yleisin syy,  sillä  sitä 
koski peräti  70 %  mainituista esteistä. Vaikka kaikista vastauksista ei ilmene 
maatilatalouden sitovuus, niistä voi päätellä, että  se  vaihtelee päivittäisestä 
karjanhoidosta pelkästään kesän työhuippuihin. Sama pätee myös muun 
yritystoiminnan sitovuuteen, joka sai maininnoista  5 %. Rajoitteena  olivat 
yleensä muut urakointityöt, koska vastaajat olivat pääasiassa koneyrittäjiä. 
Palkkatyön osuus mainituista rajoitteista oli  9 %.  Lähes kaikki palkansaajat 
olivat kokopäivätyössä. Muussa yhteydessä jotkut palkansaajat ilmoittivat 
olevansa halukkaita luopumaan ansiotyöstä  ja  joillakin oli töiden loppuminen 
tiedossa. Muiden syiden osuus oli myös vähäinen  (16 %)  ja  ne koostuvat 
erilaisista lähes yksittäisistä rajoitteista.  
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vastan- rajoitteen 
neista ilmoitta- 

neista  

	

0/ 	 0/ 

	

/0 	 /0 

263 	60 
(173 	40) 

maatilatalous  
muu yritystoiminta 

 palkkatyö  
terveys, työkyky 

 rajoittettu investointihalu, 
 taloudelliset syyt 

opiskelu 
ikä 
muut erilaiset syyt 
useampi syy 
ei  ilm.  syytä 

120 28 70 
9 2 5 

16 4 9 
4 1 2 

3 1 2 
3 1 2 
2 0 1 
5 1 3 
5 1 3 
6 1 3  

Taulukko  6: 	Muut yritystoimintaa  rajoitta  vat  tekijåt  

ei yritystoimintaa  rajoittavia  tekijöitä 
 on  yritystoimintaa  rajoittavia  tekijöitä 

joista:  

Yhteensä 
	 436 	100 	100 

Ei  vast. 	 25  

Muut erilaiset  syyt:tuleva asepalvelu  (1),  poljetut  taksat  (1)  tilan  ja 
 asuinpaikan välinen etäisyys  (1),  kotityöt  (1),  lastenhoito  (1)  

Halukkuus  harjoittaa yritystoimintaa yhdessä muiden yrittäjien kanssa 

Lähes kaikki  (94  %)  olivat valmiita harjoittamaan yritystoimintaa yhdessä 
muiden yrittäjien kanssa.  On  poikkeuksellista,  ettävain  28  henkilöä  (6%)  halusi 
toimia yksin (taulukko  22  liitteessä  1).  Näistä henkilöistä tosin  vain 1 2  ilmoitti 
syyn, mutta vastaukset ilmentävät sitä, että yritystoiminnan harjoittaminen 
yhdessä muiden kanssa koetaan ylipäätään vaikeaksi. Vastaajien  erittelemiä 

 syitä olivat ongelmat koneiden käytössä (rikkoutuminen), aikataulujen 
 sovittaminen  ja  sopivan  yhteistyökumppaflin  löytäminen. Lisäksi perusteina 

 yksinyrittämiselle  olivat oman työn  sitovuus,  oma yritys, muiden kateus  ja  halu 

toimia  yksityisyrittäjänä.  Yleensä  halukkuus yhteisyrittämiseen  on  havaittu 
vähäiseksi  ja  on  syytä epäillä, olisivatko vastaajat käytännössä siihen yhtä 
innostuneita. Vaikkei  yhteisyrittäminen  vielä olekaan  kovin  yleistä yrittäjien 
keskuudessa,  saavutettavat  edut ovat lisänneet kiinnostusta siihen. Tämän 
alan yrittäjille yhteistoiminnasta olisi erityisesti etua monissa asioissa kuten 
esimerkiksi  varallaolon, päivystyksen  ja  alueurakoinnnin organisoinnissa. 



tarvitsee 
koulutusta  

70% (312  henk.)  
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3.3  Koulutusta koskevat arviot  ja  odotukset 

 3.3.1  Koulutustarve  ja  koulutushalukkuus  

Useimmat  (70  %)  arvioivat tarvitsevansa lisäkoulutusta  ja  tietoa yritystoimin-
nasta. Vastaajista  17 %:n  mielestä heidän tietämyksessään  ja osaamisessaan 

 ei ole puutteita, mikä oli myös odotettu  tulos.  Muut vastaajat  (13  %)  eivät 
osanneet arvioida, olisiko koulutus tarpeen vai ei (taulukko  23  liitteessä  1).  

Kuva  12: 	Vastaajien arvio yritystoimintaa koskevan lisä koulut  uksen  ja  tiedon 
tarpeesta 

ei osaa sanoa 

ei tarvitse 
koulutusta  

17% (77 hank.)  

Edellä mainitut  70  %  vastaajista, jotka mielestään tarvitsevat lisäkoulutusta  ja 
 tietoa, eivät kaikki osanneet eritellä tarpeellisia aihealueita. Näistä  27  %:lle 

hyödylliset  aihepiirit olivat selkiytymättömiä. Vastaukset koulutuksen sopivasta 
sisällöstä saatiin siis  43  %:tta  eli  194  vastaajalta  (taulukko  24  liitteessä  1). 

 Vastauksien  mukaan tärkeimmäksi aihepiiriksi nousee kustannuslaskenta  (72 
 %)•  Toisella tilalla  on  sopimusoikeus  (67  %).  Tärkeänä pidettiin myös työnopas-

tusta  (63  %), ajoneuvoteknisiä  määräyksiä  (50  %)  ja  markkinointia  (47  %). 
 Vastaajien käsitykset tarpeellisista aihepiireistä eivät siis hajonneet paljoakaan 

 ja  nämä kaikki saivat suhteellisen paljon kannatusta (taulukko liitteessä  1). 
 Tuloksia tarkasteltaessa  on  otettava huomioon, ettävastaajat pitäytyivät näissä 

kyselylomakkeessa mainituissa aihepiireissä eivätkä juuri muita tuoneet esille. 
Toisaalta  on  todettava, että kysessä ovat yrittäjien yleisesti tärkeänä pitämät 
koulutusaiheet. 



ei osaa sanoa 

 18%  

ei  osaltistuisi 
yrittkouIutuksaefl  

2% 	(11 henk.)  

osallistuisi 
 yrittäjäkoulutukseen  

80% (362 honk.) 
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Kuva  13: 	Vastaajien arvio tarvittavan lisä koulutuksen  athepiireistaT  

muu 

markkinointi  

ajoneuvotekniset 

måáräykset 

tyänopaStus 

sopimusoikeus 

kustannuslaskenta  

nk)  

1k) 

0 	0 	20 	30 	40 	60 	60 	70 	80  ¼  

Muu: kirjanpitoverotus, "paperihommat', tarjousmenettely, vastuukysymykset, yleis- 
luontoista tietoa työstä, tienpitäjän erityistarpeet, kaluston hankinta, kone-  ja laitevaih-
toehdot, liikenneturvallisuus, liikennemäärãykset  teiden kunnostus-  ja huoltotöissä, 

 viheralueiden hoito  ja  kunnossapito. 

Huomattavan suuri osavastaajista  (80%)  osallistuisi alan yrittäjäkoulutukseen, 
 jos  sitä syksyllä  1992  järjestettäisiin. Vastaajista  18  %  ei ollut  varma  siitä, 

osallistuisiko koulutukseen.  Vain 11  vastaajaa  (2  %)  ilmoitti, ettei tule osallis-
tumaan koulutukseen (taulukko  25  liitteessä  1).  Näistä kahta lukuunottamatta 
muut perustelivat kielteisen kantansa: kandella syynä oli ikä  ja  samoin kandella 
yleensäkin ajan puute. Muilla koulutukseen ei ollut aikaa palkkatyön  (2), 

 opiskelun  (1),  karjanhoidon  (1)  ja  maatalouden  (1)  vuoksi. Tulosten perusteella 
voidaan ennakoida, että koulutuksen järjestämisen esteenä ei tule olemaan 
ainakaan osanottajien puute.  

Kuva  14: 	Vastaajien  halukkuus  osallistua alan  yrittäjäkoulutukseen  syksyllä  1992  
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3.3.2  Koulutuksen käytännön järjestelyissä  huomioitavia  asioita  

Pitkäkestoinen  koulutus 

Tulosten perusteella pitkäkestoisen koulutuksen järjestämiselle ei ole esteitä. 
Peräti  95  %  vastanneista voi osallistua sellaiseen,  jos  se  järjestetään useam-
massa lyhyessä jaksossa. 23vastaajalla  (5%)  ei ollut mandollisuutta osallistua 
pitkäkestoiseen koulutukseen edes lyhyissä jaksoissa (taulukko  26  liitteessä  1). 

 Heillä esteenä oli palkkatyö(4), opiskelu  (2)  karjanhoito(4),  maatalous  (2),  muut 
työt  (1)  ja  yleensäkin ajan puute  (2).  Lisäksi  on  vaikeaa saada lomittajaa  (1), 

 työn saanti  on  kuitenkin epävarmaa  (1)  ja  ikä  on  korkea  (1).  Vastaajista  5  jätti 
syyn ilmoittamatta. 

Yhtämittaisen koulutusjakson  sopiva pituus 

Vastanneista  39  %:lle  oli täysin sama, kuinka pitkissä jaksoissa opetusta 
annetaan.  Sen  sijaan  61  %:lla  osallistuminen riippuu koulutusjakson pituudes-
ta. Näillä henkilöillä mandollisuus irrottautua yhtäjaksoisesti nykyisestä työstä 
vaihteli  1  päivästä  30  päivään. Sopivaksi jakson pituudeksi muodostui keski-
määrin  4  päivää. Eniten kannatusta sai  2  päivän  (28  %)  ja  3  päivän  (26  %) 

 jaksot. Yllättävän vähän oli niitä, joille sopii korkeintaan  1  päivän mittaiset 
koulutustilaisuudet. Toisaalta yli viikon kestävä koulutus käy myös  vain  muuta-
mille. Koska jaksojen pituus vaikuttaa osallistumiseen,  sen  varmistamiseksi 
opetusta kannattaa antaa korkeintaan  2  -  3  päivää peräkkäin. 

Taulukko  7:  Sopiva yhta mittainen koulut usjakson pituus 

kaikista vastanneista, 
vastan-  joilla pituus 
neista  vaikuttaa 

osallistumiseen  
0/ 
/0 

0f 
/0  

pituus ei vaikuta osallistumiseen  169 	39  
pituus vaikuttaa osallistumiseen,  (262 	61)  
jolloin sopiva pituus 

lpäiVä  23 	6 9 
2  päivää  73 	17 28  
3päiväã  67 	16 26  
4päivåä  6 	1 2 
5  päivää  66 	15 25 
6-lopâivää  21 	5 8  
llpäiväå-  6 	1 2  

Yhteensä  431 	100 100  

Ei  vast. 	 30  



Perustienpidon paIveIuyrittjyys  

KYSELYN TULOKSET 

Koulutuksen päivittäinen työskentelyaika 

Vastau kset  eivät osoita koulutuksen järjestämiselle täysin yksiselitteistä ajan-
kohtaa. Viidennes  (20  %)  vastanneista haluaisi koulutusta illalla, koska ei voi 
siihen päivällä osallistua. Vastanneista  12  %:lle  käy  vain  päivätilaisuudet. 
Selvälle enemmistöUe  (68  %)  kuitenkin sopii mikä tahansa ajankohta (taulukko 

 27  liitteessä  1).  Koska iltatilaisuuksien kannattajia  on  seuraavaksi eniten, 
kannattaisi opetusta kuitenkin pyrkiä järjestämään iltaisin, niin mandollisimman 
monet pääsisivät osallistumaan.  

Kuva  15: 	Koulutuksen  påivittãisen lyöskentelyajan  vaikutus  
osallistumismandollisuuteen  
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12% (51  henk.) 

 20% (89  henk.)  

68% (298  henk) 

o  mandollisuus osallistua  vain 
 pivallä  

o  mandollisuus osallistua  vain 

 illalla 

ei merkitystä 

Koulutuspaikan  etäisyys  

Vastaajista  41  %:lle  välimatkat eivät ole esteenä koulutukseen osallistumiselle. 
 Sen  sijaan koulutuspaikan etäisyydellä  on  ratkaiseva merkitys  59  %:lle  vastaa-

jista. Näiden henkilöiden näkemykset kohtuullisesta välimatkasta vaihtelivat  5 
 kilometristä  200  kilometriin, keskiarvoksi muodostui  59  kilometriä. Useimmilla 

 (65  %)  mainitut maksimietäisyydet olivat korkeintaan  50  kilometriä.  Vain  harvat 
 kuitenkin edellyttivät koulutusta järjestettäväksi aivan lähialuellla  (20  kilometrin 

säteellä)  ja  toisaalta vastineeksi monikaan ei ollut halukas taittamaan  yli  100 
 kilometrin matkaa. Koska enemmistön osallistuminen koulutukseen riippuu 

ratkaisevasti kou lutuspaikan etäisyydestä, kannattaisi tulosten perusteella osal-
listujat pyrkiä kokoamaan koulutukseen noin  50  kilometrin säteeltä. 
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Taulukko  8: Koulutuspaikan etä  isyyden merkitys osallistumismandollisuuteen  ja  
koulutuspaikan  kohtuullinen etäisyys 

etäisyys ei vaikuta osallistumiseen 
etäisyys vaikuttaa osallistumiseen, 
jolloin sopiva etäisyys 

- 20km  
21-50 km 
51-100 km  
yli  100 km  
ei maininnut etäisyyttã 

Yhteensä 

Ei  vast.  

vastanneista, 
joilla etäisyys 
vaikuttaa 
osallistumiseen  

0/ 

	

/0 
	 0/ 

/0 

184 	41 
(261 	59) 

28 6 11 
141 32 54 

77 17 29 
8 2 3 
7 2 3 

445 	100 	100 

16  

kaikista 
vastanneista 

Muut koulutusta koskevat toiveet  

Muita toiveita koulutuksen suhteen esitti  41  henkilöä eli  9  %  kaikista kyselyyn 
vastanneista. Toivomukset käsittelevät pääasiallisesti koulutuksen ajankohtaa, 
paikkakuntaa, sisältöä  ja  laajuutta. Esille tuli, että koulutusta olisi järjestettävä 
lähipaikkakunnalla  ja sen  olisi oltava suppeaa, tiivistettyä  ja käytäntöpainotteis-
ta.  Lisäksi vastaajat halusivat tuoda vielä esille  sen,  että koulutusta olisi hyvä 
järjestää talviaikana, vaikka tässä suhteessa vastaukset eivät olleet täysin 
samansuuntaisia. Vastaajien toivomukset koulutuksen osalta ovat liitteessä  4.  
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4  YHTEEN  VETO  KYSELYN KESKEISISTA 
TULOKSISTA 

Selvityksessä tarkastettiin kyselymenetelmän avulla maaseutuväestön haluk-
kuutta  ja  valmiuksia toimia itsenäisinä perustienpidon palveluyrittäjinä. Maa-
seutuväestöstä  8 %  oli kiinnostunut tämän alan yritystoiminnan harjoittamises-
ta. Lisäksi selvitettiin kohderyhmän koulutustarvetta  ja koulutushalukkuutta 

 sekä koulutukseen järjestämiseen liittyviä toiveita. 

Yrittäjyys  kiinnostaa lähes yksinomaan miehiä  (99 %).  Vastaajat ovat suhteel-
lisen nuorta joukkoa. Vastaajat kuuluvat pääasiassa ikäryhmään  25 - 44 

 vuotiaat, keski-ikä  on 38  vuotta. Peruskoulutukseltaan lähes kaikki ovat kansa-
koulun  tai  peruskoulun suorittaneita. Ammatillinen koulutus puuttuu  29 %:lta 

 vastaajista. Tavallisinta  on,  että vastaaja  on  suorittanut koututasoisen ammatil-
lisen tutkinnon  tai ammattikurssin.  Suoranaisesti yrittäjyyttä tukevaa koulutusta 

 on  suhteellisen harvoilla. Vastaajilla  on  pääasiassa maa-  ja metsätalousalan 
 (51 0/)  tai  teknisen alan  (28 %)  ammatillinen koulutus. Enemmistö toimii 

yrittäjinä: vastanneista  55 % on  päätoimisia maa-  ja metsätalousyrittäjiä ja  14 
%  muita, lähinnä koneyrittäjiä. 

Yrittäjyydestä kiinnostuneilla  on  hyväkuntoista, muttei juuri kunnossapidon 
erikoiskalustoa. Maataloustraktori  on  yleisin  (93 %)  henkilökohtaisten työväli-
neiden ohella. Traktorikaivuri  on  lähes joka viidennellä  (17 %).  Muun kaluston 
omistaminen ei oleyhtäyleistä. Huomattava  osa  vastaajista  (88%) on  kuitenkin 
valmis investoimaan tariittaviin koneisiinjalaitteisiin. Konevuokraus, -urakointi 

 ja kunnossapitotehtävien  hoito  on  melko yleistä  (62 %)  vastaajien keskuudes-
sa. Osalla kokemusta  on  lähinnä pienimuotoisista tehtävistä. 

Vastaajat ovat valmiita toimimaan kunnossapitotehtävissä pääasiassa lähiatu-
eilla. Noin  20  kilometrin säteellä työskentely sopisi vajaalle puolelle  (46 %) 

 vastaajista  ja  lähes kaikki  (91 %)  haluaisivat rajoittaa toimintansa enintään  50 
 kilometrin säteelle. Suurin  osa  voisi harjoittaa yritystoimintaa ympäri vuoden: 

 32 %  vastanneista kokopäiväisesti  ja  37 % osapäiväisesti.  Hyvin rajoitetut 
ajalliset mandollisuudet  on vain  pienellä joukolla. Lähes kaikilla  on  kiinnostusta 
useampien eri tehtävien hoitamiseen. Eniten vastaajilla  on  halukkuutta  lumen 
auraukseen, lanaukseen,  tienvarsien niittoon, liikennemerkkien kunnostuk-
seen  ja puhtaanapitoon  sekä aurausviitoitukseen tekemiseen, joista kaikista  on 

 kiinnostunut yli puolet vastanneista. Yhtä lailla muutkin kunnossapitotehtävät 
tulevat kysymykseen, vaikka eivät olekaan yhtä suosittuja. 

Kunnossapitotyön  luonne ei sanottavasti rajoita yrityshalukuutta. Eniten merki-
tystä  on päivystyksellä,  johon ei halua sitoutua  15%  vastanneista. Varallaolo, 
sopimuksien lyhytaikaisuus  ja  epäsäännöllinen työaika jäävät sitä vähäisem-
miksi yrittäjyyden esteiksi.  Sen  sijaan  40 %:lla  vastanneista  on  muista syistä 
kuin itse kunnossapitotyöstä johtuvia rajoitteita yrittämiselle. Näistä selvästi 
yleisin  on  maatilatalouden harjoittaminen. Edellä mainittuja esteitä  ja  ongelmia 
voitaisiin ainakin osittain poistaa harjoittamalla yritystoimintaa yhdessä, mihin 
lähes kaikki ovatkin halukkaita. 

Huomattava  osa kohderyhmästä  kokee tarvitsevansa lisäkoulutusta sekä tietoa 
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yritystoiminnasta  (70 %)  ja  osallistuisi alan  yrittäjäkoulutukseen  (80 %),  jos  sitä 
syksyllä  1 992  järjestettäisiin.  Kustannuslaskentaa, sopimusoikeutta, työnopas-
tustaja ajoneuvoteknisiä määräyksiäsekä  markkinointia pidetään  tarpeellisim

-pina  koulutusaiheina.  Jotta kohderyhmä voisi täysipainoisesti osallistua koulu-
tukseen, pitäisi koulutusta pyrkiä järjestämään niin, että  se  sopii mandollisim-
man monelle. Enemmistön osallistuminen koulutukseen riippuu  koulutusjakson 

 pituudesta  (61 %)  ja  koulutuspaikan  etäisyydestä  (59 %).  

Lähes kaikilla  (95 %) on  mandollisuus osallistua  pitkäkestoiseen  koulutukseen, 
 jos  se  järjestetään useammassa lyhyessä jaksossa. Eniten kannatusta saa 

korkeintaan  2  päivän  ja  3  päivän jaksot niiden keskuudessa, joilla  koulutusjak

-son  pituus vaikuttaa  osallistumiSeen.  Sen  sijaan vastanneista useimmille  (68 

%)  sopii millainen tahansa päivittäinen  työskentelyrytmi.  Koska  vain iltatilai-

suuksien  kannattajia oli joukossa seuraavaksi eniten, kannattaisi koulutusta 
kuitenkin pyrkiä järjestämään illalla. Useimpien  (65 %)  näkemykset kohtuulli-
sesta matkasta ovat korkeintaan  50  kilometriä niiden keskuudessa, joilla 

 koulutuspaikan  etäisyys vaikuttaa osallistumiseen. Tosin  vain  harvat  edellyttä-
vät koulutusta järjestettäväksi aivan  lähialueilla.  

Selvityksen lopputuloksena voidaan todeta, että edellytykset alan  yrittäjyyden 

edistämiselle  ja  yrittäjäkoulutuksen  järjestämiselle ovat olemassa. Maaseutu-
väestön keskuudesta löytyy  yiittäjäpotentiaalia.  Kohderyhmä  on  suhteellisen 
nuorta joukkoa  ja  Valmis  jo  alalla  toimiviayrittäjiä  myöten hankkimaan tehtävien 
vaatimaa ammattitaitoa  ja  kalustoa.  
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5  HUOMIOITA ULKOPUOLISTEN PALVELUJEN 
KÄYTÖN KEHITTÄMISEKSI JAYRITTÄJÄ-
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI 

Ulkopuolisten palvelujen käytön kehittäminen  

Urakkamarkkinoiden  kehittämisen ensisijaiseksi tehtäväksi osoittautuu tiedot- 
tammen  ja sen  tehostaminen ulkopuolisten palvelujen käytön osalta. Selvityk-
sen perusteella asiasta kiinnostuneet eivät osaa tarjota palvelujaan tienpitäjille. 

 Koko  yrittäjäpotentiaali  saadaan esille  vain  siten, että yrittäjät osaavat tarjota 
palvelujaan  ja  tuntevat menettelytavat. Toiminnan pitäisi olla pitkäjänteistä, 
koska esimerkiksi nuorien henkilöiden  ja  opiskelijoiden osalla urakointi tulee 
kyseeseen vasta myöhemmin  ja  lisäksi  he  voisivat hankkia  ensin erikoisam-
mattitaitoa.  Lisäksi olisi hyvä kehittää menettely, jonka avulla kaikki saavat 
tietoa ulkopuolisilla teetettävistä töistä  ja  jonka jälkeen kiinnostuneet voivat 
tarjota palvelujaan. 

Tielaitoksen,  kuntien  ja tiehoitokuntien  välinen yhteistyö  on  välttämätöntä  ja  sitä 
onkin  jo  kehitetty. Yhtenäisempien työalueiden muodostaminen  ja erikoiskalus

-ton  käyttöasteen nostaminen edistävät yrittäjyyttä. Yhteinen tiedottaminen, 
keskinäinen tiedon välitys palvelujen tarjoajista  ja  yhteiset urakoitsijat voitaisiin 
myös ottaa kehittämisen kohteeksi. Lisäksi yrittäjyydestä kiinnostuneita olisi 
aktivoitava yhteisyrittämiseen, koska erityisesti tällä alalla  sillä  voidaan saavut-
taa huomattavia etuja. 

Koska kokemuksia puuttuu puolin  ja  toisin, järjestämällä kokeiluja saataisiin 
parhaiten tietoa siitä, millaiset järjestelyt toimivat parhaiten. Koska tienpitäjät 
ovat hoitaneet tehtävät pääsääntöisesti itse, ei kokemuksia  ja harjaantunutta 
yrittäjäjoukkoa  ole alalle voinut syntyäkään. Lisäksi kokemusten perusteella 
voitaisiin uudistaa käytännön menettelytapoja. Tielaitos  on  edistänyt urakointia 

 mm.  uudistamalla urakka-asiakirjat. Tällaisen toiminnan jatkaminen  on  ensiar-
voisen tärkeää ulkopuolisten palvelujen käytön kehittämiseksi. 

Uusien muotojen etsimisessä  ja  toimintatapojen luomisessa ei tarvitse pitäytyä 
perinteissä  ja senhetkisissä normeissa.  Kyselyyn vastanneet esimerkiksi eh-
dottivat yhteisten keskustelutilaisuuksien järjestämistä  ja yksityisteiden  isän-
nöintipalveluyritysten perustamista sekä koneiden vuokrausta (vastaajien muut 
erilaiset kommentit  on  jaettu tiedoksi hankkeen ohjausryhmälle). 

Koulutuksen järjestäminen 

Koulutuksen tavoitteeksi asetettiin perustietojen antaminen yritystoiminnan 
harjoittamisen eri  osa-alueista. Koulutuksen tarkoituksena  on  yrittäjän tiedon- 
tasoa  ja  valmiuksia lisäämällä parantaa toimintaedellytyksiä. Ammatillisten 
vaimiuksien kehittämiseen (työnopastus) lienee perusteltua vasta  sen  jälkeen 
kun jostakin työstä  on  sovittu. Tällöin koulutus (opastus) kohdistuisi juuri oikeille 
henkilöille  ja tarvittaviln työtehtäviin. Opastuksen  järjestäminen  on  mandollista 
tiemestaripiirikohtaisesti  ja  tarvittaessa Pyörre-ryhmän avustuksella. 
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Selvityksen tulokset osoittivat, että koulutuksen käytännön toteutuksessa olisi 
opetus syytä jakaa kahteen osaan: orientoivaan jaksoon  ja  varsinaiseen koulu-
tukseen. Tulosten perusteella paikallaan olisi  ensin yleistiedon jakaminen 

 kokonaiskuvan luomiseksi perustienpidon yrittäjyydestä kiinnostuneille. Sisältö 
voisi koostua seuraavista osista: 

- tienpitäjät (Tielaitos,  kunnat, tiekunnat)  palvelujen käyttäjinä, 
- perustienpidon eri tehtävät  ja 
-  lainsäädännön asettamat vaatimukset yritystoiminnan harjoittamiselle. 

TeematilaisuuksiSSa  selvitettäisiin pääpiirteissään tienpitäjien hoitamat tehtä-
vät, periaatteet  ja  käytännön menettelyt ulkopuolisten palvelujen käytössä. 
Lisäksi osanottajat tarvitsevat yleistietoa eri kunnossapitotehtävistä  ja  niiden 
vaatimasta ammattitaidosta  ja  osaamisesta. Myös eri sopimusmuodoista  ja 

 yrittäjän velvoitteista olisi hyvä jakaa tietoa lyhyesti. 

Varsinaista yrittäjäkoulutusta järjestettäessä sisältö voisi olla seuraava  ja 
 asioita voidaan käsitellä siinä laajuudessa kuin mandollisuuksia  on: 

 Ammatillinen osuus, jossa tarpeellista vähintään 
- ajoneuvotekniset  määräykset 
-  työn laatu-  ja  muut vaatimukset 
- liikenneturvallisuus  ja työturvallisuus 
-  vahingot  ja vahingontorjunta 
Liiketaloudellinen  ja  muu koulutus, jossa perusasioita 
-  menestyvän yritystoiminnan edellytykset  ja yrittäjäominaisuudet 
-  yritystoiminnan perusteet(yritysmuodOtia yrittäjän tieto -ja neuvontalähteet) 
-  liiketoiminnan suunnittelu 
-  verotus 
-  markkinointi 
- taloushallintoja  rahoitus (kustannuslaskenta, investointilaskelmat, rahoituk-

sen suunnittelu, rahoituslähteet) 
-  yrittäjän vastuu  ja  vakuutukset (vahingonkorvausvelvofliSuus, liikenneva-

kuutukset, yrittäjäneläkevakuutuS, muut vakuutukset) 
-  eri sopimusmuodot  ja  muu sopimusoikeus 

Käytännön järjestelyissä  on  vielä useampia huomioitavia asioita. Kohderyhmä 
voidaan valita yrittäjyydestä kiinnostuneista henkilöistä  tai  alalla toimivista 
yrittäjistä  tai  henkilöistä, joilla  on  käytännön kokemusta alalta  tai  tietty amma-
tillisen taidon taso. Tämä tietysti vaikuttaa olennaisesti koulutuksen sisällön 
suunnitteluun. Kohdeiyhmän valinta riippuu siitä, mitkä kriteerit katsotaan 
olennaisiksi. 

Järjestäjäksi  sopii useampikin taho. Nykyisin liikenneyrittäjäkursseiaiärieStäVät 
 mm.  teknilliset oppilaitokset  ja kauppaoppilaitokset.  Ammatilliset aikuiskoulu-

tuskeskukset  ja  muut oppilaitokset tulevat yhtä lailla kyseeseen samoin kuin 
työllisyyskoulutus.  On vain  huomattava, että koulutuksen järestäjällä  tai rahoit-
tajalla  voi olla omat vaatimuksensa. Esimerkiksi kurssille mandollisesti asetet-
tava hinta riippuu järjestäjästä (koskee erityisesti työllisyyskoulutusta). Koulu-
tuspaikan valinnassa pitäisi kiinnittää huomiota sijaintiin. 
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On  osoittautunut, että yritystoiminnan perustietojen jakamiseen tarvitaan pI-
tempikestoista koulutusta.  Jos  tällaiseen päädytään,  se  pitäisi järjestää pää-
sääntöisesti  1-2  päivän jaksoissa. Selvityksen kohderyhmälle sopisi parhaiten 
talvella järjestettävä koulutus. Osanottajamäärä  on  avoin, mutta tehokkaaseen 

 ja  yksilölliseen opetukseen pyrittäessä olisi hyvä rajoittaa ryhmäkoko noin  1 5 
 henkilöön. Opetusmuotoina voidaan käyttää harkinnan mukaan esimerkiksi 

kontaktiopetusta, etäopetusta, työharjoittelua, eksku rsioita  tai yrityskohtaista 
 konsultointia. Hakumenettelyissäkiri  on valirinan  varaa. Osanottajat voidaan 

valita pelkästään ilmoittautumisjärjestyksessä  tai  käyttää hakulomakkeitaja'tai 
haastattelua. 

Vasta  kokemus  luonnollisesti osoittaa, millainen koulutuskäytäntö voidaan 
vakiinnuttaa. Peruskoulutusjakson lisäksi voidaan harkita jatkokoulutusta,  jos 

 se  osoittautuu tarpeelliseksi. 
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LIITE  1 

TAULUKOITA  KYSELYN TULOKSISTA 

Taulukko  1:  Maatilojen lukumäärä kunnittain Mikkelin tieplirin  län tisellä 
 tiealueella (peltoala  ^  1 ha;  viljelijänä yksityinen henkilö, perhe-

yhtiö, -yhtymä, perikunta  tai kuolinpesä) 

0/  
jo  

Anttola  242 4 
Hartola  649 11  
Heinolan kaupunki  6 0  
Heinolan maalaiskunta  502 8  
Hirvensalmi  451 8  
Mikkelin kaupunki  58 1  
Mikkelin maalaiskunta  1134 19  
Mäntyharju  924 16  
Pertunmaa  520 9  
Ristiina  671 11  
Sysmä  773 13  

Yhteensä  5930 100  

Taulukko  2:  Tilan sijaintikunta  ja  vastaajan vakituinen asuinkunta 

tilan vakituinen 
sijaintikunta asuinkunta 

Anttola  15 3 14 3 
Hartola  55 12 53 12  
Heinolan kaupunki - -  2 0,5  
Heinolan maalaiskunta  33 7 33 7  
Hirvensalmi  36 8 36 8  
Mikkelin kaupunki  7 2 8 2  
Mikkelin maalaiskunta  91 20 92 20 
Måntyharju  57 13 55 12  
Pertunmaa  36 8 34 8  
Ristiina  61 13 57 13  
Sysmä  63 14 60 13  
Espoo - -  1 0 
Haukivuori - -  1 0 
Helsinki - -  2 0,5  
Joutsa - -  1 0 
Lahti - -  3 1  
Suomenniemi - -  1 0  
Valkeala - -  1 0  

Yhteensä  454 100 454 100  

Ei tietoa  7 7 
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Taulukko  3:  Asuminen ti/al/a  tai  sen vä/ittömässä  läheisyydessä 

asuu ei asu puuttuva 
tilalla tilalla tieto  yht.  

tilan  sijaintikunta 	asuinkunta  425 8 1 434  
tilan  sijaintikunta ̂  asuinkunta -  18 2 20  

Yhteensã  425 26 3 454  

Taulukko  4:  Vastaajien jakautuminen sukupuolen mukaan  

0' 
/0  

mies 	 457 	99  
nainen 	 4 	 1  

Yhteensä 	 461 	100  

Taulukko  5:  Vastaajien jakautuminen eri ikä ryhmiin  

0/ 
/0  

alle25v.  52 12 
25-34 v. 133 29 
35-44 v. 148 33 
45-54 v. 97 21 
55-64 v. 23 5 
65v.- 1 0  

Yhteensä  454 100  

Ei  vast. 7  

Taulukko  6: Vas  taajien  peruskoulutus  

0/ 
/0  

kansakoulu  260 57  
peruskoulu/keskikOUlU  183 40  
ylioppilas  16 3  

Yhteensä  459 100  

Ei  vast. 2  
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Taulukko  7: 	Vastaajien ammatillisen koulutuksen taso (ylin)  

0/ 
Jo  

ei ammatillista koulutusta  130 29  
ammattikurssi/kurssit  97 22  
ammattikoulu, kauppakoulu  tai vast. 188 43  
opistotasoinen  ammatillinen koulutus  20 5  
korkeakoulututkinto  5 1  

Yhteensä  440 100  

Ei  vast. 21 

Taulukko  8: Vas  taajien  jakautuminen sosioekonomisen aseman mukaan  

0/ 
/0  

työnantaja - - 

maalmetsätalousyrittäjä  232 58  
muu yksinäisyrittäjä  47 12  
ylempi toimihenkilö  3 1  
alempi toimihenkilö  4 1  
työntekijä  66 17  
eläkeläinen - -  

opiskelija  5 1  
muu - -  

em.  erflaisetyhdistelmät  41 10  

Yhteensä  398 100  

Ei  vast. 63  

Taulukko  9:  Käytettävissä oleva kalusto  

0- 
/0  

maataloustraktori 	 420 	93  
traktorikaivuri 	 77 	17  
kuorma-auto 	 36 	8  
henkilökohtaiset työvälineet 	392 	86  
muut koneet  ja  laitteet 	 61 	13  

Yhteensä 	 454  

Ei  vast. 	 7  
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Taulukko  10:  Traktorin  lisälaitteet 
0/ 
/0 

pe ravau  flu 
	 347 

	
83 

lu miii  n  ko 
	 301 

	
72 

niittokone 
	 284 

	
68 

kourakuormain 
	 191 

	
45 

etukuormain 
	 131 

	
31 

takalevy 
	 32 

	
8 

muut erilaiset  lisälaitteet 
	

141 
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Taulukko  11:  Vastaajien  ar,io  kaluston kunnosta työ-  ja  liikennetur'allisuu - 
den  kannalta  

0/ 
/0  

kunto vaatimusten mukainen  402 89  
kunto täyttää vaatimukset osittain  43 1 0  
kunto ei vastaa lainkaan vaatimuksia  4 1  

Yhteensä  449 100  

Ei  vast. 12  

Taulukko  12:  Vastaajien valmius investoida koneisiin  ja  laitteisiin  

0/ 
/0  

kyllä  380 	88  
ei  52 	12  

Yhteensä  432 	100  

Ei  vast. 29  

Taulukko  13:  Toivottava  sopimusmuoto  

urakka  konevuokraus  kuljetus hankinta  työtilaus  

kyllä  111 26 74 	18 36 	9 31 7 111 	26  

ei  82 20 119 	28 157 	37 162 39 82 20  

sopmuodolla  ei  merk.  168 40 168 	40 168 	40 168 40 168 	40  

eiosaasanoa  60 14 60 	14 60 	14 60 14 60 	14  

Yhteensä  421 100 421 100 421 100 421 100 421 100  

Ei  vast. 40 40 40 40 40  
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Taulukko  14:  Vastaajien halukkuus eri kunnossapitotehtäviin  
kyllä  ei  

0/ 
/0 

0/ 
/0  

aurausviltoituksen  tekeminen  251 55 208 45 
lumen  auraus  ja  lumen  poisto  333 73 126 27  
hiekoitus  144 31 315 69  
suolaus  72 16 387 84  
kesähöyläys  102 22 357 78  
lanaus  289 63 170 37  
pölynsidonta  90 20 369 80  
vesakon  raivaus  269 59 190 41  
tienvarsien  niitto  285 62 174 38  
avo-ojien kunnostus  93 20 366 80  
teiden  harjausja  pesu  80 17 379 83  
viheralueiden hoito  202 44 257 56  
liikennemerkkien  kunnostus  
ja  puhtaanapito  259 56 200 44  
kaiteiden  ja  reunapaalujen  kunnostus  
ja  puhtaanapito  194 42 265 58  
rumpujen,  salaojien  ja  viemäreiden  
kunnostus  101 22 358 78  
liikennealueiden  puhtaanapito  149 32 310 68  
lilkennealuiden  jätehuolto  119 26 340 74  
pienehköt rakennustyöt  159 35 300 65  
maanleikkaus-  ja  louhinta  46 10 413 90  

Taulukko  15:  Vastaajien yrittäjäkokemus  

0/ 
/0  

kyllä 	 223 	50  
ei 	 219 	50  

Yhteensä 	 442 	100  

Ei  vast. 	 19  

Taulukko  16:  Vastaajien  kokemus konevuokrauksesta, koneurakoinnista  tai 
 muista kunnossa  pit 0  töistä  

0/ 
/0  

kyllä  279 62  
ei  170 38  

Yhteensä  449 100  

Ei  vast. 12  
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Taulukko  17:  Vastaajien jakautuminen ajokortin luokan mukaan  

0/ 
/0  

KT,TtaiA  1 0 
AB 131 30 
ABC 151 35  
ABE  2 0  
ABE/ABC  3 1  
ABCD  4 1  
ABCE  131 30  
ABCDE  13 3  

Yhteensä  436 100  

Ei maininnut luokkaa  21  
Ei  ajokorttia  2  

Ei  vast. 2  

Taulukko  18:  Epäsäännöllisen  työajan vaikutus  va/rn/ut een  toimia yrittäjänä  

0/ 
/0  

ei vaikuta  431 97  
kyllävaikuttaa  13 3  

Yhteensä  444 100  

Ei  vast. 17  

Taulukko  19: 	Varallaolon  vaikutus valmiuteen toimia yrittäjänä  

0/ 
/0  

ei vaikuta  354 87  
kyllä  vaikuttaa  54 13  

Yhteensä  408 100  

Ei  vast. 53  

Taulukko  20:  Päivystyksen  vaikutus  va/rn iuteen  toimia yrittäjänä  

0/ 
/0  

ei vaikuta  346 85  
kyllä  vaikuttaa  61 15  

Yhteensä  407 100  

Ei  vast. 54  
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Taulukko  21:  Töiden  ja sopimuskausien lyhytaikaisuuden  vaikutus ha/uk-
kuu  teen  toimia yrittäjänä 

ei vaikuta 	 387 	88  
kyllä  vaikuttaa 	 55 	12  

Yhteensä 	 442 	100  

Ei  vast. 	 19  

Taulukko  22:  Vastaajien halukkuus harjoittaa yritystoimintaa yhdessä 
muiden yrittäjien kanssa  

0/ 
/0  

kyllä  418 94  
ei  28 6  

Yhteensä  446 100  

Ei  vast. 15  

Taulukko  23:  Vastaajien aniio yritystoimintaa koskevan lisäkoulutuksen  ja  
tiedon tarpeesta  

kyllä 	 312 70  
ei 	 77 17 
eiosaasanoa 	 60 13  

Yhteensä 	 449 100  

Ei  vast. 1 2  

Taulukko  24: 	Vastaajien arvio tarvittavan lisäkoulutuksen aihepiireistä 

koulutuksen 
aihepiirin  
ilmoittaneista  
(1 94vastaajaa) 

työnopastus 	 122 63 
ajoneuvotekniset  määräykset 	97 50 
sopimusoikeus 	 130 67 
kustannuslaskenta 	140 72  
markkinointi 	 92 47  
muu *) 	 12 6 

*)  muu: kirjanpito, verotus,  paperihommat, tarjousmenettely, 
vastuukysymykset, yleisluontoista  tietoa työstä,  tienpitäjän  eri- 
tyistarpeet, kaluston hankinta, kone-  ja laitevaihtoehdot, liiken- 
neturvallisuus, liikennemääräykset  teiden kunnostus-  ja  huolto- 
töissä, viheralueiden hoito  ja  kunnossapito.  
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Taulukko  25: Vas  taajien halukkuus  osallistua a/an yrittäjäkoulutukseen 
syksyllä  1992  

%  
haluaa osallistua  362 	80  
ei halua osallistua  11 	2  
ei osaa sanoa  81 	18  

Yhteensä  454 	100  

Ei  vast. 7  

Taulukko  26: 	Vastaajien mandollisuus osallistua pitkä kes toiseen 
koulutukseen,  jos  se  järjestetään useammassa lyhyessä 
jaksossa  

0/ 
/0 

on  mandollista osallistua  417 	95  
ei ole mandollista osallistua  23 	5  

Yhteensä  440 	100  

Ei  vast. 	 21  

Taulukko  27:  Koulutuksen päivittäisen työskente/yajan vaikutus 
osa//istumismandO/lisuuteen  

0/ 
/0  

mandollisuus osallistua  vain  päivällä 	51 	12  
mandollisuus osallistua  vain  illalla 	89 	20  
ei merkitystä 	 298 	68  

Yhteensä 	 438 	100  

Ei  vast. 	 23  
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LuTE  2  

TIETOJA KYSELYYN VASTANNEIDEN KONEISTA  JA  
LAITTEISTA 

MUUT  TRAKTORIN  LISÄLAITTEET 

- takalana  (20) 
- lumlaura, puskulevy 
- lumiaura,  hydraulinen takalana 
- alueaura(8) 
- kaivuvarustus, takalana 
- tielana  (8) 
- tielana, takalana  (2) 
-  järeä takalana jäätikköterällä 
- takalana, alueaura, metsäperävaunu 
- alueaura,  lumi-  ja  sorakauha, takalana 
- alueaura, hiekoitin, tielana 
- a!ueaura, etunostolaite 
- takalana, takakuormain 
- lumiaura, takalana 
- kivikarhu,  lana  
- lumiaura  (4) 
-  anat  (6) 
- tielana  6 m., 3-teräinen, traktoripuutavaranosturi 
- puskulevy,  lana  (2) 
- puskulevy  (5) 
- työntölevy, kivikarhu, takakauha,  6 kuutiom. vesivaunu, pintalevitin 
- puskulevy ̂   muuta 
- lumikauha, alueaura, metsätelivaunu, hydr. tielana 
- alueaura, kauha, kahmari 
- kärkiaura, traktorikompressori, kalliopora 
-  nokka-aura, takalana 
- metsäkärri, takalana 
- kärkiaura  (2) 
-  2 kpl kärklaura 
-  lana,  kompressori 
-  traktorin  pitkä tielana, itse tehty 
- alueaura, tielana, kivikone 
-  lana  3-teräinen, suolanlevitin 
- alueaura,  lana  
- alueaura  ja  hiekoitin 
- etupuskulevy, alueaura, takalaatikko 
- puskulevy, metsäperävaunu 
- puutavaranosturi,  lava, vesisäiliö, lanoja 
- tielana, tumilevy (2) 
- tielana,  etu-  ja  takapuskulevy 
- lumilevy, hiekoitin 
- lumikauha, alueaura 
-  lana,  kärkilumiaura 
- tielana, lumiaura 
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- lanat, piennarjyrsin 
- lumipuskulevy, juontokoura 
- tiehöylä 
- puskulevy, imupainevauflU 
- takalana, imupainevauflU 
- imupainelietevauflU, tielana 
- imupainelietevaunu, takalana  (2)  
- lietevaunu  kaivojen  ja viemäreiden puhdistukseen 
- imupainelietevaunu  (2)  
- imupainelietevaunu  6  kuutiom. 
- virtsavaunu 
- kaivuvarustus, lietevaunu 
- hiekoitin 
- harvesteri 
- puutavarakuormain  (2)  
- maatilakaivuri, puskulevy 
- juontokoura, takalana 
- takakuormaaja,  ana 
- maatilakaivuri 
- telimetsäkone 
- metsäkärry 
- kahmari, vinssi, puskulevy 
- kauha, alueaura 
-  saa  lumikauhat, alueaura 
- takakuormaaja  (4)  
- juontokoura 
- vesakkoleikkuri 
- metsäperävauflU  (2)  
- paineilmakompresSOri 
-  2  kompressoria 
- kivikarhu  (2)  
-  saran  levitysvaunu 
- maatilakuormain 
- peräkauha 
- lantatalikko-maakauhayhdiStelmä 
- etupuskuri 
-  ruisku  
- maakauha 
- takalana, tielana, kourakuorrnaifl, metsäperäkärry, lavaperävaunu 

TRAKTORIKAIVURIN LISALAITTEET 

-  hydraulinen  luiskakauha-+-mIJUt kauhat, lumikauha etukuormaajassa 
- telat 
- kuokkakauha, ojakauha, etukuormaaja 
- etukuormaaja, harjahydrautiikka 
- luiskakauha, kulmakaivulaite, etukuormaaja 
-  erilaisia  kauhoja, etukuormaaja 
- etukuormaaja  (14)  
- vakiokauhat, ojakauha, luiskakauha, lumikauha, etukuormaaja 
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- ojakauha, salaojakauha, maakauhat  eteen  ja  taakse, nostoliinat, 
kettingit, trukkipiikit 

-  kaikki kauhat 
- metsäojavarustus, telat 
- sorakauha, kuokkakauha, muotokauha 
-  nivel-, muoto-, kuokka-  ja  salaojakauhat, etukuormaaja 
- kaivulaitteen  3 kauhaa, etukuorrnaaja 
-  erilaisia kauhoja, trukkipiikit, asfalttileikkuri, iskukone 
- luiskakauha ym kauhat, lumikauha, etukuorrnaaja, lumilevy 
-  tarvittavat kauhavarustukset 
-  3 kauhaa, telat 
- ojakauha, kuokkakauha 
- kuokkakauha, ojakauha, etukuormain 
-  erilaisia kauhoja, etukuormaaja, telat 
- luiskakauha, iisähydrauliikka, alueaura 
- ojakauha, pylväskauha,  kapean ojan kauha 
- monitoimikauha, asfalttileikkuri, iskukone 
- hydr. luiskakauha +  muut kauhat, Iinkkuyhdistelmä 
-  useampia kauhoja, etukuormaaja 
- vinssi 
- ojakauha, kuokkakauha, kaapelikauha, telat 
- kaidepaalulyöntilaite, taivutin, reunapaalujen rei 'ityslaite 
- kauhat, telat 
-  erilaisia kauhoja 
- etukuormaaja, puskulevy 
-  erilaisia kauhoja, trukkipiikit 
-  erilaisia kauhoja, asfalttileikkuri, trukkihaarukka 
- luiskakauha, lumiaura 
- kulmakaivulaite,  erilaisia kauhoja, harja-  ja  iskuvasaravalmius 
- sorakauha, ojakauhat, luiskakauha, salaojakauha 
-  oja ja  kuokkakauha, trukkipiikit 
- etukauha,  oja-,  salaoja-, kuokkakauhat  

KUORMA-AUTON LISALAITTEET 

- hiekoitin 
- hiekoituslaite 
-  aura, nosturi 
- vaihtolava, aurauspuskuri 
- lumiaura, hiekoitin 
- alueaura 
- Iumiaura 
- VL-laitteet, hiekoitin 
- soralaite 
- vaihtolavalaitteet 
- nosturi  20 tn, aurauspuskuri 
- nosturi 
- kippi  ja  nosturi 
- nosturi  3500 tn 
- jätepakkaaja  
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- puuvarustus,  sora, kontti, rahtitavara, vaihtolavalaitteet 
- puutavaranosturi, perävaunu 

HENKILÖKOHTAISET TYÖVÄLINEET  

- moottorisaha  (365 kpl) 
- raivaussaha  (291 kpl) 
- ruohonleikkuukone  (196 kpl) 
- uppopumppu ym. 
- hitsauskone 
- hitsausvälineet 
- hitsauskoneet (polttomoottori), kaasuhitsaus, maaliruisku 
- hitsausmuuntaja, kaasuhitsauslaitteet, pylväsporakone 
- hitsauslaitteet, pajakalusto, korjauskalusto, huoltoauto 
- korjauskalustoa: hitsaus, pylväsporakone, sorvi ym.,  agg regaatti 
- hitsauskone, kulmahiomakone, pora, höylä, hiomasirkkeli 
-  Mig  kaasu-,  ja tasasuuntahitsauslaitteet,  muita metallintyöstölaitteita 
- hitsaus-  ja poittoleikkauslaitteet, porakoneet, kulmahiomakone, 

katkaisu- ja jiirisaha, NMT- ja  LA-puhelimet 
- hitsaus-  ja korjauskalustoa, korkeapainepesuri 
- korjaamokalustoa 
- jyrsin, tärymuokkain 
-  Bucher- tärymuokkain 
- jyrsin, sukelluslaitteet 
- puutarhajyrsin  (2) 
- jyrsin 
- jyrsijä, porakone, sähköhöylä 
-  timpurin taito 
-  kirvesmiehen työvälineet  (2) 
-  kirvesmiehen työvälineet, maalausvälineet (ruisku) 
- rakennustyövälineet 
-  rakentamisen erikoistyökaluja, sirkkelit, naulaimet, poria, sähkötyö-

kaluja 
-  rakennusalan perustyökoneet 

MUUT KONEET  JA  LAITTEET  

- pyöräkuormaaja  (6) 
- pyöräkuormaaja, kaivukone 
- pyöräkuormaaja, puskulevy, seula, välppä 
- pyöräkone  FR 15  ja  FA 645, kaivuri FE 12 murska, tiehöylä 
- pyöräkuormain, dumpperi 
- Bodcat  -tyyppinen pienkuormain, kaikki viherrakennuskoneet, 

harjakone  ja liikennemerkkien  pesu laitteet 
-  Pikku Wille  445, harjakone, puskulevy, lumikauha, hiekoituslaite 
-  kaivinkone, pyöräkuormaaja, telapuskutraktori, maansiirtotraktori 
- Ylökatti-pienkuormain 
- Lokomol25AH 
-  2 kpl kaivukoneita 
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- telakaivuri 
- kaivukone tela -alusta  
- tela-alustainen kaivukone  14  tn.,  vm.  -91,  eril. kauhoja,  hydraulinen 

 nostopuomi, trimmeri, kivipora 
- kaivurikuormaaja  ja kauhoja 
- maatilakaivuri 
- kaivuri  ja kauhoja 
-  14  tn. kaivukone,  95  cm:n telat,  oja- ja kuokkakauhat 
- tela-alustainen  kaivinkone  ja  erilaisia  kauhoja 
- kaivukone 
- pyöräalustainen  kaivinkone  Caterpillar 206,  tela-alustainen  Fiat-Allis 

 -  kaivinkone  ja lisälaitteet 
- metsäkone, kaivukone  ja  tarvittavat  kauhat 
- metsätraktoreita  3  kpl  ja  2  kpl monitoimikoneita 
- metsäkone 
- metsäkone  Valmet  832  
- metsätraktori  jossa hydraulinen  vesakkoleikkuri 
- metsätraktori  (2)  
- hakkuri 
-  henkilöauto  ja peräkärry  (5)  
-  maastoauto  
-  4-veto  maastoauto,  perävaunukantavuus  3,5  tonnia 
- pakettlauto (lavapituus  4,20)  
-  pakettiauto  
- Isuzu  diesel 4-veto  
- avolavapakettiauto  (3)  
-  raskas avolavapakettiauto 
- kompressoriauto 
- moottorikelkka  (2)  
- polttomoottori, kallionporauskone 
-  täydellinen  louhintakalusto 
- porauskalusto 
-  erilaisia  vaihtolavoja, nostureita ym. 
- kenttäsirkkeli 
- höylähirsirakennusten valmistuslaitteet 
-  metallialan koneet  
-  kaluston  kunnossapitovälineet  (2)  
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LuTE  3 

A)  PAATOIMISET  JA  OSA-AIKAISET YRITTÄJÄT 

Yritystoiminnan ala 	 Aikaisempi 
yrittäjäkokemus  

Aikaisempi  kokemus hoitotäitä 
konevuokrauksesta, -urakoin-
nista  tms. kunnossapitotöistä 

Taksi 	 On 	 - 

Koneurakoitsija 	 Koneurakointi 	 Teiden rakennus-,kunnostus  ja 
talvihoitotyöt,  viheralueiden 
rakent.  ja  kuljetus 

Koneurakoitsija  (lumityöt ym.) Kiinteistöjen umityöt, yksit. 	Tehtaiden  ja  pihojen auraus, 
teiden kunnossa pita 	yksit.teiden kunnossapito  ja 

auraus,  tienvarsien niitto ym. 

Louhinta-ala Louhinta, poraus, piikkaus Louhinta, poraus, piikkaus, 
anaus  

Autoilija Autoilija, jätehuolta Autoilijana urakointi 

Metsänhakkuu Metsänhakkuu  

Kon eyrittäjä Kon eura ko mti  Kone  u  raka  inn ista  

Kuorma-autoilija Kuljetus, konekorjaus, trtyöt Yksit.teiden tekourakoita 

Maanrakennus Maanrakennus Konevuokraus, yksit.teiden  
kunnostus 

Metsäkoneurakoitsija Metsäkoneurakoitsija  25 v.  puutavaran Iähikulj.,7  v.  
puutavaran valm. harvisterilla 

Koneyrittäjä Koneurakoinnista  

Kone  u  rako  its ija  Kon eu  rako  in  ni  n  Kone  u  rako  inn in 

Maansiirto  On  Eri!. maansiirto-  ja urakkatyöt 

Maanrakennus Koneurakointi, väh.kauppa Metsäkone-  ja maanrak. urak.  

Puu-  ja metallialihankinta  Puu-  ja metallialihankinta Asennustoimintaa  paikalliselle 
teollisuudelle 

Rakennusala Kaivurityöt, sirkkelisah.  lumen auraus  ja  muu  lumen 
talonrakennus  poisto, lanaus, kaivuri-  ja 

moottorikelkkatyöt 

Metsäkone-maansiirto  Puun kuljetus  ja maansiirto Metsäkoneurakointi,yksit.tien  
kunnossapito, maansiirto 

Maanrakennusala Maanrakennus  Oma yritys 

Maansiirtourakoitsija Maansiirtourakointi  1963  lähtien 

Koneurakointi  Vähittäiskauppa, koneurak. Tienvarsien niitto, lanaus 

Maaseutuyrittäjä  On On 

Maanrakennus Maanrakennus  ja  ojitus Konevuokraus  ja -urakointi  

Liikenne Liikenne, maanrakennus Maanrakennus 
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Maanrakennus 	 Maanrakennus 	 Maa-  ja pohjarakentaminen, 
metsäojitus, metsäteiden  rak., 

 talvi-  ja kesäkunnossapito  

Laitosmies 	 Metalli/kone 	 Tielaitos, kaivurityöt,maansiirto 

Traktoriurakoitsija 	 Traktoriurakointi (Vapo) 	Traktoriurakointi Vapon 
turvetyömaalla 

Maanrakennus, Maanrakennus,  metsä-, Maanrakennus,  puun làhi- 
traktoriurakointi  lumi- ym. traktorityöt kulj., talviauraus, kesälanaus 

Maanrakenrtus Maanrakennus,  kauppa, Maanrakennus  18 v.  
kuljetus 

Kaivuri  ja kuljetusala  Auto-  ja maanrak.ala Koneurakointi  

Urakoitsija Urakointi  Avo-ojien kunnostusurakka 
kesällä  -91  

Taksi Ammattiautoilija - 

Kaivinkone/salaojaurakOitSija Kaivuritilaustyöt,  14 V.  kesäaik. kaivurillatilaus - 
salaojan kaivu töitä, salaojan kaivu pelloille 

Kuijetusalan Kuijetusalan Lanaus  

Metsä (metsäteiden suunn. Metsä (metsäteiden suunn., Vieraille tehdyt metsätiet,  ojat,  
ojitus, puutavara, metsän- ojitus, puutavara, metsän- puutavaran lähi-  ja kaukokulj.  

hoito hoito 

Kaivinkoneurakoitsija  On  

Traktori -  Lumen auraus, lanaus  

Traktorilla  tehtävät työt Tienpidon palvekiyrittäjä Tielaitokselle  tehdyt lumityöt, 
kesällä lanaukset  ja niitto  

Soran myynti  ja  kuljetus  37 v.  traktori  ja  kuorma-auto 37 v.  ajalla traktori  ja  kuorma- 
auto 

Lumen auraus, lanaus ym. lumen auraus  ja  12 v.,  seitsemän viimeistä 
tien hoito kesäkunossapito  vuotta itsenäisenä yrittäjänä 

Koneyrittäjä  kaivinkone  ja  kuorma-auto TVL:n  töissä kaivurilla 

Koneyrittäjä Koneyrittäjä Koneurakointia 

Maansiirto  On On 

Hieroja Hieroja  Veden  ajo murskaamolle, 
maansiirtotyöt perävaunulla, 
kivikarhuajo 

Puunkorjuu Puunkorjuu, maanrakennus Eril,  teiden kunriostus  ja 
rak.tyät 

Koneurakointi Korieurakointi Koneurakointi, auraus, lanaus, 
tienlaitojen niitto,  k-autorikulj.  

Autoilija Urakointia  Kaivinkone-, kuorma -auto-  ja 
traktoriurakointia  

Autoilija Maanrakennusafa Hiekoitus-  ja auraustöistä 
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Autoilija, maansiirto MTL  rakennus  25 v. On  

Jätehuolto Traktoriurakointi,  jätehuolto Hartola-Sysmä tiemestaripiiri, 
Sysmän kunta,tiehoitokunnat, 
yritykset 

Traktoriurakointi Traktoriurakointi  yksi kesä Tr.urakointi,  maa-  ja  metsät., 
maa-  ja metsätyät  M-harjun tiepiirissä 

Koneala Konealalla  On  

Autoilija Maansiirtourakointi  

Ku nteistöh u olto Kiinteistöhuoltou rakointi Kiinteistäh uoftourakoinnn issa  
tuttua hommaa 

Asbestipurkaja Putkiala Putkialalta  

On On On 

Metsäkoneurakointi Metsäkoneurakointi  Lumen aurausta,  kesällä 
hoitanutlanalla,  tienvarsien 
niittoa  n. 30 km  matkalla 

Koneyrittäjä Koneyrittäjä Koneyrittäjä 

Traktoriurakoitsija Traktoriyrittåjä  Puun kuljetus  

Kon eu  rako inti  Kon eu  rako  i  nt  i  Kone  u  rako  inn ista 

Metsäkoneurakointi Metsäkoneurakointi  Puutavaran låhikuljetus  14 V.  
kokemus,  jonkin verran 
vesakon  raivausta koneellisesti 

Kone Kone Auraus, hiekoitus, maanrak.,  
puiden ajo  

Kon eura ko  its ija  Kon eu rakoi nt  Kone  u  rako  in nista 

Auto  

Rakennus  ja  putki  On - 

Kuljetuspakkausten  ja Kuljetuspakkausten  ja  Metsätalous, soranajo 
alustojen valm. alustojenvalmistus 

Metsäajo  Metsä Puutavaran ajosta erityisen 
vaikeissa olosuhteissa, pai- 
koista joista ei  norm.  kalustolla  
ja  -paikoilla 	puu luku 

Kaivinkoneurakoitsija Maanrakennusala Maanrakennustyöt, viherraken - 
tammen (puistopuutarhuri, 
koulutushiukan  kesken) 

Koneurakoitsija Koneurakoitsijana  17 V.  koneurakoitsijana 

Sirkkelisahaus  Metsätalous Sirkkelisahaus 

Koneurakoitsija Koneurakointi  Kesällä traktoritäitä yksityisille  
ja  talvella lumitöitä 
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Viherrakennus  ja  maan-
siirtoala 

Maansiirto 

Metsäkoneurakointi 

Maa(viherrakennus)  

Traktori  ja kaivinkoneurak. 

Puuala  

Rakennusala 

Louhinta-alan 

Metsäalan 

 On  

Matkailu, koneurakointi  

Urakointi  ja korjaamoalalta  

On 

Metsäkoneurakoitsija  

Maa-  ja viherrakentaminefl 

Maansiirto 

Puualalta 

Rakennusalalta  

On 

Metsäala 

 Useita 

Koneyritys,  matkailu  

Usean  v.  kokemus viherraken 
nus-,maansiirtO-, auraus- ja 

 muulta alalta 

Maansiirtotyät  

Omassa yrityksessä  3 v. 

Maansiirto-  ja tr.urakoinnista  

25 v.  kokemus  louhinta-alalta 

 M etsäko neu rakointi 

On 

On 

B.  MUUT VASTAAJAT 

Aikaisempi yrittäjäkokemus 
urakoinnista  

Aikaisempi  kokemus konevuokrauksesta, 
tai  muusta kunnossapitotöistä 

Koneyrittäjä Kaivutyöurakointi ym.  vuokra-ajo sekä 
teiden talviauraus 

011ut urakointityössä vieraalla 

Turvetuotannossa  16 v.  vuonna  -91  heikon Maa-  ja metsätalousyrittäjänä,  
kesän ansiosta ajauduin rahoitusvaikeuksiin turveurakoitsijana  16 v.  

josta syystä toiminta oli pakko lopettaa 

Metsäkoneurakoitsija Metsäkoneurakoitsija 

Metsäalalta -  

Kesäasukkaiden palvelua - 

Koneurakointi  Tien lanaus, talviauraus, 

hiekoitus,  tienvarsien niitto 

Rakennusalalta - 

Konevuokra-ajo  On  

Kirvesmies -  

Metsä  ko  ne  u  rako  its ija  Metsä kone  u rakoin n ista  

Kirvesmies, rakennusala Seurakunnan  traktorilla kiint. hoitotyöt ja 

kaivutyöt 

-  Puutavaran ajosta  ja  lumen aurauksesta 
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Metsäalan 

Puun kasittely 

Tehty kaikkea työtä  

On  

Metsäkone  (v. 63-64),  koneurakoija  (v. 64-69) 
 metallialan yritys  (v. 69-65)  

Metsäkuijetus 

Koneurakointi (metsälmaansiirto) 

Metsätyö/traktorilumiurakointi 

Koneurakointi 

Traktoriyrittäjä 

 Kaupallinen ala 

TVL  Kangasniemi kaksi kesää 

Maanrakenusalalta  

Tien  kunnostus 

Teiden kunnossapitotöistä  

Lumen  auraus,  ojan kaivu 

lähinnä metsäyhtiöile 

Jätehuollosta,  metsä-  ja puistoalueiden 
 hoidosta 

Erilaisista maansiirroista  ja ojituksesta 

Talvikunnossapitoa  8  vuotta 

Metsäkonekoulutusta  ja  apua 

Rakennusliikkeessä  traktorin kulj., 
vesakon  raivausta MHY:lle 

Teiden talviauraus, teiden lanaus, 
tien varsien niilto  

On 

Lumen  auraus  ja lanaus  

Työkokemusta TVH 

Puutavaran lähikuljetus 

Ristiinassa lumiurakoinnissa 

Metsäkuljetus  

Lumityöt, kaivu/maansiirtotyöt 

Lumiurakointi  

On 

Olen  ollut kaivinkoneenkuljettajana 

 Lumen  auraus,  tienvarsien niitto, lanaus 

TVL, Landen kaupunki 

Esim. lanauksesta  

Ojan kaivu, puutavaran ajo 

Koneurakoinnista 

Pihojen  ja  teiden aurausta  ja lanausta 

Metsänajo,  puinti, niitto, TVL Kangasniemi 

Konenvuokrauksesta  ja koneurakoinnista 

Lanaus, harjaus,  heinän niitto 

Teiden kunn.pito,  lumen  auraus  ja lanaus 

 Lumen  auraus,  ojan kaivu, tienv. niitto 

Satunn. tien aurausta sekä tasausta 

Maatilatal.  työt, eril. auraus  ja lanaustöitä 
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Metsä  ja turve 

Kaivinkoneurakoitsija  rakennusala 

Maansiirtotyöt 

Maansiirtoala 

Kaivinala  

Metsä-  ja maanrakennusalalta 

Traktoriyrittäjä,  kuorma-autonkulj. 

Puun lähikuljetus 

Puu  ja  metalli 

Toisen palv. kone-  ja maatalouskaupassa 

Metsäalalta 

Kaivin  kone ollut 
kylätien  hoidosta  ja  kunnossapidosta  17 v.  

Metsäalan koneyrittäjä 

Rakennusala 

Pitopalvelu 

Lumiurakointi 

Maatilamatkailu 

Halkoliike 

Yksityisteiden kunnossapitoa  

Kon eu rakoint i  

Turve-metsäala  

1.5 v.  Helsingissä rakennustyömaalla 
koneurakoitsijana 

Maansiirtotyöt 

Puunajosta kourakuormainyksiköllä, 
sorateiden anaamisesta 

Kylätien  hoito 

Kaivinurakoinnista,korjaustöistä 

Metsä-  ja maanrakennustöistä 

Traktoriurakoinnista  

2 v.  ollut pyöräalustainen Oleomatic HIIB 
kaivinkone  (on  edelleen) kaivetaan myös 
vierasta, ei Tiikennekelpoinen 

Puun lähkuljetus  30 v.  ajalta 

 Tien  teko (pienehkö) auraus 

Yksityisteiden aurausta lähialueilla 

Puun korjausta, maisemanhoitotöissä, 
 lumen  aurausta 

Urakoinut kaivinkoneella,  vastannut 

Metsäkoneurakointi (esikasaus, metsätei
-den  linkous) 

Tiehoitokunnan  lumityöt  ja  ojanvarsien 
niittoa  ja lanaus  

Ku  nteistö(l iike)urakointi  

Kone ura  ko  inn  issa  

Kuorma-autolla maansiirtoa 

Haketusurakointi, puutavaran ajo, rak.työt 
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Koneurakointi Konekaivu, maansiirto,  lumen linkous, 
lanaus, vesakon  raivaus, jätehuolto 

Metsåkoneurakointi Metsäkoneurakointi 

Ratsastusleiritoiminnasta Traktorikulj.  paikallisella lumiurakoitsijalla  ja  
itsekin aurannut mökkiläisten teitä 

Metsäalalta  ja traktoriurakoinnista Puunajosta  traktorilla  eri yhtiäille  ja 
yksityisille.Tr.töistä  kunnalle  ja  yksityisille 

-  Lumen aurausta  talvisin Landen 
kaupungille  n. 10 v.  ajalla 

Metsäurakointi Keskusmetsälautakunta  Tapion 
työt  ja metsäurakointi 

Maansiirto  Tien  rakennus 

- Metsäurakointi  

Rakennusala - 

-  Viheralueiden hoidosta, rakennustöistä 

- Metsäajo,  lumen auraus,  teiden lanaus 

Traktorityö metsäpuolella 

Yksityisteistä ym. 

Maansiirto-  ja autoilualalta Soratoimitukset  j 	maansiirto 

-  Viheralueiden hoito 

Metsätalouden Maamiesseuran  koneista 

-  Hieman pieniä kaivutöitä kylältä 

Puualan - 

Maanrakennus  Lumen aurauksesta 

Kaivurityöt Kaivurityöt,  lumen auraus, lanaus 

- Vesakon  raivaus, kaiteiden  ja  rumpujen 
laitto,  pientä rakennushommaa 

-  Maa-  ja kiviaineen  ajo rakennustyömaalla + 
rakennustarv. 

Metsäkuljetus  ja  hakkuu Metsätaloudesta  

Ka iv in  kone  u  rako  i  nt  a  

Kaupan Leikkuupuinnista 

Sirkkelisahaus - 

Maanslirto-  ja rakennusurakointi  Mikkelin mlk, TVL,  Tapio 

- Yksityisteiden kunnosapitoa 
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Kaupan alalta 

Rakennusalalta Rakennusurakoinnista 

Koneurakoinnista  Lumen aurauksesta, polanteen poistoista, 
lanauksesta, hiekoituksesta, vesakon raiv.  

Metsä 

Maanrakennus  ja  kirvesmies Maanslirto 

Lumitöistä ym. tienhoidosta Lumitöistä ,  tienvarsien niitosta, 
lanauksesta, likakaivojen tyhjennys 

Urakoitsijana Tielaitokselle  Mikkelin piirin TVL töissä  17 V.  

- Pertunmaan  kunnan palv. talvisin toiminut 
metsurina  sekä ollut kirvesmiehenä 

-  Lumen auraus  kiinteistöjen pihoilla 

-  38 v. traktoriurakointia 

-  Itä-Hämeen metsältk:n teiden lanausta, 
hoitokunnan teiden aurausta 

Koneurakointia Kaivurikuormaajalla, metsätraktorilla, 
kyläteiden auraukset  ja lanaukset 

Metsäkoneala  Puun kuljetus 

Koneen korjaus Likakaivojen tyhjennys, purun  ajo 

poittoalneeksi 

Koneurakoitsija Yksityisyrittäjänä 

- Kaivinkonetyöt, yksityisteiden  kunnostus, 
tiepohjat,  ojat 

- Kuljetusliikkeen markkinointipäällikkänä  

Metsäalan - 

- Yksitylsteiden kunnostustöitä  

Lumen auraus, metsäkonetyöt Lumen auraus, metsäkonetöitä  V. 71-74 

Lumen linkousta,  tien anausta yksityistiellä 

Maanrakennus Maanrakennus, kiviporaus 

Metsäkoneurakointi 

Aurannut  tietä  7 v. Tie-  ja metsätöistä 

- Salaojitustyö, vesakon  raivaus 

Traktorityötä  ennen nykyistä työtä - 

-  Lumityöt Pankamäen  tie  +  pihat 

- 	 Sirkkelisahausta,  lumen linkousta  ja  tien 
lanausta  kesällä Karnu-Korteniemitiellö 
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Puhelin-  ja liikealalta 

Kaivuriurakointia 

Maansiirtoalalta 

Kaivuri, maanrakennus  

Puutavaran lähikuljetus 

Lumityöt, tien lanaus 

Metsä-  ja maatilakonekorj. ja hitsaus 

Maanrakennus 

Traktoritöistä 

Auraus  ja lanaus  

Autoilija 

Maatalouskoneella sivuansioita 

Metsäkone-  ja traktoriurakointi 

Metsäurakointi 

niitto,  puutavaran ajo maataloustraktorilla 

Turvetuotanto,  Goff -rakentaminen 

Traktoriyrittäjä 

Metsäkoneu rakointi  

Autoalan  

Traktorikaivuriurakointia,  puiden ajoa 

Läh.  oman yksitylstiekunnan taiviauraus, 
anaus  ja  muu kunnossapito 

Kaivurilla  mm.  Tielaitokselle  

Talvella yksityisteiden  ja  pihojen auraus, 
hiekoitus. Kesällä lanaus, pälynsidonta, 
vesakon raivaus, tien varsien niitto 

Puutavaran kuljetus 

Lumityöt, tien lanaus 

Metsäajot,  lumen  linkous  

Lumen  auraus  ja  tien varsien niitto 

Maanrakennus 

Auraus, lanaus,  raivaus, tien varsien niitto 

Auraus  ja lanaus 

Yhdistelmäkaivurilla 

Koneurakoinnista  

Lähinnä yksityisteiden hoidosta 

Imupainevaunulla kaivojen tyhjennys 

Metsäkoneurakointi, traktorivuokratyöt, 
 myös TVL:Ile 

Yhtyneet/puunajourakointi  

Lumen  linkous yksityistieltä  ja  tienvarsien 

Turvetyömailla, Goif -kentillä 

Pihojen  ja metsäautoteiden aurausta ja 
 vähän teiden lanausta  

Lumen  auraus  

Lumen  aurausta  talvella, kesällä hoitanut 
lanauksen  ja  tienvarsien niiton  n. 30  km:n 
matkalla 

Metsäkuljetuksesta 

Maansiirtoalan 

Kaivinkoneurakointia  naapureille 
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- 	 Metsäajoa, lanausta 

- 	 Aurausviitat,  lumen  auraus, lanaus 
vesakon  raivaus, tienvarsien niitto 

Metsäteollisuudesta (työrijoht.) 
Putkityökokemusta  Kyseisiä töitä tehty yksityisteillä 

Talvisin tien kunnossapito Metsäyhtiöiden  puutavaran ajo 

- Auraus, metsäajo,  rumpujen sulatus, 
kesämökit, talousrakennukset, aiemmin 

rakennustöissä 

- Metsäajo, rahtipuinti 

Puusepänteollisuus Yksityisteiden  ja  piha-alueiden lumenauraus  
ja aurausviitoitukset  sekä tienvarsien niitto 

- Kaivinkoneurakoinnista 

Poraus-  ja räjäytystyöstä 

Maansiirto  ja  kaivinkone Osakkaana kaivukoneessa. Torniainen- 
Koivula, Mikkelin vesipiiri,  Tapio,  Hirven- 
salmen MHY. Omistan myös kaivinkoneeri 

Rakennusalalta, remonttityöt Lumitöistä 

-  Tehnyt pieniluontoista aurausurakointia 

Kuorma-autoalalta 	 - 

- 	 Koneurakoinnista  v. -66  lähtien toisen palv. 

Matkailu 	 Maansiirto,  lumen  auraus 

Koneenkorjaus, traktorityöt, 	 Traktorilla talonrak.työmaat,  lumityöt 
(maansiirto-,  lumi-  ja  rakennustyöt) 

Ei itsenäisenä yrittäjänä mutta 	 Yksityisteiden  ja  pihojen lumitöitä 
Valmet-traktorihuollossa  20 v.  

Koneurakointia Lanauksesta, aurauksesta,  rastilla  
merkitystä vastaavaa kokemusta 

-  Lumityöt, sorastus-  ja  maansiirtotyöt 

Urakointi  (maa-  ja  metsä) Maa-  ja metsäurakoinnista  

On  Turve- ja metsäkoneurakoiriti 

Maansiirtoajosta 

- Metsäurakointi, yksityisteiden  teko  ja  

kunnostus 

Maanrakennus,  koneen korjaus- Maanrakennustöistä  ja asennus  

Peltisepän töitä, kiinteistöpalvelua Satunnaisia  lumen  linkouksia kesäasukk. 

Kiinteistöalalta Kiinteistöhuolosta  (kadut, pihat ym.) 
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Koneenkorjaus,  pienimuotoinen  urakointi  

Osa-aikaista  traktoriurakoiritia 	 Lumenaurauksesta, lanauksesta, 
kaivuritöistä 

- Lumenaurauksesta, Ianauksesta, 
piennarten niitosta, pälynsidonnasta  

Auto-  ja  konekorjausalalta  Lumen aurauksesta, lanauksesta, 
hiekoituksesta  ja  maanrakennusalan  työstä  

Maanrakennus Maanrakennus 

- Maansiirto  ja  kuormaus 

- Metsäajosta  ja  kaivurikuormaajasta 

Talviauraus, lanaus 

Metsäkon eu rakointi Metsäkon eu rakointi 

Metsäajosta  Pienimuotoista  koneurakointia 

Koneyrittäjänä  Lumen auraus, maansiirto-  ja  puutavara-ajo  

Lumiurakointia, Iikakaivojen tyhjennystä, Kaivinkoneurakointia  ja  jätehuoltoa, 
kaivinkoneurakointia lumitäitä 

Kaivuriurakoitsija, maatilamatkailu Kaivuri 

Koneurakointi  On 

Mökkipalvelu  Lumen auraus. kesälanaus,  raivaus  

-  Lumen auraus, lanaus 

Kyläteiden  hoitoa  

- Yksityisteiden auraus  

Metsätalous  - 

Kaivuriurakointi  Lumen aurausta v. -79  lähtien,  
kaivuriurakointia  v. -83  lähtien  

Kaivinkoneurakoinnista  Traktori-kaivinkoneurakoinnista 

Metsäkoneet, maansiirto Maansiirto-  ja  metsäkoneurakoinnista 

Koneurakointi,  turve- ja  lumityöt  Vapolla turvesuolla urakointi,  kunnalla 
lumityöt  (auraus)  

Metsätalous  Lumen auraus. metsäajoa  

Metsätalous  Metsäkoneurakointi  

On Soranajosta  traktorilla  

Maansiirto  ja  kaivuri Kaivinkoneurakoinnista 

Metsäurakoinnista Metsäkoneurakoinnista 

- Yksityisteiden  hoitoa  
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Kaivukone 	 Kaivukone 

Autonkulkettaka, traktoriurakointi 	 Talvella lumiurakointia 

Myynti-, sähkö-  ja  automies 	 Maansiirto (huom oma sorakuoppa) 

- 	 Lumen  auraus, lanaus, maanslirto,  
puutavaran ajo, lokakaivojen tyhjennys  

On 	 - 

-  Lumen  auraus 

- Lumiurakointi  

Ra  ken n us  koneista 

-  Lumen  auraus 

-  Puutavaran metsäkuljetus 

Traktoriurakointi  E-S  piirimetsältk, metsäautoteiden  
kunnossapito (lanaus) 

Metsäalalta  Puun ajosta metsästä tien varteen 

Metsä 

Maatilamatkailu  Puutavaran lähikuljetusta  
(4  vuokrattavaa lomamökkiä) 

-  Vieraan palveluksessa olosta 

Huoltoasematyö,  baari-kahvila 	 - 

Kuorma-autoilijana 	 Teiden sorastuksesta 

Metsä 	 Lumityöstä, lanauksesta, yksityisteillä  ja  
metsäyhtiölle 

Metsätyöt 	 -  

Metalli 	 - 

Kirvesmies 	 Metsä-  ja  rakennustyöt 

Metsäalalta 	 - 

Maatilamatkailu 	 Lanaustyät 

Maanrakennus 	 - 
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LuTE  4  

VASTAAJIEN MUUT TOIVOMUKSET JÄRJESTETTÄVÄN 
KOULUTUKSEN SUHTEEN 

Toiveet sisällöstä 

-  Asiallista, tiivistä, täysipainoista. 
-  Asiallista, lyhyttä, tiivistettyä. 
-  Lyhyttä  ja ytimekästä, käytäntöpainotteista. 
-  Koulutuksessa olisi opetettava myös käytäntöä. 
-  Käytännöllistä opastusta, myös turvallisuutta liikenteen 

suju mi seksi. 
-  Monipuolista, yksilöllistä,  jo  yrittäjänä olleiden luentoja/koke-

muksia yllämainituissa töissä. 
-  Jos  mandollista järjestää koulutus työkohtaisena (koottaisi 

saman työalueen yrittäjät yhteen koulutukseen, toisen työalu-
een yrittäjät toiseen jne). 

-  Koulutus koskisi myös metsäauto-  ja yksityisteitä.  

Toiveet koulutuksen laajuudesta  

-  Pakollista koulutusta mandollisimman vähän. 
-  Koulutus  vain  siinä mittakaavassa kun työn tilaajan 

erikoismääräykset vaativat. 
-  Annetaan riittävä koulutus työsuorituksen mukaan. 
-  Koulutus pitää olla  sen  alan koulutusta mitä yritystoimintaa 

harjoittaa, ettei tarvitse kaikkia opetella. 
-  Koulutus täytyy olla selväpiirteistä  ja  ymmärrettävää.  Vain 

 asiaa eikä mitään  turhan  jauhamista. Opettajat ammattitaitoi-
sia  ja  kokeneita, näin koulutus olisi tehokasta eikä aikaa 
kuluisi kauan. 

Toiveet  koulutuspaikkakunnasta 

- Koulutuspaikka  Lahti.  
-  Koulutus järjestettäisiin Mikkelissä  ja  lokakuun  alun  jälkeen. 
- Koulutuspaikkana esim. Mikkeli. 
-  Koulutus olisi hyvä järjestää omalla paikkakunnalla, silloin 

tulisi lähdettyä. 
- Kävisin  koulutuksessa kotoa käsin. 
-  Koulutus järjestettäisiin lähipaikkakunnalla  ja mielummin 

 talvella. 
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Toiveet ajankohdasta  ja  päivittäisestä työskentelyajasta 

-  Toivoisin että pitempiaikainen koulutus järjestettäisiin useam-
massa lyhyessä jaksossa. Koulutukseen osallistuminen 
riipppuu kellonajoista  ja  kestosta. 

-  Ei kesällä. 
-  Ei kesä-heinäkuussa. 
-  Koulutus pitäisi olla kesäkuukausina, että kävisi  loma-aikana. 
- Mieluiten ajalle  loka-joulukuu. 
-  Koulutus mielellään vuoden loppupuolella. Huhti-syyskuun 

välisenä aikana ei kiireiltä ehdi kurssituksiin. 
-  Sopiva aika ehkä lokakuun alku. Ei kiinnosta hukata aikaa 

koulutukseen, ellei ole jonkilaista näyttöä työtilaisuuksien 
lisäyksestä. 

-  Koulutus mielellään taviaikaan. 
-  Ei mielellään talvella nyt olevien lumitöiden takia. 
-  Koulutusaika päivällä  kello  9.00-15.00  illalla  kello  19.00-21.00. 

 -  Koulutuksen ajankohta päivittäin soveltuisi parhaiten  klo  9.00-
15.00  välille. 

- Iltakurssin  aikataulu  klo  18.00  eteenpäin. 
-  Muutama tunti viikossa, esim. kolmena iltana viikossa. 
-  Että kerkeisi suorittaa aamu-  ja iltatyöt navetalla  tai  saada 

kunnalta sijaisapua kurssin ajaksi. Loppusyksy  marras-joulu 
kuu kurssiajankohtana hyvä. 

-  Kurssia iltaisin esim. opiskelijoille, jotka asuvat maaseudulla. 

Muut toiveet 

-  Pidän jonkinasteista koulutusta tärkeänä. 
-  Toivoisin poikani myös pääsevän koulutukseen. 
- Ravintoetu  suotavaa, kenties matkakustannuksia korvattavak

-si,  koulutus talviajaksi mieluiten. 
-  Ilmainen koulutus  ja  maksuton hyvä ruoka. 
- Tielaitoksen  järjestelmät  ja  organisaatio. 
- Koulutettavat  ryhmät mielummin ei  kovin  suuria (enint.  20 

 henkeä). 
-  Kohtuullisen pienissä ryhmissä, saisi keskustelua aikaan ettei 

menisi kuten konsertissa käyminen. 
-  Koulutukseen voisi kutsua yksityisteiden hoitokuntia  ja puh- 

heenjohtajia, jos  ei saada muuten tarpeeksi suuria ryhmiä. 
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