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Toimittanut Heli Järvinen
Kuvat Yrittäjänaisten arkisto
Graafinen suunnittelu ja taitto
Sinikka Suutarinen / VinttikonttoriOy
Paino Oy Fram Ab
2014

Esiliinojennauhoihin
kiertynyt yrittäjyys
Naisille yrityksen perustaminen on usein pitkällisen haaveen, mahdollisesti oman
harrastuksen hyödyntäminen, mutta perustana on haave. Naisten perhekeskeisyys
saa naiset valitsemaan usein perheyrittäjyyden, jossa yhdistyvät avioliitto, lapset ja yritystoiminta.
Omalla taustallani seisoo kaksi topakkaa suomalaisemoani Alma- ja Tyyne-mummo, jotka olivat monipuolisia osaajia. Alma-mummo oli taitava ruoanlaittaja, ja niinpä hän pyöritti paria baaria sodan jälkeen
Mikkelissä. Tyyne-mummo piti puolestaan Harinkaan sentraalisantran hommien ohessa satamassa kahvilaa.
Intoni oppia aina uusia asioita sai minut opiskelemaan ripeästi tutkinnon metsäalalta - aiemmin olin jo
kouluttautunut opistotasoiseksi matkailun ja markkinoinnin ammattilaiseksi.
Ja mikä parasta: perheyrittäjyyskumppanuutemme puolisoni kanssa on yhdistänyt molempien voimavarat ja osaamisen: minun taloushallinnon ja metsätalouden osaamiseni ja puolison monipuolisen konemiehen ja metsänkäsittelyntaidot sekä tietenkin sen kuuluisan, kaikkia yrittäjiä yhdistävän ”luovan hulluuden”! Epäilemättä rakkaudella, sellaisella juurevalla ja elämän kolhut kestävällä aidolla kumppanuudella on
myös suuri merkitys.
Tärkeää on kuitenkin löytää oma elämisen malli ja uskoa siihen vahvasti, eikä sortua joka tuulen vietäväksi. Tärkeä osa jaksamisessa ovat myös molempien omat kiinnostuksen ja harrastuksen kohteet, jotka
osaltaan tuovat raikkautta ja rikkautta arjen rutiineihin.
Tämän yhdessä elämisen ja yrittämisen voima muodostuu ensisijaisesti yhteisestä tahdosta ja tavoitteista, joita ei ole kirjattu hienoiksi liiketoimintasuunnitelmiksi.
Mutta ilman haaveita asiat arkipäiväistyvät liikaa, ja yrittämisestä tulee ahdistavaa puurtamista. Siksi
kehotankin kaikkia haaveilemaan, mutta en elämään haaveissa.
Jos kysytään, mikä on parasta yrittämisessä: olen saanut laittaa itseni likoon ja olen saanut toteuttaa
haasteellisia projekteja. Merkittävintä yrittäjyydessä lienee kuitenkin sitkeys, taito kääntää ”heikot ajat”
voitoksi ja saada jokapäiväinen leipä pöytään perheelle. Siitä on osoituksena oma 35-vuoden pituinen yrittäjyys yhdessä perheeni kanssa.

Kaarina Jokinen
metsäkoneyrittäjä
Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja 2008–2013
Kaarina Jokinen lahjoitti 60-vuotispäivien lahjarahansa tämän kirjan pohjana olevan Pro gradu -tutkielman toteuttamiseen.

Kohti tasa-arvon tantereita

Ryhdyin viidenkympin suoralla yrittäjäksi, jottei minua juoksutettaisi hengiltä. Olin
toiminut pitkään viestintäpäällikkönä ja työmääräni oli lisääntynyt jatkuvasti. Lopulta heräsin aamuyöstä siihen, että olin unohtanut jotain, vaikka kirjasin kaikki puhelut vihkoon.
Tahdoin mieleni rauhan takaisin. Tahdoin hanskata omaa aikaani, joten perustin
pöytälaatikkofirman. Veivasin yrittämisen riskejä kuukausitolkulla, kunnes eräänä
päivänä sanoin itseni irti hyvästä työpaikasta ripsenkään värähtämättä – ja se oli hieno päivä se.
Yrittäjänä jatkoin viestintäalan töitä, jossa sukupuolella ja iällä ei ole juurikaan väliä. Suomi on mielestäni hyvä maa elää, mutta valtio-oppi pääaineenani en voinut käsittää, että vanhemmuudenvapaakulujen lasku napsahtaa niin törkeästi äidin työnantajan kontolle. Ja minusta on kerrassaan absurdia, ettei tuota Aatamin aikaista jäännettä ole saatu vieläkään romutettua.
Vanhemmuudenkulujen epäoikeudenmukainen maksujärjestelmä onkin yksi naisvaltaisten alojen isoimmista ongelmista. Eikä Suomi voi tepastella tasa-arvon viitassa, ennen kuin vanhemmuudenviulut on tasattu.
Toinen ihmetykseni aihe on se, miksi yrittäjän sosiaaliturva on palkansaajien sosiaaliturvaa huonompi.
Mielestäni sosiaaliturva ei kuulu yrittämisen riskeihin, eikä ole yrittämisen riskin sosialisointia, jos yrittäjillä on sama sosiaaliturva kuin muilla kansalaisilla. Näiden ydinongelmien ohella pidän yrittämisen edellytysten petraamista välttämättömänä, koska Suomi harmaantuu EU:n kärkijunassa.
Yrittämiseni salamonttuna väijyy puolestaan itseni myynti ja markkinointi ja joskus silmissäni vilahtaa
pieni saparopäätyllerö, joka kokee itsensä riittämättömäksi. Olenkin kirkkaimmilla hetkilläni sitä mieltä, että meidän naisten on jo korkea aika päästä eroon tuosta saparo-Liisan syndroomasta, sillä Suomi tarvitsee
naisten työtä ja yrittämistä.
Riemullisinta yrittäjän manttelissa on puolestaan se, että nyt saan olla oman ajankäytön mestari. Niinpä
olen lähes päivittäin onnellinen siitä, että uskalsin heittäytyä yrittäjäksi, sillä nyt minä saan olla minä. Olen
sittemmin myös huomannut, että minun olisi pitänyt ryhtyä yrittäjäksi paljon aikaisemmin.
Olen sydänjuuriani myöten mukana Yrittäjänaisten edunvalvonnassa ja taistelen kaikki osaamiseni pelissä yrittäjänaisten tasa-arvon puolesta. Pusken ja sinnittelen täysin rinnoin eteenpäin myös siksi, että rakkaalla tyttärelläni olisi joskus helpompaa talsia näillä tantereilla.

Seija Estlander
viestintäalan yrittäjä
Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja

Sitä saa mitä tilaa

Yrittäjänä toimiminen jo lähes kolmekymmentä vuotta on antanut minulle kokemusta vastuullisuudesta ja omien valintojen tekemisestä. Laadukkaan työn
tarjoaminen, muutos, rohkeus ja verkostoituminen, ovat olleet yritystoimintani edellytyksiä ja vahvuuksia. Ammattitaitoni kulmakiviä ovat olleet kyky
kuunnella, kunnioittaa, kysyä, keskustella ja kannustaa ihmistä tekemään
hänelle oikeita valintoja.
Sosiaalisen vastuun kantaminen on tärkeä osa liiketoimintaani, ja siksi olen

hakeutunut myös yrittäjänaisverkostoon. Tavoitteisiin päästään, kun yksilö ja yhteisö ovat henkisesti ja fyysisesti vahvoja, ja näihin vahvuuksiin perustuu myös yritykseni menestys.
Auto- ja kuljetusalalla yrittäjänä ollessani ymmärsin, kuinka kallista ja haastavaa on työntekijän
palkkaaminen ja työntekijästä huolehtiminen kaikkinensa. Siksi en koskaan ole edes harkinnut palkkaavani työntekijää hoito- ja hyvinvointialan yrittäjänä. Olen valinnut suoramyyntiyrityksen, jossa
kaikki toimijat ovat itsenäisiä jälleenmyyjiä, joille minä annan mahdollisuuden ja kaiken tarvittavan
avun päästä uralla eteenpäin, mutta jokainen kantaa yrittämisen vastuun itsellään.
Esteet löytyvät VAIN sisältämme! Sitä saa mitä tilaa! ovat mottoja, joilla rohkeuteni riittää mennä eteenpäin. Haen voimani metsästä, liikunnasta ja kulkurina olemisesta, jolloin voi nähdä kaiken
elämän kauneuden pieninä hetkinä, pieninä palasina, mutta suuressa mittakaavassa.
Joukkuepelit ovat kiinnostaneet minua ihan lapsesta asti, ja sellaiseksi katson myös yrittäjänaisten toiminnan. Pidän yhdistystoiminnan haasteista, yhdessä tekemisen riemusta ja voittajan
fiiliksestä! Minut on lapsesta asti kasvatettu tai annettu kasvaa yhdistystoimintaan, joten se on
osa elämääni.
Yrittäjänaisten halu vaikuttaa yhteiskunnan päätöksiin on erittäin tärkeää, ja siihen me emme pysty yksin. Tarvitsemme toistemme joukkuevoimaa. Liiton ja paikallisten yhdistysten välisen
eron hälventäminen on haaste, johon tulisi mielestäni tarttua. Hallituksessa toimineena minulta
kysytään liian usein: mitä TE siellä Suomen Yrittäjänaisissa teette? Ihan kun me olisimme irrallamme toisistamme.
Luottamus, auttaminen ja vastuunkantaminen ovat suuria elämänarvojani, ja kuten totesin, tarvitsemme toistemme joukkovoimaa. Mitään vaan ei tehdä sattumalta ja turhaan!
Hyvillä mielin tulen vastakin tekemään hommia yrittäjänaisten eteen.
Kerttu Helynen
hyvinvointialan ammattilainen ja jälleenmyyjä
Suomen Yrittäjänaisten varapuheenjohtaja

Omaa verkostoa tarvitsemme

Syksyn ensimmäinen jäsenilta takana. Kotiin ajellessa hämmästelin: jo 20 vuotta yrittäjänaisiltoja. Mikä saa jatkamaan tätä ”harrastusta”, kun tuntuu että elämässä kaikki muu vaihtuu nopealla tempolla?
Tätä ja paljon muuta pohdimme eilen uusien jäsenien kanssa. Tutustuimme toisiimme, kuuntelimme erilaisia yrittäjäkokemuksia ja samalla jaoimme toisillemme
sitä hiljaista tietoa, jota me vanhimmat jäsenet kannamme mukanamme.
Meitä yksinyrittäjiä on niin paljon. Ilot ja surut työstämme kohtaamme yksin. Siksi
tarvitaan tällaista verkostoa naisten välillä. Vuosien varrella meille on järjestetty erilaisia koulutuksia,
kuulemistilaisuuksia ja tietoiskuja ajankohtaisista yhteiskunnallisista asioista.
Jäsenyys voi johtaa myös hallitustyöskentelyyn, niin kuin minulle kävi. Alkukankeuden jälkeen olen
oppinut edunvalvonnan merkityksen ja ”learning by doing”-idean upeiden, energisten, tosi yrittäjänaisten kanssa.
Vaikka pelkkä jäsenyyskin on kannanotto, parasta se on silloin, kun voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin: hyvänä esimerkkinä on kansalaisaloitteemme.
Sen johdosta pääsin puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin, sain asian läpi paikallislehtiin, olimme järjestämässä aikoinaan mielenilmausta eduskuntatalon edessä, ja Porissa SuomiAreenalla meidät huomattiin
isoine mahoinemme. Lasten teko on jo itseltä ohi, mutta haluan tehdä tätä työtä tulevaisuuden yrittäjänaisia varten. Se on se henkinen perintö, jonka voin jättää omallekin tyttärelleni.
Tänä päivänä tuntuu, että perinteinen kauppa menettää merkitystään netin takia, joten kaikki keinot, joilla voidaan luoda jotain uutta, ovat sallittuja. Kun oma osaaminen loppuu, voi ilokseen huomata, että lähin apu löytyy yrittäjänaisverkostosta. Sitä kautta voi kouluttautua, saada uusia liikunnallisia harrastuksia, oppia ajanhallintaa ja surffailua sosiaalisessa mediassa.
Uskon, että omalla esimerkillä ja kokemuksilla voi vaikuttaa siihen, syttyykö kipinä toisen yrittäjänaisen rinnassa. Lähtemällä joukolla mukaan valtakunnallisiin tapahtumiin saa varmasti mukaansa sitä tärkeää arjen jaksamista ja uusia ideoita sekä roppakaupalla samanhenkisiä uusia tuttavuuksia, joita voi jatkaa vielä naamakirjassa! Parhaimmillaan voimat voi yhdistää kahden tai useamman yrittäjän
kesken, ja saada siten uutta potkua yritystoimintaan.
Olipa elämänkaari missä vaiheessa tahansa, löytyy varmasti aina aikaa jäsenillalle. Se on kuin panisi rahaa pankkiin – se kasvaa aina korkoa.
On hienoa kuulua Pohjoismaiden suurimpaan yrittäjänaisten etujärjestöön.
Anne Väre
vaatekauppias
Suomen Yrittäjänaisten hallituksen jäsen
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”YRITTÄJÄNAINEN ON
sellainen, että Jos
vaikka maito kaatuu,
niin se yrittää siivota
vaikkei osaa...”
Tanja 6v

Yrittäjänaisten koulutustaso on melko korkea. Yli kolmanneksella on korkeakoulututkinto, ja lähes puolella lisäksi ammattitutkinto. Vain kaksi yrittäjänaista sadasta
pärjää peruskouluopintojen varassa.
Maantieteellisesti yrittäjyyttä on reilusti eniten Länsi-Suomessa, josta on vastaajista lähes puolet. Etelä-Suomesta vastaajista on viidennes, Pohjois-Suomesta noin 15
prosenttia ja Itä-Suomesta kymmenesosa.
Stereotyyppisesti kiteytettynä ja pilke silmäkulmassa
voisi sanoa, että yrittäjänainen on 51-vuotias yliopistokoulutuksen saanut palvelualan yrittäjä Tampereelta. Hänellä ei ole työntekijöitä, mutta liikevaihto on silti noin
100 000 euroa.
Mutta millainen tausta yrittäjänaisella on, miten hän
voi, mistä kokee riittämättömyyttä, mikä saa hänet mukaan järjestötoimintaan ja mikä nauttimaan elämästä. Se
selviää seuraavilta sivuilta. Löydätkö sieltä myös itsesi?

Vaikka tiedämme jäsenistämme yksittäin melko paljon:
paikkakunnat, toimialan, iän ja monta muuta asiaa, meillä on tähän asti ollut vain heikko käsitys siitä, millaisia
jäsenemme ovat joukkona. Siksi otimme ilolla vastaan aiheesta sekä Karoliina Wilkmanin gradun että Eteran hyvinvointikyselyn. Liiton tuolloinen puheenjohtajamme Kaarina Jokinen tuki rahallisesti tutkimusta, jonka Wilkman
teki syksyllä 2012. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä
637 jäsentä eli 11 prosenttia jäsenistöstämme. Eteran kyselyyn vastasi puolestaan 167 jäsentämme keväällä 2013.
Ne ovat myös tämän kirjasen pohjana.
Vastaajien vähäisyys pienentää tulosten yleistettävyyttä. Tietyllä varovaisuudella niiden pohjalta voidaan kuitenkin tehdä myös koko jäsenkuntaa koskevia yleistyksiä.
Naiset ryhtyvät yrittäjiksi miehiä myöhemmin ja kiinnostuvat yhdistyselämästä usein vasta toimittuaan vuosia yrittäjänä. Tästä kertoo myös se, että kyselyyn vastasi
vain yksi alle 25-vuotias yrittäjänainen.
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”YRITTÄJÄNAINEN ON Nuori.
Semmoinen
kaunis, joka
tykkää käydä
kampaajalla.”
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Yrittäjänaiset ovat aktiivisimmillaan järjestöelämässä iän
karttuessa, mutta ennen eläkkeelle jääntiä. Molempien
kyselyiden mukaan 50–60-vuotiaiden joukko oli selkeästi suurin.
Nainen ryhtyy yrittäjäksi miestä vanhempana, ja iän
ja kokemuksen myötä järjestöelämä alkaa tuntua merkityksellisemmältä. Siksi keski-ikäisten joukko korostuu
toiminnassa.
Graduun vastanneista vain yksi oli alle 25-vuotias!
Se kertonee naisten arkuudesta ryhtyä yrittäjiksi, mutta myös koulujärjestelmämme vähäisestä yrittäjyyskasva-

Maija 6v

tuksesta. Koulumaailman koetaan myös kannustavan poikia herkemmin yrittäjiksi kuin tyttöjä! Osaltaan se kertoo
myös yrittäjänaisen halusta järjestäytyä vasta kokemuksen kartuttua.
Eteran kyselyssä alle 29-vuotiaita oli 2 prosenttia, kun
taas yli 60-vuotiaita oli 15 prosenttia. Ilmeisesti terveysaiheinen kysely on saanut liikkeelle hieman paremmin etenkin ne, joilla jo jotain kolotusta tai pikkukremppaa on?
Niin tai näin, yrittäjänaisen keski-ikä on selvitysten
perusteella 51 vuotta.
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Yrittäjänaisen taustalla on tyypillisesti joko vähintään
ammatti- tai opistotason koulutus tai korkeakoulututkinto. Pelkän peruskoulutuksen varassa yrittäjiksi on ryhtynyt vain 14 prosenttia jäsenistämme.
Vaikka yrittäjänaisia löytyy kaivosalalta metsäkoneurakointiin ja ilmastokonsultoinnista metallialan yrittäjiin,
parhaiten edustettuina ovat kauneuden- ja hyvinvointialan sekä terveydenhuollon- ja sosiaalipalvelujen yrittäjät, kauppiaat ja palveluyrityksissä toimivat.
Eroja sen sijaan tuli työllistämisluvuissa. Gradun perusteella lähes 55 prosenttia jäsenistämme toimii yksinyrittäjinä. Eteran kyselyn mukaan taas sama määrä työllistää
vähintään yhden työntekijän! Sen kyselyssä reilu kolmannes työllisti yhden, vajaa kolmannes 2–4 ja tasan kolmannes sitä enemmän työntekijöitä. Keskimäärin vastaajilla

”Yrittäjänainen
on sellainen,
joka kokoaa
dinosauruksen
pääkalloja.”
Joona 5v.

oli 4,5 työntekijää! Aiempiin kyselyihin verrattuna naisten yritysten työllistäminen on siis parantunut!
Liikkeenvaihdoltaan jäsentemme yritykset ovat pieniä.
Alle 100 000 euron yrityksiä on reilut puolet, kun taas
esimerkiksi liikevaihdoltaan yli 5 000 000 euron yrityksiä
on vajaa prosentti kaikista. Naisten yrityksissä on siis iso
mahdollisuus lisätyöpaikkoihin, jos vaan työllistämisen
suurimpiin esteisiin tartutaan!
Kaikkiaan yrittäjänaisilla on hulppea kokemus omalta
alaltaan. Peräti 72 prosentilla on yli 10 vuoden kokemus.
Joka 20:nnellä ura alalla on jatkunut jopa yli 35 vuotta!
Yhdeksän kymmenestä onkin oikeutetusti sitä mieltä, että oma ammatillinen osaaminen on kohdallaan.
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Tutkimusten mukaan naisten johtamat yritykset tekevät
parempaa taloudellista tulosta kuin miesten. Eli jos haluat vakaampaa tuottoa sijoituksillesi, pistä rahasi naisten
johtamiin yrityksiin. Tällaisiin tuloksiin on tullut konsultoinnin kansainvälinen jättiläisyritys McKinsey.
McKinsey on haastatellut vuoden 2012 syyskuussa
1 500 yritysjohtajaa eri toimialoilta ja eri maista. Tutkimuksen tulos on tyrmäävä: niissä yrityksissä, joissa on
eniten naisia johdossa, oman pääoman tuotto on 41 prosenttia korkeampi kuin miesvaltaisissa yrityksissä.
Vielä selkeämpi tulos on, kun tarkasteluun otetaan liikevoittoprosentti. Naisten johtamissa yrityksissä se ylittää miesten tason 56 prosentilla.
Tutkimuksesta kirjoittanut ruotsalainen Dagens Industri -lehti painottaa, ettei tasa-arvo ole vain muotisana, vaan puhdasta liiketoimintaa.
Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä silti vain kahdeksan prosenttia näkee naisjohdon niin olennaiseksi te-

kijäksi, että se on nostettu yrityksen strategiaan. Lähes
kolmannes yrityksestä ei ole tehnyt mitään saadakseen
enemmän naisia johtotehtäviin, vaikka niiden tämän tuloksen valossa kannattaisi niin tehdä.
Raportin mukaan naisten johtoasema on erityisen tehokas muun muassa henkilöstöresurssien kehittämisessä,
odotuksissa ja palkitsemisessa sekä osallistumisessa päätöksentekoon.
Yrittäjänainen on tunnetusti tehokas ja tunnollinen
suorittaja. Tästä kertoo Eteran selvityksessä sekin, että
eniten työtä häiritsevät kiire, työn pakkotahtisuus, pitkät työpäivät ja tekemättömien töiden paine.
Sen sijaan yrittäjänainen on vahvimmillaan vaikeissa päätöksentekotilanteissa sekä vaativassa asiakaspalvelussa. Tämä tukee väitettä siitä, että yrittäjänainen sopii
hyvin johtajaksi ja hallitustyöhön vastuuta kantamaan.
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Parasta on yrittäjänaisten innostus omasta työstään! Eteran selvityksessä peräti 88 prosenttia vastaajista piti työtään innostavana ja mukaansa tempaavana ja kertoi olevansa ylpeä omasta työstään! Vielä useampi piti työtään
myös monipuolisena ja vaihtelevana. Suurimmalla osalla on työmotivaatio kohdallaan ja työiloa koetaan tämän
tästä. Kaikkiaan kolme neljästä ilmoittaa olevansa tyytyväinen nykyiseen työhönsä.

Sen sijaan suurimmat puutteet ja toiveet kohdistuvat
verkostoihin ja ajankäytön hallintaan. Peräti puolet vastaajista kokee, että verkostoja voisi olla menestyksen kannalta enemmän. Toive paremmista verkostoista on myös
yksi isoimmista syistä liittyä jäseneksemme. Ja sitä yritämme aktiivisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin toiminnallamme tukea.

• Työ itsessään on suurimman osan ajasta mielenkiintoista ja motivoivaa ja antaa onnistumisen elämyksiä.

• Työstä itsessään, se on kuitenkin aika palkitsevaa.

Mikä työssäsi on parasta?

• Hyvä töiden suunnittelu takaa sen, että vapaa-aika on
vapaa-aikaa. Lomat, lyhyetkin, ovat tarpeen ja niitä on
hyvä pitää niin usein kuin mahdollista, jotta saa muuta
ajateltavaa.

• Tyytyväiset asiakkaat. Se, että kovan työtahdin jälkeen
on saanut rahat sisään.
• Valitettavasti työmotivaatio on kadonnut, eikä voimaakaan siksi löydy.

• Työni on äärimmäisen mielenkiintoista ja palkitsevaa.
Teen mielelläni sitä. En koe uupuvani, koska jokainen hetki on mielekäs.
• Hyvä palaute ja onnistumisen tunne. Työn joustavuus.
• En tiedä, pakko on vaan jaksaa, lainat painaa. Yritän
vain aina suhtautua sillä asenteella, että tästäkin selviää. Osaan myös nauttia pienistä asioista, joita monet eivät tunnu edes huomaavan.

• Rakastan työtäni ja viihdyn siinä. Pidän ihanista ihmisistä ja työn tuomista mahdollisuuksista.
• Kiittävä asiakaspalaute ja työstä saatu korvaus.
• Työ on antoisaa ja haasteellista, onnistuminen siinä on
suurin voimavara.
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Mikä työssäsi rasittaa?

• Tällä hetkellä työpaineet ovat niin kovat, että kun tekemistä on paljon, henkilöstö sairastuu. Sijaisia ei saa,
kun hekin sairastuvat kulkutauteihin; joudun paikkaamaan monen eri työntekijän poissaolot ja omat työt siirtyvät eteenpäin ja kasaantuvat ja tällä hetkellä tekemättömät työt painavat mieltä aika paljon ja kokoajan tulee
uutta tehtävää.

Ajatusten jakaminen minun työssäni on hyvin tärkeää ja
työntekijöille ei voi kaikkea kertoa.

• Pienessä työyhteisössä korostuvat henkilökunnan erityispiirteet voimakkaasti ja siksi on erittäin ristiriitaista
olla työnantajan asemassa, kun työntekijä osoittautuukin
työhönsä sopimattomaksi. Oman jaksamisen vuoksi pitäisi
työntekijä irtisanoa ja etsiä uusi, mutta kun tunteet pyörivät liian voimakkaasti siinä päätöksenteossa eli alkaa
tuntea sääliä sitä työntekijää kohtaan ja sitten se irtisanominen jää tekemättä. Ja asia rassaa jatkuvasti, hyvä
ettei päivittäin. Sellaiseen henkiseen päätöksen tekoon
kaipaisin tukea. Kun on ainoa omistaja yrityksessä, sitä
on niin yksin näiden henkilöstöpaineiden kanssa.
• Työn kausiluontoisuus tarkoittaa myös rahantulon kausiluontoisuutta, mikä isoihin lainoihin yhdistettynä on
erittäin raskas yhdistelmä. Käytännössä omat tulot ovat
minimaaliset. Yrityksen aloittamisesta on nyt kulunut
kohta kuusi vuotta. Pikku hiljaa pitäisi alkaa jäädä jotain myös omaan taskuun. Muuten menee sisu kaulaan ja
homma loppuu siihen.

• Olen yksinyrittäjä olosuhteiden pakosta. Olen ollut alalla seitsemän vuotta, mutta yrittäjänä vasta kolme vuotta. Työpaikkani lakkautettiin, enkä perheellisenä halunnut
muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle. Tulkkaus- ja
käännösalalla verokortilla ei työllisty, joten oli pakko ryhtyä
yrittäjäksi. Pidän työstäni, mutten yrittäjänä olemisesta.
• Olen jo päättänyt lopettaa yritystoiminnan.
• Työni on fyysisesti kuormittavaa, mutta lopputulos ja
tyytyväiset asiakkaat palkitsevat :)
• Pienen työyhteisön ongelma on se, että yrittäjä itse ei
voi pitää lomia. Työntekijä toki saa lomansa noin parin
viikon jaksoissa. Silloin minä teen tuplavuoroa, että kaikki hommat tulevat hoidetuiksi. Minulla on mahdollisuus
vain jatkettuihin viikonloppuihin muutaman kerran vuodessa. Olisi ihana löytää joku, joka voisi tilapäisesti käydä hoitamassa työtäni, että voisin olla vaikka pari viikkoa
yhtäjaksoisesti lomalla. Edellisestä tällaisesta lomasta on
kulunut jo noin 15 vuotta.

• Kun täytän tänä vuonna viisikymmentä, niin huomaan,
että jaksaminen on vähentynyt ja palautuminen työstä
vie enemmän aikaa kuin kolmekymppisenä. Se vain täytyy
hyväksyä, mutta sitä ei taida ympäröivä yhteiskunta ymmärtää. Pitäisi vaan jaksaa niin kuin nuorena, vaikka sehän on jo fyysisesti mahdotonta.

• Koen haasteeksi tässä omassa jaksamisessa lähinnä
sen, että voisin oikeasti varata kalenteriin aikaa myös itselleni. Omalla ajalla voi sitten hoitaa hammaslääkärikäynnin, liikuntaa tai jotakin, joka edistää omaa hyvinvointia. Jaksamiseen vaikuttaa olennaisesti myös hinnoittelu, sillä pitemmällä aikavälillä ei voi hoitaa loputtomasti asiakkaita palamatta loppuun, joten toimeentulon
kerääminen, oman kokemuksen lisääntyminen ja oma jaksaminen täytyy koko ajan arvioida uudestaan ja muuttaa
näkyväksi hinnastossa.

• Jo parinvuoden ajan minulta on puuttunut työyhteisöstä luottohenkilö, ja sen koen erittäin suureksi puutteeksi.

• Koska yritykseni toimii turvallisuusalalla, myös väkivallan uhka on usein läsnä. Se kuormittaa. Samoin se, että
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laki vaatii olemaan tavoitettavissa 24/7, joten koko ajan
on vähintään kännykkä kahleena, vaikka olisit sitten lomallakin. Mutta siihen on jo aika tottunut.
• Työntekijöiden saaminen on hankalaa, elämä on jatkuvaa rekrytointia ja opastusta joka rasittaa muuta työntekoa. Kilpailu on erittäin kovaa, mikä laskee palveluhinnat
erittäin alas, isoimmilla yrityksillä on valtakunnallisia sopimuksia joka karsii paljon asiakkaita pienyrityksiltä, kun
ei ole mahdollista tehdä tarjouksia.
• Eläkeaika huolestuttaa. Lähinnä taloudellisesti. Vaikea
saada objektiivista tietoa, millaiset eläkejärjestelyt olisivat minun tapauksessa järkevimmät. Luottamus YEL-järjestelmään ja eläkevakuutuksiin horjuu maailman talouden myllerryksissä.
• Stressaavinta on se, että pitää saada aikaan tulosta,
jotta pystyy elämään.

• Alan kilpailu on kova. Verot, ym. kulut kasvavat koko ajan, mikä aiheuttaa paineita. Jaksamisen rajamailla mennään niin henkisesti kuin fyysisesti. Ainoa lohtu
on, että pitkän linjan yrittäjänä hankinnat niin kotona
kun liikkeessä ovat pieniä, tai pakollista tarvetta isompiin
hankintoihin ei ole. Pienet yksityisyrittäjät on ajettu liian
ahtaalle. Apua ei ole mitään mahdollisuutta palkata :(
• Vaikeinta on olla pienten lasten äitinä aikataulujen sitomassa ammatissa yrittäjänä. Lapsillani on vaikea perussairaus. Flunssa tai muu tulehdustauti on meillä katastrofi. Työt kasaantuvat tällöin helposti, eikä niitä ei voi
siirtää toiselle tekijälle ja kun tautisuma on ohitse, teen
töitä iltoja ja öitä myöten. En vain meinaa jaksaa. Työni
vaatii luovuutta, joka kärsii, jos olen väsynyt. Voin istua
päivänkin koneen ääressä eikä valmista synny, jos ei synny ideaa.
• Yrittäjän mahdollisuudet kohtuuhintaiseen työterveyshuoltoon pitää saada kuntoon. Faktisesti mikään lääkäriasemaketju ei ole pystynyt tarjoamaan kunnon vaihtoehtoa kohtuuhintaan.

• Ainoa ongelma on verkostojen puute ja tilauskannan
pienuus; tarvitsisin yhteyksiä tilaajiin ja kollegoihin
• Jokapäiväiset uutiset talouden alamäestä rassaavat.
Osaan kuluttajista tauti alamäestä tarttuu vaikka ei olisi
tarpeenkaan. Tulevaisuuden suunnittelu on nykyisin vaikeaa.

• Yksinyrittäjä, minulla ei ole yhteisöä
• Kaikki muuten hyvin: asiakkaita riittää ja työ on mielenkiintoista, MUTTA KARMEA PULA AMMATTITAITOISESTA
KOULUTETUSTA TYÖVOIMASTA!!! Eikä mitään superihmisiä
etsitäkään, vain suoritettu tutkinto pitää olla, että työtä
voi laillisesti tehdä. Koulutuspaikkoja on, mutta tutkintoja suoritetaan Suomessa väärillä aloilla

• Asiat ovat muuttuneet vuosien varrella, enää ei saa
työntekijöitä sitoutumaan työhönsä samalla tavalla kuin
ennen.
• Isot palkkakustannukset ym. työntekijäkulut rassaavat. Omasta vapaa-ajasta joutuu maksamaan ison hinnan. Omaan pussiin ei suuresta työmäärästä huolimatta
paljoa jää.
• Yksinyrittäjän arki on välillä todella raskasta, taloudelliset velvoitteet ja verot vievät välillä yöunetkin. Vaikka työ
itsessään on kivaa, on haaste kaikki muu, mitä yrittämisessä tulee vastaan.

• Vakuutusyhtiöt eivät ota ollenkaan huomioon
sitä, että ihminen ei ole kone eikä jaksa
loputtomiin tehdä raskasta työtä.
Se aiheuttaa ennenaikaista väsymistä työhön ja yrityksen lopettaminen on jatkuvasti mielessä.
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Yrittäjänainen on yleensä aktiivinen paitsi yritystoiminnassaan, myös kotona ja yhdistyselämässä. Ei siis ihme,
että lähes kolmannes jäsenistämme kokee stressin tuntemuksia paljon tai melko paljon. Lisäksi jonkin verran niitä
tuntee toinen kolmannes. Tällaisia tuntemuksia ovat jännitys, levottomuus, hermostuneisuus, ahdistus ja unihäiriöt.
Yleisimpiä sairauksia yrittäjänaisilla ovat allergiat tai
hengityselinten sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön
vaivat. Molempia on lähes kolmanneksella vastaajista.
Unettomuutta kokee joka viides. Yli 40 prosenttia yrittäjänaisista kokee, että sairauksista tai vammoista on jotakin haittaa työnteolle.
Lähes kaksi kolmesta yrittäjänaisesta kokee olevansa
työpäivän jälkeen silloin tällöin kohtuuttoman uupunut,
näistä puolet jopa melko tai erittäin usein.

”YRITTÄJÄNAINEN
ei oo hirveen nuori,
se kirjottaa tosi
paljon.”
Tiina 6v.

Isoa tehostamisen tarvetta siten on työterveyshuollon
järjestämisessä, sillä lähes puolet jäsenistä ei ole Eteran
selvityksen mukaan järjestänyt sitä itselleen mitenkään.
Työterveyshuollon järjestäminen tai järjestämättä jättäminen ei tietenkään suoraan vaikuta yrittäjänaisen terveyteen, mutta se antaa kyllä viitteitä siitä, miten omasta hyvinvoinnista kaikkiaan huolehditaan.
Silti usko tulevaisuuteen ja jaksamiseen omalla alalla
on kova. Neljä viidestä uskoo jaksavansa tehdä töitä samalla alalla myös kahden vuoden päästä. Kaikkiaan vastaajat arvioivat työkykynsä ja hyvinvointinsa kouluarvosanaksi 8-. Ei siis mitään hälyttävää, mutta petraamisen
varaa on!
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Mistä ammennat voimaa työhösi?
• En mistään. Elämä on päivästä toiseen selviytymistä.

• Elämästä. Mietin välillä mikä olisi paras tapa viettää
aikaa tällä planeetalla nämä muutamat vuosikymmenet
ja sitten elän.

• Hyvästä mielestä. Siitä, että olen oman itseni herra ja
minulla on aikaa ja mahdollisuus tehdä mitä haluan.

• Ulkoilusta, harrasteista, läheisistä, haasteista

• Järjestötoiminnasta, alan kursseista.

• Positiivisista asiakaskohtaamisista ja perheen arjesta

• Puhun työkseni. Ammennan voimaa hiljaisuudesta ja
mietiskelystä. Toisinaan elokuvista, musiikista, käsillä
tekemisestä

• YRITÄN ammentaa liikunnasta, terveellisesti syömällä,
lukemalla kirjallisuutta (joka ilta), käymällä teatterissa
(liian harvoin), tapaamalla kollegoja (liian harvoin),
ja tekemällä puutarhatöillä

• Olen peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja
ja psykoterapeutti. Siirtyminen 2004 kunnalliselta puolelta itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi on ollut ammatillisesti voimaannuttava kokemus. En ole katunut koskaan päätöstäni. Voin psyykkisesti ja fyysisesti paremmin kuin koskaan. En ole ollut päivääkään sairaana 20
vuoteen. Olen elämääni tyytyväinen. Vaikka työskentelen yksin, tapaan säännöllisesti kollegoita ja koulutuksissa olen saanut uusia yhteistyökumppaneita ja ystäviä.
Olen käynyt myös säännöllisesti työnohjauksessa yli yli
30 vuotisen työurani ajan.

• Käymällä työpaikassani (luontaishoitokeskus) hoidoissa, syömällä terveellisesti, käyttämällä lisäravinteita ja
nukkumalla riittävästi. Pidän mielen virkeänä joogalla,
aamun avauksella, magneettihoidolla, ajoittain uimalla
ja hiihtämällä sekä seuraamalla aikaa (lukeminen).
Lomailen useamman kerran vuodessa 1–3 viikkoa
• Positiivisuudesta. Myönteisestä suhtautumisesta
asioihin
• Auringosta, lapsista. Tekemisen ilosta. Luonnosta.
Kauniista musiikista
• Sisusta, hammasta purren eteenpäin.
• Esikuvista
• Vuosikymmenien elämänkokemuksen kartuttamasta
henkisestä potentiaalista.
• Rakastan työtäni, itseäni, miestäni ja olen rakastettu.
Elän hyvässä parisuhteessa. Nautin elämästä, luonnosta,
kalastuksesta, liikunnasta ja koiran kanssa ulkoilusta sekä
hyvästä ruuasta ja viinistä. Pidän ihan tavallisista asioista, mutta välillä pieni luxus on paikallaan.
• Naisyrittäjien kanssa vietetystä ajasta,
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Palkansaajanaisen euro Suomessa on 83 senttiä. Yrittäjänaisen euro on vielä pienempi. Oman liitomme avulla
haluamme äänemme kuuluviin ja haluamme verkostoilla
ja osallistumisella edistää liiketoimintaamme. Ajamme ja
valvomme etujasi sekä edistämme yrittämistä kannustavien päätösten tekemistä Suomessa. Jokaisella jäsenellä
on mahdollisuus ottaa vahvasti kantaa oikeuksiensa puolesta ja verkostoitua toisten yrittäjänaisten kanssa. Yhteinen toiminta antaa uutta energiaa ja ideoita, sekä luo
asiakaskontakteja.
Vertaistuki on parasta, sanoo moni jäsenistämme. Verkostomme kautta jäsen saa äänensä kuuluville ja yrittäjyyteen liittyvät haasteet paremmin esille. Jäsen voi vaikuttaa suoraan siihen, miten parhaiten edistämme naisyrittäjyyttä Suomessa. Juuri nyt ajankohtaisia edunvalvontakysymyksiä ovat vanhemmuuden kulujen tasaaminen, alvin alarajan noston vaatiminen ja yrittäjän sosiaaliturvan
parantaminen. Me kannatamme vahvasti pienyrittäjyyden
vahvistamista tässä ajassa, jossa puhutaan vain yritysten
kasvusta ja kansainvälistymisestä. Me olemme järjestönä
aktiivinen erilaisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Jäsenen etu on tulla mukaan verkostoitumaan Yrittäjänaisten valtakunnallisiin tapahtumiin eri puolilla Suomea. Tietoa saa Yrittäjänaisten tapahtumakalenterista ja
muista kuulumisista verkkosivuiltamme ja Facebookista.
Ymmärrämme, ettei kiireinen yrittäjä aina ehdi mukaan kaikkiin kissanristiäisiin! Kiireistäsi huolimatta sinun kannattaa ottaa kattavat jäsenedut käyttöösi. Kauttamme saat maksutonta lainopillista neuvontaa, koulutusta, kuntoutusta ja tuettuja lomia. Lisäksi pääset hyödyntämään erilaisia etujamme arjessa ja vapaa-ajalla ympäri vuoden. Jäsenenä saat yrityksesi esille verkkosivujemme markkinapaikalle, vastaanotat kerran kuussa sähköisen
jäsenkirjeen ja -lehden, joka ilmestyy neljästi vuodessa.
Jäsenmaksumme on noin 100 euroa vuodessa paikkakunnasta riippuen, eli pullapitkon hinnalla kuukausittain saat
kaikki palvelut käyttöösi. Sitä paitsi jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen menoerä
– toisin kuin se pullapitko.
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Yhdessä olemme enemmän, kertoo jo mottomme ja on oikeassa: verkostojen ja sosiaalisten suhteiden on havaittu
myötävaikuttavan vahvasti yrittäjän ammatilliseen menetykseen.
Yrittäjänainen ymmärtää verkostojen merkityksen,
sillä ylivoimainen enemmistö vastaajista haluaa olla liiton toiminnassa mukana ennen kaikkea verkostojen takia. Verkostoitumisen arvostaminen siis on oleellista, sillä tätä kautta syntyy sosiaalista pääomaa, joka pitää meitä yhdessä.
Yrittäjänaisille verkostot ovat vielä tärkeämpiä kuin
miesyrittäjille, sillä moni jäsenistämme toimii yksin tai
hyvin pienessä yrityksessä, jossa vertaistukea ei ole tarjolla lainkaan tai ainakaan riittävästi.
Verkostot ja kanssakäyminen toisten yrittäjänaisten
kanssa on monelle jäsenellemme juuri se tärkein kimmoke tulla mukaan toimintaan. Kuten eräs jäsenemme asian
kiteytti: ”On hienoa kuulua ja vaikuttaa erilaisissa yrittäjäjärjestöissä, mutta pikkaisen erilaista on puhua omista ongelmista toiselle yrittäjänaiselle kuin putkimiehelle,
kaikella rakkaudella sitä putkimiestä kohtaan».
Valtakunnallisesti järjestämme keväisin Yrittäjänaispäivät ja syksyllä liittokokouspäivät vaihdellen eri puolella Suomea. Näihin tilaisuuksiin osallistuu 150–250 ihmis-

tä. Lisäksi Ruusun Päivän verkostoitumistapahtuma kerää
Helsinkiin toukokuussa yli 200 naista pääosin eteläisestä
Suomesta. Porin SuomiAreenassa kokoonnutaan talousseminaarin ja kansanedustajanaisia vastaan pelatun leikkimielisen lentopallo-ottelun merkeissä heinäkuussa. Lisäksi järjestämme muun muassa tapaamisia eduskunnassa.
Paikallisesti kunkin alueen yrittäjänaiset kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa koulutusten, yritystapaamisten ja illanviettojen merkeissä. Paikallisjärjestöjen tilaisuudet vaihtelevat sosiaalisen median koulutuksesta viininmaisteluiltoihin ja saunajoogasta eläkeinfoihin. Oleellista niissä on se, että ne ovat juuri järjestäjiensä näköisiä ja heidän tarpeisiinsa istuvia.
Naisten verkostot koostuvat enemmän epämuodollisista suhteista, joissa läpikäydään asioiden lisäksi myös
perheen ja läheisten asioita. Näistä verkostoista yrittäjänainen saa liiketoiminnan kannalta tärkeää tietoa, mutta
samalla myös moraalista tukea ja rohkaisua varsinkin yrittäjyytensä alkutaipaleella ja ongelmakohdissa.
Moni jäsen sanookin, että parasta toiminnassamme
ovat juuri toiset yrittäjänaiset, joilta saa kannustusta ja tukea arkeen sekä työn,
yrittämisen ja perheen yhdistämiseen.
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”YRITTÄJÄNAINEN yrittää
kiivetä kalliolle.
Se yrittää kiivetä köyttä
pitkin veden yli.
Se on sellainen hymyilijä.”
Sohvi 5v
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Yrittäjänaiselle on luontevaa osallistua yhdistystoimintaan etenkin Suomessa, joka on yhdistysten luvattu maa.
Pelkästään erilaisiin naisten yhdistyksiin kuuluu jäseninä
yli puoli miljoonaa suomalaista naista. Siksi ei ole ihme,
että liittomme on asukaslukuun suhteutettuna Pohjoismaiden ja todennäköisesti koko maailman laajin
yrittäjänaisten järjestö.
Järjestöiltä odotetaan edunvalvonnan lisäksi yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa, joka rakentaa verkostoja ja
luottamusta eri toimijoiden välille.

Liittomme tekee tätä monin tavoin. Kun katto-organisaation tehtävänä on informoida päättäjiä ja huolehtia
edunvalvonnasta, on paikallisjärjestöjen tavoitteena taas
tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua ja verkostoitua. Siksi valtakunnallisella etujärjestöllämme ja sen paikallisjärjestöillä on valtava
määrä erilaisia
tapahtumia ympäri
Suomen.
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SYNin toiminnalta odotetaan yhteydenpitoa, kannanottoja ja tietoa erilaisista mahdollisuuksista, kuten koulutuksista ja kuntoutuksista, vaikka vain osa haluaa osallistua säännöllisesti toimintaan. Noin kolmasosa vastaajista
osallistuu toimintaan vähintään kuukausittain, muut taas
harvemmin. Aktiivisuudesta voi myös päätellä, että selvästi ne, jotka osallistuvat eniten toimintaan, myös saavat siltä eniten.
Kyselyyn osallistuneista peräti 40 prosenttia on ehtinyt olla jäsenenä vajaat kaksi vuotta, mikä on merkki aktiivisesta jäsenhankinnasta, mutta myös uusien jäsenien
aktiivisuudesta.

”YRITTÄJÄNAINEN
harjoittelee
ruuanlaittoa
ja tykkää käydä
leikkipuistossa.”
Eeva 5v

Vastaajista lähes viidesosalla oli joku luottamustehtävä paikallis- tai valtakunnantasolla, mikä kertonee enemmän näiden ihmisten aktiivisuudesta kyselyssä kuin todellisesti jäsenjakautumasta päätöksenteossa?
Liitto pitää yhteyttä jäseniinsä säännöllisesti kuukausittaisella sähköisellä jäsenkirjeellä ja neljä kertaa vuodessa julkaistavalla Yrittäjänainen-lehdellä, jotka molemmat ovat pidettyjä.
Lisäksi liitto tarjoaa maksutonta lakimiespalvelua,
kuntoutusta, tuettuja perhelomia, ja monia muita jäsenetuja. Mutta kaikista eniten jäsenet arvostavat tarjoamiamme verkostoja.
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Verkostojen jälkeen seuraavaksi eniten jäseneksi liitytään
aatteen vuoksi. Naisyrittäjäaate ja naisyrittäjien edunvalvonta houkuttelevat mukaan noin kolmasosan jäsenistä. Jäsenyys on selkeä kannanotto siihen, että naisen
euro halutaan kokonaiseksi tämänhetkisen 83 sentin sijaan. Edunvalvonta ja ammatillinen yhteenkuuluvuus sitovat naisia yhteen myös jonkin verran, kun taas jäsenedut ovat toissijaisia. Kun verkostoja arvostaa lähes puolet vastaajista, saavat jäsenedut liittymään heistä vain
vajaat 1,5 prosenttia.
Yrittäjänaisen toiminnan suurin epäkohta on äitien
työnantajalle kerääntyvät vanhemmuudenkulut, joiden
vuoksi yritysten on vaikea kasvaa ja työllistää. Keskimäärin yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 14 000 euroa, mikä on monelle yksinyrittäjälle liian suuri riski palkata työntekijä. Ongelma kyykyttää työnhaussa myös nuoret naisemme ja nostaa ensisynnyttäjien ikää entisestään.
Jo nyt se on lähes 29 vuotta!
Meillä on monia murheellisia esimerkkejä nurin menneistä yrityksistä ja vanhemmuuden kulujen kohtuuttomasta taakasta naisvaltaisilla aloilla. Vai mitä sanotte

35-vuotiaasta hoiva-alan yrittäjästä, joka jo tähän mennessä on maksanut työntekijöidensä vauvalaskua 350 000
euroa? Tai mitä sanotte yksinyrittäjästä, joka viimein työtaakan alla uskalsi palkata yhden työntekijän sillä seurauksella, että tämä tuli raskaaksi, jäi kotiin ja tällä onnellisella perhetapahtumalla piti huolen siitä, että yrittäjä
nollasi omat vapaapäivänsä ja lomansa saadakseen työntekijänsä korvaukset sosiaalikuluineen maksettua?
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Vanhemmuuden kulut pähkinänkuoressa
VANHEMMUUDEN KUSTANNUKSET 2013
Yrittäjän kolme suurinta suoraa, lakisääteistä tai työehtosopimukseen perustuvaa kuluerää ovat 1. raskauden aiheuttamien poissaolojen kulut, 2. äitiys- ja vanhempainvapaasta koituvat palkka- ja lomapalkkakulut sekä 3. sairaan alle
10-vuotiaan lapsen hoitokulut:
1. RASKAUDEN AIHEUTTAMIEN POISSAOLOJEN KULUT
Sairausajan palkka (keskimäärin 5 päivää) 4)
700,00 €
Sosiaalikulut
175,00 €
YHTEENSÄ
875,00 €
2.a) ÄITIYS- JA VANHEMPAINVAPAASTA
KOITUVAT PALKKAKULUT
Työnantaja maksaa palkan 3 kk:n ajalta
Sosiaalikulut palkasta 1)
Kela korvaa työnantajalle yhteensä 2)
Kelan sosiaaliturvamaksun hyvitys 2,04 %
YHTEENSÄ

8 400,00 €
2 100,00 €
-6 888,00 €
-140,00 €
3 472,00 €

b) ÄITIYS- JA VANHEMPAINVAPAASTA
KOITUVAT LOMAPALKKAKULUT
Lomaa kertyy 28 päivää
3 136,00 €
Lomaraha
1 568,00 €
Sosiaalikulut lomapalkasta
1 176,00 €
Kelan vuosilomakustannuskorvaus 3)
-3 763,00 €
Kelan sosiaaliturvamaksun hyvitys 2,04 %
-76,00 €
YHTEENSÄ
2 041,00 €
3. SAIRAAN ALLE 10-VUOTIAAN LAPSEN HOITOKULUT
Sairaan lapsen hoitokulut
6 300,00 €
(9 vuotta / 5 päivää vuosi) 5)
Sosiaalikulut
1 575,00 €
YHTEENSÄ
7875,00 €
KULUT TYÖNANTAJALLE YHTEENSÄ
14 263,00 €

Laskelman pohjana:

Henkilön kuukausipalkka 2800 euroa/kk
Henkilön lomakertymä 2,5 päivää/kk
Äitiysloma 105 arkipäivää ja vanhempainvapaa
158 arkipäivää.
		
1) Sosiaalikulut laskettu 25 %:n mukaan, sisältää lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus keskimääräisellä %:lla).
2) Kela korvaa 3 kk palkasta 82 % ja sotumaksun (ei
bruttopalkan sosiaalikuluja). Palkanmaksu voi olla pidempikin aika kuin 3 kk, riippuu työehtosopimuksesta.
3) Lomakustannuskorvaus on 78–83 %, käytetty 80 %:a
(ei bruttopalkan sosiaalikuluja).
4) Sairausajan palkka ennen äitiysloman alkua arvioitu
kokemuksen perusteella.
5) Sairaan lapsen hoitopäivät arvioitu SYNnin ja SY:n
kyselyn perusteella.
Välilliset kulut
- Sijaisen rekrytointikuluja ei ole huomioitu.
Sijaisia on vaikea saada määräaikaisiin työsuhteisiin, varsinkin pienyritykseen, missä sijaisen ei ole todennäköistä äitiysloman jälkeen jatkaa työsuhdetta. Pienyrityksessä äitiyslomansijainen lähtee helpommin kesken sijaisuuden, kun vakituinen työpaikka löytyy muualta. Pienyrityksessä asiakassuhteet perustuvat pitkälti henkilökohtaiseen palveluun ja silloin työntekijöiden pysyvyys on
erityisen tärkeää.
Laskelmat on laatinut Hämeenlinnan MK-Tili Oy, 1/2013,
Auktorisoitu tilitoimisto
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Aloitteella lisää vauhtia
Suomen Yrittäjänaiset vaatii eduskuntaa tasaamaan vanhemmuudenvapaakulut. Siksi teimme asiasta myös kansalaisaloitteen. Se sai taakseen ensimmäisenä aloitteena
eduskunnan enemmistön eli 110 kansanedustajan tuen.
Näistä syistä yrittäjänaiset vaatii asiaa
eduskuntakäsittelyyn:
• Tupopöydissä ongelmaa ei ole kyetty kolmikantapohjalta ratkaisemaan.
• Nykyjärjestelmä kyykyttää nuoret naiset pätkätöihin.
• Etenkin naisvaltaiset alat maksavat vanhemmuuden
viulut.
• Yksi lapsi maksaa äidin työnantajalle
noin 12 000 euroa.
• Suomessa myös tyttöön on investoitu 20 vuoden
ikään mennessä noin miljoona euroa verorahoja.
Rekrytoinnissa noin 12 000 euron äitiriski katkaisee
liian usein kamelin selän.
• Nykyjärjestelmän vuoksi vain noin 30 prosenttia
yrittäjistä on naisia.
• Nykyjärjestelmä jarruttaa naisten yritysten kasvua,
työllistämistä ja kansainvälistymistä.
• Pk-yritykset pyörittävät jo Suomea. Ne tuovat leivän
yli 60 prosentille suomalaisista.
• Suomi harmaantuu ja seuraavan 10 vuoden aikana liki
700 000 ihmistä lähtee eläkkeelle.
• Suomeen ei synny riittävästi lapsia.
• Suomen kilpailukyky vaatii naisten työpanosta
ja naisten yrittämistä, sillä puolet kansalaisista
on naisia.
• Nykyjärjestelmä on vanha jäänne, johon Suomella ei
ole enää varaa.
Vanhemmuuden kustannusten jakaminen sai runsaasti
huomiota eri paikkakunnilla. Jäsenet tempasivat ja ke-

räsivät nimiä toreilla, kaupoissa ja omissa yrityksissään.
Asiasta tehtiin myös yli 100 sanomalehtijuttua, puolenkymmentä tv-juttua, sekä useita radio- ja aikakausilehtijuttuja. Eli julkisuus kannatti, mutta työ jatkuu! Seuraavaksi asiaa viedään eteenpäin puolueiden sekä eduskunnan naisverkoston kautta.
Ruotsissa asia on ratkaistu jo vuosia sitten perustamalla rahasto, jota ylläpitävät kaikki tuloveroa maksavat
kansalaiset, siis niin työntekijät kuin työnantajatkin. Tänä vuonna vanhemmuuden rahan osuus on 2,2 prosenttiyksikköä sairausvakuutusmaksusta. Yhteisesti kerätyistä
rahoista korvataan kulut niille yrityksille, joiden työntekijät vauvoja saavat. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa on
ymmärretty, että vauvoista hyödymme me kaikki ja siksi
kulut kannattaa myös hoitaa yhteisesti. Käytäntöön ovat
tyytyväisiä niin palkansaaja- kuin työnantajajärjestötkin.
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Edunvalvonnan
tavoitteitamme ovat:

• perhevapaakustannusten tasaaminen
• yritysten arvonlisäveron alarajan nostaminen
• yrittäjän tasa-arvoinen oikeus perhe-elämään sekä sosiaalija työttömyysturvaan
• työllistämisen helpottaminen etenkin pienissä yrityksissä
• naisyritysten kasvun ja kansainväistymisen kannustaminen
• yrittäjänaisen tiedon lisääminen omasta sosiaalija eläketurvastaan
• harmaantalouden torjuminen
• sukupolvenvaihdoksen helpottaminen
• yrittäjäjärjestöjen välisen yhteistyön syventäminen

Edunvalvontamme
saavutuksia ovat:

• leskeneläke
• naisyrittäjyyslaina (nykyisin pienyrittäjyyslaina)
• vanhemmuuden kustannusten tasaamisen saaminen hallitusohjelmaan ja neuvottelupöytiin
• YEL-kertymä yrittäjä-äidille äitiysloman ajalta
• mahdollisuus liittää sairaanhoito osaksi yrittäjän
työterveyshuoltoa
• yrittäjien sairausvakuutuksen omavastuuajan lyheneminen
• pientyöantajien palkanlaskentaohjelma netissä: www.palkka.fi
• yrittäjien sijaispalveluhankkeen kokeilu

Arvonlisäveron paikka?

Yrittäjänaisten edunvalvonnan listalla on vanhemmuuden
kulujen ohella muitakin asioita. Arvonlisäveron alarajan
nostaminen on niistä yksi. Suomessa yritys on arvonlisäverovelvollinen jo 8 500 euron liikevaihdolla, mikä pitää
huolen siitä, että etenkin käsityöläisten on vaikea saada
toimintaansa käyntiin ja vain harva uskaltaa kokeilla yrittäjyyttä. Arvonlisäveron alaraja on Suomessa yksi Euroopan kireimmistä ja asiantuntijoiden mukaan se voitaisiin
nostaa 40 000 euroon. Vielä silloinkin valtion menetykset ja tulot tasaisivat toisensa. Siksi Yrittäjänaiset kannattaa kansalaisaloitetta yritysten alvin alarajan nostamiseksi niin, että samalla myös liukuvaa alarajahuojennusta
korotetaan vastaavasti.
Nosto loisi paljon uutta uskallusta yrittää ja kokeilla
siipiensä kestävyyttä. Nosto myös tekisi kaikkein pienimmistä yrityksistä huomattavasti nykyistä kannattavampia,
sillä monet yritykset eivät pysty läpilaskuttamaan veroja.
Muita edunvalvonnan tavoitteitamme ovat muun muassa yrittäjän tasa-arvoinen oikeus perhe-elämään sekä

sosiaali- ja työttömyysturvaan, työllistämisen helpottaminen etenkin pienissä yrityksissä, naisyritysten kasvun
ja kansainvälisyyden kannustaminen, yrittäjänaisen tiedon lisääminen omasta sosiaali- ja eläketurvasta, harmaan
talouden torjuminen, sukupolvenvaihdoksen helpottaminen ja koko maan kattavan infrastruktuurin takaaminen.
Näitä asioita viemme eteenpäin eduskuntaan, ministeriöihin ja EU:hun. Lisäksi teemme yhteistyötä eri järjestöjen, ammattiliittojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja
vaikutamme asenneilmapiiriin median kautta.
Olemme mukana muun muassa Suomen Yrittäjien hallituksessa ja valiokunnissa, Naisjärjestöjen Keskusliiton ja
Naisyrittäjyyskeskuksen hallituksessa, Opetushallituksen
ja opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus- ja tutkintotoimikunnissa, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelman seurantakomiteoissa sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja
valtavirtaistamisen ohjausryhmässä.

• henkilöstön poissaolot stressaavat tänään työpaikoilla.
Näitä ovat esimerkiksi sairauspoissaolot ja vanhempainvapaat.

(Visa) saa periä kaikenlaisia maksuja siitä, että me tilitämme heidän kauttaan lähes kaikki myyntimme. Ja tietysti pankki ottaa omansa eli jo pelkästään myynnistä saatavan korttimaksun tilille saaminen maksaa ”maltaita”!!
Ilmeisesti tämä on pieni asia isoja myyntejä tekeville. Ja
vaikka tilitysajat ovat lyhentyneet niin Luottokunta pitää
silti rahojamme lainassa vähintään kaksi päivää. Näihin jokapäiväisiin pienen yrittäjän asioihinkin voisi puuttua.

Mitä haluat muuttaa työssäsi?

• Kaikki alat, joilla tehdään käsillä töitä ja liikevaihto
vuodessa on noin 50 000, arvonlisävero 24 % on aivan
liian paljon. Sen vaikutus yritysten lopettamisiin lähitulevaisuudessa tulee olemaan merkityksellinen.
• PERHEVAPAAKUSTANNUKSET OVAT TODELLINEN TAAKKA!!!
• Reilu 10 vuotta sitten alettiin ajaa äitiysloman kustannusten jakamista ja näin ”kenttäihmisestä” tuntuu siltä,
ettei paljon muusta kuulukaan! Esimerkiksi luottoyhtiöt

• Kiitos Yrittäjänaisten aloitteelliselle toiminnalle perhevapaiden ja perhesyistä johtuvien poissaolojen esille tuomisesta.
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Tutkimuksen mukaan yhdistystoiminta tuo jäsenillemme
työhön liittyvien suhteiden lisäksi myös henkilökohtaisia
läheisiä suhteita. Jäsenet myöntävät, että yrittäjänaisten
kokonaisuus on monipuolinen joukko eri alojen osaajia,
mutta juuri se lieneekin jäsenistömme suurin verkostollinen voimavara! Monelle jäsenelle on myös lohdullista
huomata monen toisellakin alalla puurtavan pohtivan samankaltaisia asioita ja saavan vertaistukea omaa ammattikuntaansa laajemmalta joukolta.
Tutkimus antaa viitteitä siitä, että jäsenemme luottavat toisiinsa. Mitä kauemmin jäsen on ollut mukana ja
mitä aktiivisemmin hän on osallistunut, sitä enemmän
luottamusta on kertynyt.
Mikä parasta: jäsenistömme on ymmärtänyt järjestömme tarkoituksen ja merkityksen. Oman edun tavoittelu ei

”YRITTÄJÄNAINEN
meikkaa, yrittää
meikkaamista.
Se yrittää
luistella, se
kaatuu joka
kerta.” Petra 6v.

ole yleistä, vaan tavoitteena on toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Mielenkiintoista oli se, että liikevaihdoltaan suurimpien yritysten yrittäjänaiset luottavat toisiin ihmisiin muita enemmän. Taloudellinen tasapaino ja menestys luovat turvallisuuden ja onnellisuuden tunteen, mikä lisännee luottamusta.
Samoin aktiivisesti toimintaan osallistuvat luottavat toisiin jäseniin passiivisia jäseniä enemmän. Epäluulo kasvaa siis yhtä matkaa oman osallistumattomuuden
kanssa, kun taas luottamus ja tyytyväisyys kasvavat osallistumisen myötä. Mutta miten saisimme tämän viestin jäsenillemme, jotka ovat yrityksissään ja harrastuksissaan
kiireisiä jo muutenkin?
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”Yrittäjänainen
koettaa
tehdä taloja.”
Jami 5 v.
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Moni jäsenemme saa toiminnastamme ystäviä, tärkeää tietoa ja kontakteja, mutta vähintään yhtä moni ei saa. Onnellista on se, että mitä pitempään jäsenyys on kestänyt
ja mitä aktiivisempi jäsen on itse ollut, sitä enemmän hän
kokee saavansa. Kuvailevaa on myös se, että liiketaloudellisia hyötyjä enemmän verkostoista saadaan tukea arkeen ja jaksamiseen, eli hyötyä, jonka arvoa rahassa on
vaikeampi mitata.
Kuten graduntekijä Karoliina Wilkman asian esittää,
naisyrittäjyyttä leimaavasta yksinyrittäjyydestä huolimatta mahdollisuudet sosiaalisten suhteiden luomiseen sekä verkostoitumiseen ovat järjestön ja sen paikallisyhdistysten kautta laajasti käytettävissä. Verkostoitumisesta hyötymisessä keskeisiä ovat aktiivisuus ja toimintaan
osallistuminen.

Naisyrittäjät liittyvät jäseneksemme ennen kaikkea
verkostoitumisen takia, ja jäsenten mielestä verkostoitumisen mahdollistaminen ja ylläpitäminen ovat yhdistyksen tärkein tehtävä, joka menee joskus jopa naisyrittäjien edunvalvonnan ylitse!
Iso kysymys jatkoon on se, miten saamme osallistumattomia aktivoitumaan ja miten saamme välitettyä tietoa toiminnasta edistettyä siten, että vastaanottaja sen
myös huomaa!
Tämä on tärkeää, sillä kokoamalla yhteen eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine koulutustaustoineen ja kontaktiverkostoineen on järjestöllä käytettävissään koko Suomen laajuinen erilaisten tietojen ja taitojen resurssiverkosto, josta
parhaimmillaan voi olla jäsenelle suuri hyöty niin jaksamiseen kuin taloudelliseen menestykseenkin.
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Mistä toivoisit lisää tietoa:

• Yleensä kaikenlaista tietoa tarvitaan. Esimerkiksi tilastolliset tiedot muista yrittäjänaisista kiinnostaisi, jotta
tietäisi missä on itse.

• Liiton agendalla olevista asioista enemmän tietoa
paikallisyhdistyksiin,, jotta puhuisimme samoista asialinjoista ja ajankohtaisuuksista.

• Vaikea sanoa, ehkä ongelma on enemmän omassa ajankäytössäni, ettei ehdi olla yrittämisen taustatietojen ja
laadunvalvonnan parissa niin aktiivinen. Tuntuu vain, että
menee paljon ohi. Sähköpostilla tulee ilmoituksia ja muistutuksia, ja näistä jälkimmäisistä kiittelisin. Ne tulevat
usein tarpeeseen.

Jos joskus on ylimääräistä aikaa, käykääpä tutustumassa jäsensivujen antiin. Sinne on koottu paljon erilaista
tietoa yrittämisestä, yrittäjänaisista ja järjestöelämästä.
Otamme vinkkejä vastaan myös sivujen kehittämisestä!

• Tapahtumista muutakin tietoa nettiin kuin päivä,
kellonaika ja tapahtuman nimi.

liitimme myös koko lehtemme nettisivulle. Sieltä se on luettavissa vielä vuosia myöhemminkin.

Yritämme pistää tapahtumista tietoa nettiin sitä mukaa,
kuin sitä paikallisjärjestöiltä saamme. Liiton nettisivuilta löytyy kohta ”ajankohtaista”, jonka alta löytyy meille
ilmoitetut tapahtumat koko vuodelta. Muistakaa siis ilmoittaa meille jäsentapaamisenne ja suunnitellut tilaisuutenne koko vuodelta!

• Sähköposti tavoittaa parhaiten, mutta jotenkin viestinnän pitäisi olla kiinnostavampaa edunvalvonnasta. Tuntuu, että sillä saralla ei ole edetty viimeisen 10 vuoden
aikana. Esim äitiyslomasta aiheutuvat kustannukset.

Toiveita ja toimiston vastauksia

• Tieto tulee kovin myöhään. Kalenterini on täynnä
kolme kuukautta eteenpäin, joten tapahtumista pitäisi
tiedottaa ajoissa, eikä kaksi viikkoa etukäteen.

• Pelkkä sähköposti-info ei riitä.
• Sähköpostitse useammin tietoa tapahtumista ja
koulutuksista.

• Toivoisin saavani tiedot netin ja sosiaalisen median
välityksellä, en enää sähköpostitse.

Liitolta lähtee jäsenkirje joka kuukauden lopussa. Pyrimme kasaamaan tähän kaiken oleellisen, jottemme pommita jäseniä kirjeillä väsymykseen asti. Lisäksi paikallisjärjestöjen toimihenkilöille lähtee samaan tahtiin erillinen
kirje, jossa muistutamme yhteiskumppanien tilaisuuksista, yhteisistä mahdollisuuksista, vuoden palkittavien valinnoista jne.

Olemme tänä vuonna perustaneet oman jäsenten sivun,
jolla julkaisemme hyvin monenlaista tietoa. Lisäksi avoin
yrittäjänaisten ryhmä Facebookisa sisältää monenlaista
keskustelua. Kannattaa tarkistaa myös, josko teidän paikallisjärjestöllänne on oma Facebook-sivu? Viime vuonna

• Toiminta jakautuu moneen osaan ja viestintävälineiden
tulisi palvella toiminnan eri osa-alueita. Internetsivut toimivat nyt ulkoisen tiedottamisen välineinä parhaiten, nettisivut ovat käyntikortti kolmansille osapuolille. Internetsivujen tulisi olla elävä ja aktiivinen kanava myös jäsenil-

Kerromme ajankohtaista-palstalla tapahtumat niin aikaisin, kuin vain saamme niistä tiedon. Valtakunnalliset tilaisuudet lisäämme sinne heti vuoden alussa.
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leen. Jäsenlehdellä on myös monta roolia tiedotuksessa,
mutta se ei yksin riitä. Sähköpostikirje jäsenille on tehokas
ja suora väylä muistuttamaan ja aktivoimaan toimintaan.

järjestöt kertovat meille omista tapahtumistaan ja suunnitelmistaan, sitä nopeammin saamme ne yhteiselle nettisivulle kaikkien nähtäville.

• En tiedä, saanko, kun en tiedä, mistä kaikesta voisin
saada tietoa. Sähköposti on verraton tiedonjakelukanava.

• En jostain syystä saa jäsenlehteä. Olisin muuten laittanut sen ykköseksi. Selvitän syyn.

• Samaa viestiä voisi toistaa useassa tuutissa. Nyt menee asioita ohi, kun ei aina ehdi katsoa kaikkia viestejä.

Kannattaa tarkistaa, onko liiton tietoihin jäänyt vanhentunut osoitteesi. Muuten jäsenlehti lähtee jokaiselle normaalia jäsenmaksua maksavalle jäsenelle, samoin kuin jäsenkirjekin.

Juuri tähän pyrimme.
• En saa tarpeeksi tietoa siitä mitä yrittäjänaiset ovat
saaneet aikaan esim. teollisilla aloilla ja vaikuttamisessa.
• Paikallistason asiat ensin kuntoon ja yhteydenpito sekä ajankohtaisten asioiden koulutus myös ruohonjuuritasolle.
Kannattaa todella osallistua itse mukaan, sillä siten saa
myös enemmän ja pystyy vaikuttamaan sisältöön parhaiten
• En vain ehdi seuraamaan kaikkia sivustoja enkä sähköposteja, vaikka haluaisinkin. Kahvikupposella harvoin kukaan ottaa aiheeksi yrittäjänaiset, koska nykyisessä toimistossa ei ole muita yrittäjänaisia. Kuulisin mielelläni
enemmänkin.
Tule mukaan paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin,
siellä yhteinen liekki roihuaa!
• Oma syyni, en ehdi seuraamaan nettisivuja tai muuta :(
Ei hätää. Jos kaikki sujuu hyvin, et ehkä kaipaa lisätietoa. Sitten, kun toimintaan tulee mutkia, kunto pettää
tai kaipaat lakimiestä, ota yhteyttä, sillä tarjoamme apua
maksutta käyttöösi!
• Toivoisin, että internet sivut olisivat selkeämmät ja
ajantasaisemmat.
Internetsivut uudistettiin pari vuotta sitten, eikä isoja
muutoksia ole nyt suunnitteilla. Ilman muuta yritämme
parantaa silti niiden selkeyttä. Mitä paremmin paikallis-

• Tuntuu hassulta saada liitolta tietoa, kuka on milloinkin valittu yrittäjänaiseksi. Haluaisin esille enemmän tavallisia työtä tekeviä naisyrittäjiä. Liiton keulakuvina toimivien vanhojen rouvasihmisten sijaan toivon nuoria yrittäjänaisia esille!
Erilaisilla valinnoilla paikallisiksi ja valtakunnalliseksi
yrittäjänaiseksi haluamme korostaa juuri niitä tavallisia
työtä tekeviä yrittäjänaisia. Kysyjä on oikeassa siinä, että nuoria yrittäjänaisia on joukossamme vähän, ja se on
meille selvä haaste jatkossa, sillä juuri heidät haluaisimme mukaan!
• Jäsenistölle sähköpostia ajankohtaisista yrittäjää koskevista asioista ja tietoa poliittisista päätöksistä ja tapahtumista, siis muistakin kuin liiton omista asioista.
Olemme pitäneet jäsenkirjeen paikkana, jossa kerromme
pääosin omista asioistamme. Lehteen ja Facebookiin kokoamme muitakin tietoja. Jatkossa voimme hyvin koota
esimerkiksi lehteen kerran vuodessa voimaan tulleet lakiuudistukset. Hyvä vinkki!
• Nettisivut pitäisi olla ajan tasalla ja aktiivista toimintaa pitäisi olla Facebookissa. Nämä kyselyt ovat kyllä
hyvä juttu ja askel eteenpäin!
Nettisivuja päivitämme viikoittain ja äsken tehdyn pikatarkistuksen mukaan facebook-ryhmässämme on käynyt vii-
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kon kuluessa kirjoittamassa, kommentoimassa tai tykkäämässä 278 ryhmän jäsentä. Yhteensä ryhmässä on jäseniä
jo yli 2000. Olethan sinä jo mukana? Tästä on hyvä jatkaa!

On hyvä idea alkaa koota liiton sivuille tietoa osa-aikaeläkkeestä, sukupolvenvaihdoksesta, lainamahdollisuuksista jne. Tästä otamme kopin!

• Enemmän tietoa esimerkiksi osa-aikaeläkkeeseen ja
eläkkeeseen vaikuttavista seikoista YEListä ja vapaaehtoisista vakuutuksista.

• Avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

• Paremmin koordinoitua viestintäkanavaa. Paikallisosaston tiedotus on paikoin sekavaa ja huonosti koordinoitua
kevyttä tapahtumamarkkinointia. Yrittäjyyteen liittyvät
asiat tuntuvat olevan tiedottamisessa toisarvoinen asia.
• Muilla yrittäjien liitoilla on jäsenille palveluja, joista saa
tietoa työnantajana olemisesta, lakitietoa, verotustietoa
ja yleensäkin palveluja, joista saa tietoa yrittäjyydestä ja
siihen liittyvistä asioista. Nyt pitäisi liittyä naisyrittäjien
lisäksi myös johonkin muuhun jäseneksi, että saa apua.
Paikallisjärjestöt saavat itse päättää toiminnastaan, ja
siksi me liitosta voimme vain kannustaa ja heittää ideoita paikallisille tahoille. Kaikki liiton tiedotteet ovat paikallisjärjestöjen käytössä, niitä saa muokata ja hyödyntää
kaikin mahdollisin tavoin. Järjestöjen halutessa myös autamme niitä laatimaan omia tiedotteita.

Tähän pyrimme!
• Liittymisen yhteydessä olisi hyvä olla jäsen, joka tutustuttaa yrittäjänaisten toimintaan. Tavallaan vetää mukaan ja tutustuttaa muihin naisyrittäjiin. Kohdallani ei
ainakaan ole tällaista ollut.
• Vaikea liittyä toimintaan mukaan uutena – siksi on jäänyt menemättä tapahtumiin
Kannustamme kaikkia paikallisjärjestöjä kummitoimintaan
ja mentoroimaan uusia jäseniä juuri tässä toivotulla tavalla, jotta toimintaan olisi vieraankin helpompi tulla mukaan ilman kokemusta ulkopuolisuudesta.
Lapin yrittäjänaisista voisi ottaa mallia monella paikkakunnalla, sillä he kokoontuvat vuosittain yhteen viettämään voimaannuttavaa viikonvaihdetta. Haluaisitko sinä järjestää samankaltaista toimintaa omalla alueellasi?

Vapaata tuuletusta liiton toiminnasta

• Valitettavasti ainakaan minun kohdallani näkyvyys ei
toiminut. Vaikka olin yrittäjä ja nainen, en ollut kuullut
liitosta ennen kuin sieltä soitettiin minulle. Nettisivuilla on kannanottoja, mutta lukeeko niitä muut
kuin jäsenet?

Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellisen näkyvä vuosi toiminnassamme. Meistä on tehty pitkälle toista sataa sanomalehtijuttua, puolenkymmentä tv- ja naistenlehtijuttua
sekä lukuisia radiohaastatteluja. Välitämme myös jatkossa tiedotteemme lehdistölle sekä päättäjille.

• Olen yhteiskuntatieteen maisteri ja mielestäni ihan valveutunut ammattiliittoasioiden seuraaja. Liityin Yrittäjänaisiin puhelinkeskustelun perusteella ja olin innoissani
”uudesta” naisten yrittäjäliitosta. Voi sitä häpeän määrää, kun selvisi, että liitto on vuosikymmeniä vanha.
Joten palautteeni koskee liiton näkyvyyttä julkisessa
keskustelussa. Kaikki tietävät Suomen Yrittäjät, ehkä
yrittäjänaisia luullaan sen naisosastoksi. Ryhtiä!
Vuonna 1947 kokoontui 80 naisyrittäjää perustamaan
yhteistä valtakunnallista järjestöä sillä heillä oli iso
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halu ja tarve osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun,
rakentaa tätä maata kaiken runtelun jälkeen ja koota naisten voimat yhteen. Pitkä kokemus tuo toimintaamme uskottavuutta, jota ei todellakaan tarvitse häpeillä vaan josta saamme olla ylpeitä.
Vaikka ajat ja syyt ovat – onneksi – muuttuneet, on
tässä kansainvälisesti epävakaassa taloustilanteessa toiminnallemme yhtä suuri tarve ja kysyntä. Naisen euro on
edelleenkin vain 83 senttiä, ja yrittäjänaisen euro vieläkin vähemmän. Haluamme jatkossakin tehdä töitä, jotta
euro saadaan kokonaiseksi ja jotta yrittäjänaisen sosiaaliturva saadaan yhdenvertaiselle tasolle muiden kanssa.

tatavoista. Kun uusia jäseniä liittyy, niin heille pitäisi selventää, että he ovat myös osana kansallista naisjärjestöä.

• Jos yksi paikallisjärjestömme hallituksen jäsen ei olisi
liiton hallituksessa, niin en olisi kyllä perillä liiton toimin-

• Hienoa, että edistetään naisyrittäjyyttä.

• Hienoa, että naisten oikeuksia työelämässä ollaan loogisesti työstämässä samalle tasolle miesten kanssa. Minulle ihanaa antia on ollut jo sekin, että on samanhenkisessä seurassa, kun on ehtinyt johonkin tapahtumaan osallistumaan. Pienyritystä pyörittävänä haluaisin Suomen Yrittäjien ja Yrittäjänaisten välille jotakin yhteistyötä, jotta
jäsenmaksuissa voitaisiin huomioida tämä kahden liiton
kombinaatio. Alussa pienikin on suurta.

2. Yrittäjänaisten jäsen voi ostaa Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin, joka pitää sisällään kaikki valtakunnalliset jäsenedut. Sen hinta on meidän jäsenmaksumme
lisäksi yrityksesi koosta riippumatta 58 €. Tällöin jäsen
voi osallistua vain meidän toimintaamme paikallisesti ja
valtakunnallisesti.

Kiitos palautteesta. Meiltä liitolta lähtee heti jäsenyyden
alussa tervetuliaiskirje uudelle jäsenellemme. Siinä kerromme eduistamme, toiminnastamme ja tavoitteistamme.
Sen jälkeen jokainen sähköpostiosoitteensa kertonut jäsen saa kuukausittaisen jäsenkirjeen sekä lehtemme neljä
kertaa vuodessa. Parhaamme siis yritämme! Voimme hyvin
tarkentaa uudelle jäsenelle menevää kirjettä tältä osin.
• Olin alkuaikoina tosi aktiivinen. Pienten lasten takia
aktiivisuus on hiipunut. Nyt harmittaa, ettei edunvalvonnassa ole edetty enempää.

Mitä jäsenmaksulla heltiää?

Teemme paljon yhteistyötä, ja olemme tällä hetkellä Suomen Yrittäjien toiseksi suurin toimialajärjestö. Puheenjohtajamme on myös SY:n hallituksessa, ja monet muut jäsenemme eri valiokunnissa. Jäsenillämme on kolme eri mahdollisuutta saada jäsenetuja molemmista järjestöistä.
1. Jäsen voi olla varsinainen jäsen molemmissa järjestöissä, jolloin hän saa molempien järjestöjen täydet edut ja voi
osallistua molempien toimintaan ja päätöksentekoon. Tällöin
jäsen maksaa molempien järjestöjen täyden jäsenmaksun.

3. Yrittäjänaisten jäsen voi ostaa Suomen yrittäjien suppean palvelupaketin, joka pitää sisällään Suomen Yrittäjien tiedotuksen, muttei muita jäsenetuja. Sen hinta on
meidän jäsenmaksumme lisäksi 33 €.
Saat tarkempia tietoja mahdollisuuksista toimistoltamme osoitteesta toimisto@yrittajanaiset.fi tai numerosta 040 5222252.
• Liiton osuus jäsenmaksusta on aivan liian suuri. Suhteen pitäisi olla korkeintaan 50/50 tai 40/60 yhdistysten
hyväksi. Paikallistoimintaan on vaikea saada rahoitusta,
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eivätkä jäsenet ole halukkaita maksamaan tilaisuuksista.
Jos yhdistyksessä alkaa olla satoja jäseniä, olisi tarpeen
palkata ainakin osapäiväinen henkilö hoitamaan asioita.
Vapaaehtoistyönä asioiden hoitaminen kärsii ja työtä on
liikaa. Liiton olisi ehkä helpompi saada muuta rahoitusta, ja lehteä voisi rahoittaa esimerkiksi mainoksilla.
Teemme parhaamme rahoittaaksemme lehteämme ilmoituksilla. Rahoitamme sitä kuitenkin koko ajan yleisestä
budjetistamme. Liiton osuutta ei ole nostettu moneen
vuoteen. Halutessaan paikallisjärjestöt voivat nostaa
omaa osuuttaan
• Jäsenmaksut! Yrittäjälle jäsenmaksun suuruus ok, kun
sen voi vähentää verotuksessa. Mutta niille jäsenille jotka työskentelevät puolison yrityksessä tai ovat eläkkeellä,
voisi olla pienempi maksu. Varsinkin täällä maaseudulla sillä on suuri merkitys, kun jäseniä ei ole pilvin pimein!
• Osallistuminen liiton tilaisuuksiin on liian kallista.
Jäsenetuja kaipaisin enemmän.
Ymmärrämme hyvin, että jäsenmaksu voi pienimmistä jäsenistämme tuntua suurelta. Siitä huolimatta maksu on
yrittäjäjärjestöistä selkeästi pienin! Saadakseen maksusta
täyden hyödyn kannattaa osallistua toimintaan mahdollisimman aktiivisesti, sillä hyödyntämällä vaikkapa kerran
maksutonta lakimiespalveluamme tai osallistumalla maksuttomaan kuntoutukseen jäsenmaksun saa moninkertaisesti takaisin. Jäsensivulta kannattaa tarkistaa kaikki jäsenedut, sillä niitä on paljon. Kannattaa myös muistaa,
että kaikki osallistumiset tilaisuuksiimme tai matkoihimme voi vähentää yrityksen verotuksessa.
Yritämme pitää liiton jäsenmaksujärjestelmän mahdollisimman yksinkertaisena, emmekä siksi ole luoneet eri
maksuluokkaa yrittäjän puolisoille. Samasta syystä kaipaisimme aktiivijäsenille ja senioreille samaa jäsenmaksukäytäntöä ympäri maan.

Ylipäänsä ne jäsenet, jotka osallistuvat illanviettoihin,
koulutuksiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin ja niiden antiin ja tarjoiluun, kokevat jäsenmaksun pieneksi, kun taas
ne, jotka eivät osallistu, kokevat sen kenties suureksi. Tulkaa siis mukaan toimintaan, sillä osallistumalla saatte lisää vastinetta rahoillenne!
Liiton jäsenmaksuun ei ole suunnitelmissa korotusta,
muttei alennustakaan. Sen sijaan yritämme kovasti miettiä, miten voisimme saada sillä aikaan enemmän.
• Olen tyytyväinen.
• Olen ollut vuoden jäsen ja siksi vähän jäävi vielä sanomaan sitä tai tätä. Kaikkein tärkeintä olisi naisyrittäjien
yhteenkuuluvuus. Se tulee tapaamisten kautta. Yksinyrittäjänä tiedän, mitä yksin yrittäminen on, ja on ihana
saada jakaa ajatuksia. Yksi asia, mikä minua mietityttää,
on naisyrittäjien näkymättömyys. Uskon, että jäsenkunnalla olisi paljon annettavaa suomalaista yrittäjyyttä kehittäessä ja myös sanottavaa ihan jokapäiväisissäkin asioissa. Ennen yrittäjyyttäni en ollut koskaan kuullutkaan
koko järjestöstä. Uskoisin, että naisyrittäjiltä löytyisi sellaista rohkeutta, mitä nyky-yhteiskuntamme tarvitsee.
• Perhevapaakustannusten epäkohtiin on satsattu paljon,
kiitos. Toivottu tulos on vaan vielä niin kaukana.
• Perhevapaa-asia on suurin epätasa-arvon aiheuttaja
työmarkkinoilla. Koska naisyrittäjät työllistävät yleensä
naisia, naisyrittäjien pienet yritykset kustantavat lapsista koituvat kulut, joita Kela ei korvaa. Miehet ovat töissä isoissa firmoissa ja teollisuudessa, eikä miesten alojen
firmoille tule lapsista laskua. Siksi minäkin naisyrittäjänä
palkkaan mieluummin miehen töihin. Hän ei jää äitiyslomalle eikä kotiin hoitamaan sairasta lasta. Haluaisin palkata naisen, mutta en enää uskalla, koska pienyrityksen
talous ei ehkä kestä niitä kuluja, joka lapsesta tavalla
tai toisella koituu työnantajalle. Tilanne on väärin minua
kohtaan työnantajana ja kaikkia naisia kohtaan työntekijöinä. Hoidetaan tämä kuntoon!
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• Tiukemmin voisi yrittäjäyhdistykset yleensäkin valvoa
yrittäjän etuja. Työnantaja on tämän päivän orjuutettu.
Työntekijällä on aivan mahdottomat etuudet, joten pieni työnantaja ei uskalla työllistää. Ja miksi työnantaja on
velvoitettu maksamaan työntekijänsä perheenlisäyksestä?
• Perhevapaiden kustannusten esillä pitäminen on todella
tärkeä asia, ja lähes ainoita asioita, missä erityisesti yrittäjänaisten panos on merkittävä verrattuna muihin yrittäjäyhdistyksiin.
• Toivoisin lisää koulutuksia, erityisesti paikallistasolla.
Ei pelkkää verkostoitumista, vaan kunnon koulutuksia esimerkiksi talousasioista (kuten pienyrityksen talousjohtamisesta). Lisäksi joitain työpajatyyppisiä koulutuksia,
missä yhdessä tehtäisiin vaikka lehtimainoksia Photoshopilla, suunniteltaisiin mainoskampanjoita ja valmisteltaisiin eri materiaaleja.
Kokoamme nettiin koulutusta yrityksen koko elinkaaren
ajalta. Sen avulla vastaamme yleisimpiin meille esitettyihin kysymyksiin: Millainen yritys minun kannattaa perustaa, miten palkkaan ensimmäisen työntekijän, mistä
voin kysyä rahoitusta yritykseeni, miten minun kannattaisin huolehtia eläketurvastani, miten liiketoimintaa voisi kehittää ja suunnitella, mistä saan apua väsymykseeni ja mitä voin tehdä yritykselleni, kun jään eläkkeelle?
Netin jäsensivuillamme koulutus on kaikkien ulottuvissa
paikasta ja ajasta riippumatta. Koulutukset toteutetaan
live-videointeina, eli niissä on oikea ihminen kertomassa vaihtoehdoista ja näkökulmista. Mihin aiheeseen juuri
sinä haluaisit vastauksia tai ideoita?
Paikallisjärjestöjemme tilaisuuksissa on usein tarjolla
oppia samoista aiheista, kuten myös sosiaalisesta mediasta, esiintymisestä ja monesta muusta.
Olemme jo pari kertaa järjestäneet yhdistysten aktiiveille järjestökoulutusta valtakunnallisten tilaisuuksien
yhteydessä. Tätä on myös tarkoitus jatkaa. Työpajaide-

asta otamme heti vaarin, ja toteutamme koulutusta sentyyppisenä liittokokouksemme yhteydessä 3.– 4.10.2014.
Tule mukaan!
• Tukea ja toimintaa paikallisyhdistyksille enemmän.
• Vaikuttaa hyvälle.
• Aktiivista ja asiantuntevaa toimintaa.
• Liityin jäseneksi, koska halusin verkostoitua ja saada
myös hyötyä uutena yrittäjänä. Valitettavasti nämä asiat
eivät toteutuneet. Paikallisjärjestön toiminta vaatii tehokasta kehittämistä. Ei riitä pelkästään, että on kattojärjestö ja sen tuomat edut sekä paikalliset yhteisillat vanhan
kaavan mukaan. Enemmänkin pitäisi jokaisen järjestöön
kuuluvan tehdä yhteistyötä keskenään ja kannustaa ja
kannattaa muita järjestöön kuuluvia yrittäjänaisia, varsinkin uusia aloittavia yrittäjiä. Omaan asiakaspiiriini kuuluu
ainoastaan noin prosentti alueen yrittäjänaisten jäsenistä,
ja saman ovat kokeneet useat järjestöstä eronneet jäsenet.
Ellei näihin asioihin panosteta, eivät tulevat nuoret yrittäjät kiinnostu järjestötoiminnasta - eli enemmän yhteistyötä jäsenyritysten kesken. Tämän päivän nettimaailmassa
sen pitäisi olla helppoa. Esimerkiksi FB-sivusto olisi ilmainen markkinointikanava, mutta sitä ei hyödynnetä ja jos
hyödynnetään, yhteistyö puuttuu sen kautta täysin!!
• Koko liitto on jäänyt hyvin etäiseksi asiaksi.
En kunnolla edes tiedä organisaatiota, saati tunne
jäseniä tai tiedä toiminnasta paljon mitään.
• En oikein tunne saavani suurta henkilökohtaista hyötyä
Yrittäjänaisiin kuulumisesta. Yleiset ja paikallisjärjestön
järjestämät tapahtumat eivät oikein jostain syystä puhuttele. Todellista verkostoitumista en ole juurikaan naisyrittäjien keskuudessa havainnut. Olen yrittänyt käydä muutamissa tapahtumissa, mutta ne ovat jääneet ainutkertaisiksi. En tosin osaa sanoa, miten muuttaisin toimintaa
jäseniä enemmän kiinnostavaksi, joten en purnaa
asiasta sen enempää. Hyvää syksyn jatkoa!
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Jos vaan ennätät, käypä kerran nettisivullamme yrittajanaiset.fi, liity Facebook-ryhmäämme tai Twitter-remmiin.
Pistäydy käymään toimistollamme. Tervetuloa!

olla nimenomaan liiton tehtävä. Liiton pitäisi kutsumatta jalkautua muutaman vuoden välein paikallisyhdistyksiin
kertomaan edunvalvonnasta ynnä muista tehtävistä.

• Yrittäjänaisten toiminta vaikuttaa päällepäin «putiikinpitäjien» touhuilulta, jossa näkyvyyttä saavat ennen kaikkea
aktiiviset jäsenet. Liityin jäseneksi tukeakseni Yrittäjänaisten toimintaa, mutta en tällä hetkellä tunnista jäsenyydestä olevan mitään hyötyä toiminnalleni. Toisaalta nais- ja
miesyrittäjien ongelman/haasteet ovat samanlaisia ja koko
yrittäjäkenttä pitäisi saada naisille(kin) tärkeiden asioiden
taakse. Esimerkiksi vanhemmuudesta syntyvien kustannusten tasaamiseksi olisi saatava koko yrityskentän tuki.

Sekä toimitusjohtaja että puheenjohtaja yrittävät vierailla
mahdollisuuksien ja kutsujen mukaan paikallisjärjestöissä
ympäri maata. Kuokkavieraina emme sentään halua tulla
paikalle. Lisäksi viime vuonna toimitusjohtaja soitti lävitse kaikki paikallisjärjestöt ja kysyi niiden toiveita. Samaa
käytäntöä on tarkoitus jatkaa toimiston voimin.
Lisäksi kaikki tiedotteemme, blogimme ja tapahtumamme löytyvät nettisivuiltamme www.yrittajanaiset.fi. Jäsensivulta löytyy myös työkalupakki, johon kokoamme yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä. Onko sivu sinulle jo tuttu?

• Liiton pitäisi mielestäni olla vahvempi Suomen Yrittäjien tapaan. Naisyrittäjien etua pitää ajaa voimakkaammin
ja vaatia koko ajan vanhemmuuden kustannusten tasaista
jakamista lapsen molempien vanhempien työnantajien kesken. ”Asia on taas unohtunut”, vastasi jopa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko viime keväänä Leena Harkimon
kysymykseen eduskunnan kyselytunnilla. Olisivatko nämäkin asiat toisin, jos etujamme ajaisi Suomen Yrittäjät?
On ilman muuta erilaista ajaa etuja 7 000 jäsenen kuin
115 000 jäsenen joukolla. Mutta lopun kysymys ytimöittää
kaiken: kun meidän etujamme eivät tahdo ajaa ketkään
muut. Siksi meitä tarvitaan muistuttamassa epäkohdista
ja nostamassa yrittäjänaisen kissan häntää.
• Upeaa toimintaa.
• Enemmän näkyvyyttä ja edunvalvontaa!
• Liitto ei kovin näy rivijäsenelle, varsinkaan jos paikallisyhdistyksen toiminta ei edistä sen näkyvyyttä. Aiemmin toimiessani aktiivisesti paikallisyhdistyksessä koin,
että sain kyllä postia liitosta hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, mutta kun jättäydyin sivummalle, on SYN
ja sen tiedotteet ja tavoitteet jotenkin jääneet taka-alalle.
On selvää, ettei kaikilla paikallisilla tekijöillä ole aikaa tai
voimavaroja aktiiviseen tiedottamiseen, siksi sen pitäisikin

• Olen ollut mukana vasta pari kuukautta, ja paikalliset
naisyrittäjät vaikuttavat aktiivisilta ja mukavilta!
• Juhlavuoden matka oli hyvä.
Hienoa, että pidit! Yritämme järjestää niitä jatkossakin,
jos vain saamme riittävän määrän jäseniä innostumaan
asiasta. Yleensä matkoille tarvitaan vähintään 20 osallistujaa. Myös matkan ohjelmisto on laadittu niin yrittäjäpainotteiseksi, että sen saa vähentää yrityksen verotuksessa.
• Melko näkymätöntä toimintaa valtakunnan tasolla.
• Paikallinen yrittäjänaisten toiminta merkitsee minulle
paljon! Liitosta sen kummemmin en tunne hyötyväni.
Vaikka onhan se edellytys paikalliselle yrittäjänaistoiminnalle. Taitaa olla vaan meidänkin paikkakunnalla tilanne
sellainen, että naisyrittäjät yhdistyvät yrittäjien kanssa
samaan?! Mielestäni se ei ole hyvä asia!
• Toimintaa täytyisi suunnata vielä enemmän iältään
nuoremmille yrittäjille.
• Minusta näyttää, että toiminta on korostetusti keskittynyt edunvalvontaan ja erityisesti vanhempainvapaiden
kustannuksiin. En koe teemaa kovin kiinnostavaksi.
Koulutusta saisi olla huomattavasti enemmän.
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Koulutusta on siis luvassa ensi vuoden aikana oikein roppakaupalla! Kannattaa seurata jäsenkirjeiden ohjeita!
• Toivoisin entistä aktiivisempaa otetta naisyrittäjyyteen, ja
nimenomaan vanhemmuuden kustannusten ajamiseen. Paikallisyhdistyksen jäsenmaksusta kuitenkin huomattava osa
”valuu” liitolle, eikä se täällä periferiassa näy mitenkään.
Liiton jäsenmaksuosuus näkyy paikallisesti monin tavoin,
tai ainakin sen pitäisi näkyä! Kauttamme jäsenet saavat
maksutonta lakimiespalvelua, kuntoutusta, teemaviikonloppuja ja paljon muuta. Oletko muistanut hyödyntää näitä? Liiton puolelta tulee joka kuukausi sähköinen jäsenkirje sekä lehti neljä kertaa vuodessa. Järjestämme valtakunnallisia tapahtumia, ohjaamme yhteistyökumppaneita
paikallisjärjestöille ja tuemme niitä kaikissa hallinnollisissa ja jäsenrekisteriasioissa. Tulemme myös mieluusti halutessanne käymään ja kertomaan lisää!
• Vielä enemmän voisi ruokkia yhteistyötä jäsenyhdistysten kanssa ja myös kuunnella jäsenyhdistysten näkemyksiä. Yrittäjänaispäivillä voisi olla tiedollisesti kehittävämpää ohjelmaa ja esitelmiä. Hyvä, että pidetään päättäjiin
päin ääntä tärkeistä naisyrittäjien ja ansaintaan ja liiketoiminnan edellytyksiin liittyvistä asioista, kuten perhevapaidenkustannuksista ja alvista.
• Puhti ei juuri ole riittänyt liiton toimintaan osallistumiseen, kuten jo liittymistä ehdotettaessa arvelinkin. Kotipaikkakunnan naisyrittäjien kanssa kyllä on ollut yhteistoimintaa.
• Hienoa, että pienten naisvaltaisten yritysten asiaa ajetaan. Suomen Yrittäjien ajamat asiat koskevat etupäässä
isompia yrityksiä. Yrittäjänaisten toimintaa tarvitaan!
• Olen vasta vähän aikaa ollut mukana, mutta kiitos
aktiivisuudesta kaiken kaikkiaan :)
• Kyyti on kylmää, pöydissä istuminen ei riitä,
jos ääni ei kuulu.

• Toiminta vaikuttaa mielenkiintoiselta. En ole kuitenkaan ehtinyt osallistua tapahtumiin, koska olen välillä
myös palkkatyössä ja lapsi on pieni.
• En tiedä vielä tarpeeksi, mutta nyt vuoden aikana olen
oppinut uusia asioita paljon.
• Jäsenmaksut nousevat, mutta ei vastinetta sille.
Pääkaupunkikeskeistä, kokoukset ja koulutukset siellä ja
kalliilla paikoilla
Juuri tämän takia kehittelemme nyt nettiin koulutuspakettia, joka tavoittaisi jäsenet ajasta ja paikasta riippumatta.
• Olen harkinnut jäsenyydestä luopumista. Itselle ei ole
jäsenyydestä juurikaan hyötyä ollut. Yhdistys piirtyy
mieleeni liiaksi yhden asian yhdistyksenä eli perhevapaakulut on jotenkin liian keskeisellä sijalla. Tärkeä juttu,
muttei oleellisin.
• Matkailua ja KOKO maan naisyrittäjien yhteistyötä
sekä etujen jakamista jäsenille voisi tuoda esille (toisiltamme) enemmän omilla mainossivuilla. Koko maa
mukaan Ivalosta etelään asti. «Tervetuloa bussilla,
junalla, lentäen… Ryhmä Kokkolaan... Joensuuhun.
• Liitossa tehdään hyvää ja pyyteetöntä työtä. Tästä
suuri kiitos hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.
• Tällä hetkellä ovat johdossa juuri oikeat henkilöt,
osaavat ja tehokkaat. Eikä aika mene turhaan liiba-l
aabaan tai valtataisteluun.
• Uuden puheenjohtajan myötä on selvästi näkynyt edellistä napakampi ote asioihin. Niihin kuuluu myös tämä
kysely. Parhaimmat terveiset ja kannustukset puheenjohtajalle, jonka ammattitaito kyllä näkyy,
myös hänen kirjoittamissaan teksteissä.
(Toim. huom. Kysely on tehty
syksyllä 2012.)
• Tehdään yhdessä – ei yksin!
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Suomen Yrittäjänaisten
puheenjohtajat v. 1947–2014
Anna Mäkelä, Lahti
1947–1950

Laura Korpikaivo-Tamminen, Lappeenranta
1951–1969

Sirkka Kaminen, Seinäjoki
1970–1973

Ulla Salmi, Vaasa
1974–1983

Ritva Haukkala, Seinäjoki
1984–1989

Birgitta Hautala, Lapua
1990–1995

Ritva Sjöholm, Helsinki
1996–1999

Vuokko Rehn, Mikkeli
2000–2001

Mirja Erlund , Joensuu
2002–2007

Kaarina Jokinen, Asikkala
2008–2013

Seija Estlander, Helsinki
2014–

Iso kiitos
yhteistyökumppaneillemme!

- kassa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halutessasi ole yhteydessä!

Suomen Yrittäjänaiset, toimisto@yrittajanaiset.fi tai puhelimitse 040 522 2252
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”YRITTÄJÄNAINEN
Yrittää tehdä
papereita”
Peppi 4v

Suomen Yrittäjänaiset ry
Kaisaniemenkatu 1 B a 74
00100 Helsinki
www.yrittajanaiset.fi
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”YRITTÄJÄNAINEN
– No se yrittää
ja haluaa,
että kaikilla
on hyvin.”
Nea 5v.

