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Suomen Yrittäjänaiset eduskuntavaaliohjelma 2023 
 

Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen vahva naisyrittäjyyden edunvalvontaan keskittynyt 
järjestö. Juuremme ovat sodan jälkeisessä ajassa.  Olemme jo 75 vuotta tehnyt sinnikkäästi työtä 
naisyrittäjien hyväksi. Tämän työn päälle on hyvä rakentaa entistä vaikuttavampaa toimintaa. 
Haluamme osaltamme olla edistämässä yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, jotta Suomesta saadaan 
parempi ja kannustavampi paikka yrittää. Nostamme esiin epäkohtia, jotka koskettavat erityisesti 
aloja, joilla on naisyrittäjiä sekä asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä.  

Taustaa naisten yrittäjyydestä  
 

Naisten määrä yrittäjinä  
Suomi on tasa-arvoinen maa, mutta monessa suhteessa on paljon parannettavaa.  
Yrittäjäksi ryhtyminen on sukupuolesta riippumatta yhtä helppoa. Naisella on 
kuitenkin yhä edelleen päävastuu perheestä ja näin ollen perheen ja työn tai 
yrittäjyyden yhdistäminen vaatii naiselta enemmän.  

 
”Yrittäjien määrä Suomen työmarkkinoilla on pysynyt varsin vakaana viimeksi 
kuluneen parinkymmenen vuoden aikana (kuvio 2.1). Määrä on vaihdellut 300  000 
hengen molemmin puolin. Vähiten yrittäjiä oli vuosituhannen alkuvuosina 2004– 
2005, jolloin yrittäjiä oli noin 290 000. Huippuvuosi oli 2015, jolloin Suomessa toimi 
335 000 yrittäjää. Miehet ansaitsevat naisia useammin elantonsa yrittäjinä. Naisia on 
kautta tarkasteluajan ollut yrittäjinä jotakuinkin puolet vähemmän kuin miehiä, noin 
100 000.” 1) 
 

 
 

Koronakriisi heijastui naisten yrittäjyyteen selvästi miesyrittäjiä enemmän.  
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”Pandemian vaikutus on ollut sillä tavoin aiemmista kriiseistä poikkeava, että kriisin 
alussa työllisyyden lasku kohdistui erityisesti naisiin. Naisten työllisyys on lähtenyt 
myös miesten työllisyyttä ripeämmin nousuun. Tavanomaisemmin eri talouteen 
heijastuneissa kriiseissä naisten ja miesten työllisyysmuutokset ovat tapahtuneet 
päinvastaisessa järjestyksessä. Tätä tavanomaisesta poikkeavaa kehityskulkua 
selittää pandemian vaikutusten kohdistuminen erityisesti naisvaltaisille toimialoille.” 
2) 

 
”Alkuun pandemia vähensi yrittäjien määrää Suomessa vuosien 2019 ja 2020 välillä 
noin 4 000 yrittäjällä (15–74-vuotiaat). Tuolloin koronakriisin vaikutukset 
kohdistuivat naisyrittäjiin, sillä heidän määränsä väheni 5 000 yrittäjällä, kun 
vastaavasti miesyrittäjien määrä hieman kasvoi.  

 
Erityisesti kriisin vaikutukset näyttävät vuoden 2020 aikana iskeneen 
yksinyrittäjänaisiin muiden ryhmien selvitessä pandemiasta vähemmin vahingoin. 

 
Ilahduttavaa kuitenkin on, että yrittäjien määrän notkahdus on jäänyt väliaikaiseksi. 
Kaiken kaikkiaan yrittäjien määrä kasvoi vuonna 2021 (+11 000) ja on jo ohittanut 
vuoden 2019 tason. Naisyrittäjien määrä on tosin vielä hivenen vuoden 2019 tasoa 
jäljessä, kun taas miehillä kasvu on ollut reippaampaa” 2) 

 
Naisyrittäjien määrän lasku ei kohdistu erityisesti millekään toimialalle, vaan 
pandemia näyttää vähentäneen naisyrittäjyyttä juustohöylän tavoin eri aloilta. 

 

 
 

Suomi on pienten yritysten maa. 93,1 prosentissa yrityksistä on alle kymmenen 
työntekijää ja yrittäjistä 69 % on yksinyrittäjiä. Naiset ovat miehiä useammin 
yksinyrittäjiä. Naisyrittäjistä yksinyrittäjiä on 79 % ja miehistä 62 %.  
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Kaikista yrittäjistä naisia on 35 %. Luku voisi hyvin olla 50 %.  
 

Naisten yritysten koko  
Työnantajanaisten yritykset ovat hyvin pieniä, korkeintaan viiden työntekijän 
yrityksiä. Miehet ovat naisia useammin työnantajayrittäjiä. 1)  

 
Itsensätyöllistäjien ammattiryhmärakenne on hyvin segregoitunut sukupuolen 
mukaan. Yli 40 prosenttia miehistä toimi vuonna 2017 rakentamisen, kuljetuksen ja 
teollisuuden ammateissa, naisista vain 5 prosenttia. Naisten tärkeimpiä 
ammattiryhmiä olivat palvelualan työntekijäammatit (mm. kampaajat, 
pienkauppiaat, hierojat) sekä kulttuuri- ja käsityöalojen ammatit.  

 
Naisille yrittäjyys alkaa olosuhteiden pakottamana yleisemmin (23 %) kuin miehille 
(17 %). Miehistä noin puolet on selvästi yrittäjähakuisia, naisista reilu kolmannes. 

  
Miehet ovat halukkaampia palkkaamaan uusia työntekijöitä kuin naiset. 
Itsensätyöllistäjämiehistä vajaa viidennes (18 %) harkitsee työntekijän palkkaamista, 
kun saman ryhmän naisilla vastaava osuus on vain 7 prosenttia. 1) 

 

Naisyrittäjien ansiot 
Naisten ansiot ovat miesten ansioita edelleen huomattavasti pienemmät. Naisen 
euro on jo vuosikymmeniä ollut reilut 80 senttiä. Vuonna 2021 se oli 84,3 senttiä 
(Tilastokeskus). Yrittäjänäkin naiset tienaavat miehiä heikommin. 40 % naisyrittäjistä 
ansaitsee alle 2 000 euroa kuukaudessa. Miesyrittäjistä 25 % tienaa alle 2 000 euroa. 
3) 

 

 
 

Myös tilastokeskuksen Yrittäjyys Suomessa 2017 raportin mukaan naisille oli miehiä 
selvästi tyypillisempää kokea ajoittaista toimeentulon niukkuutta. (Miehistä 37 %, 
naisista 46 %). Miehet myös sijoittuvat naisia useammin ylempiin tulokvintiileihin. 
Tätä selittää osittain se, että miehistä suurempi osa kuin naisista on hyvätuloisia 
työnantajayrittäjiä. Sukupuolierot tulojakaumassa kuitenkin säilyvät vastaavanlaisina 
myös silloin, kun tarkastellaan yrittäjätyyppejä erikseen. Niin maatalousyrittäjissä, 
itsensätyöllistäjissä kuin työnantajissa naiset sijoittuivat miehiä harvemmin ylimpään 
tulokvintiiliin ja vastaavasti useammin alimpaan tulokvintiiliin. Esimerkiksi 
työnantajayrittäjämiehistä ylimpään tulokvintiiliin kuului yli puolet (54 %), kun 
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vastaava osuus naisista oli 42 prosenttia. Alimpaan tulokvintiiliin taas kuului 
työnantajamiehistä 13 prosenttia ja naisista viidennes (20 %).1) 

 
Myös laskutuspalvelu UKKO.fi tekemän selvityksen mukaan vuosina 2019-2021 
freelancer-naisen euro on ollut 83 senttiä. Naisten laskuttama keskituntihinta on 
24,25 euroa ja miesten vastaava summa on 29,11 euroa. 4) 

 
Yksi syy naisyrittäjän heikompaan ansaintaan on naisten pitämät perhevapaat ja 
perhevapaiden vaikutus naisvaltaisten alojen palkanmaksukykyyn. 
Vanhempainpäivärahapäivistä yhä yli 90 prosenttia on naisten pitämiä. Vuonna 2022 
voimaan tullut perhevapaauudistus ei ole vielä toistaiseksi lisännyt isien pitämiä 
perhevapaita.  

 

Naisyrittäjien toimialat 
Suomen koulutus- ja työelämä on sukupuolen mukaan eriytynyt eli segregoitunut, ja 
segregaatio on voimakkaampaa kuin Euroopassa keskimäärin. 

 
Opiskelupaikan vastaanottaneiden sukupuolijakaumaa tarkasteltaessa kaikkein 
segregoituneimpia ovat seuraavat (Yhteishaku 2018) 

• talotekniikka (99 % miehiä),  
• kone- ja tuotantotekniikka (97 % miehiä),  
• sähkö- ja automaatioala (96 % miehiä), sekä  
• tieto- ja tietoliikennetekniikka (97 % miehiä) 
• hiusala (97 % naisia) 
• sosiaali- ja terveysala (88 % naisia). 

Suhteellisen saman verran naisia ja miehiä haki vain  
• ravintola- ja catering-alalle (55 % naisia ja 45 % miehiä) sekä 
• liiketalouteen eli kaupalliselle alalle (45 % naisia ja 58 % miehiä).  

 
Koulutusalojen voimakas jakautuminen johtaa siihen, että naiset perustavat yrityksiä 
naisten aloille ja miehet miesten aloille. Alla Uusyrityskeskuksen vuoden 2020 tilasto 
sukupuolen mukaan perustetuista yrityksistä.  
 
Naisten perustamat yritykset 8 suosituinta alaa 

1) Muu terveyspalvelu 
2) Kauneudenhoitopalvelut 
3) Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut 
4) Muu liikkeenjohdon konsultointi 
5) Parturit ja kampaamot 
6) Muut koulutusta antavat yksiköt 
7) Taiteellinen luominen 
8) Fysioterapia 

 
Miesten perustamat yritykset 8 suosituinta alaa 

1) Muu liikkeenjohdon konsultointi 
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2) Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 
3) Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen 
4) Ravintolat 
5) Taksiliikenne 
6) Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus 
7) Muu terveyspalvelu 
8) Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointisennus 

 

Naisten tyytyväisyys yrittämiseen 
Työn imu, työtyytyväisyys ja innostuminen työstä on naisyrittäjillä yleisempää kuin 
miesyrittäjillä. Yrittäjinä toimivat naiset kertoivat huomattavasti yleisemmin (62 %) 
kuin miehet (47 %) olevansa innostuneita työstään. Tämä näkyy erityisesti 
itsensätyöllistäjillä, joiden parissa 69 prosenttia naisista ja 50 prosenttia miehistä koki 
työn imua näin mitattuna. Myös työnantajayrittäjinä toimivat naiset innostuivat 
työstään (61 %) yleisemmin kuin työnantajamiehet. 1) 

 
Palkansaajien ja yrittäjäperheenjäsenten parissa sukupuolella ei ole yhteyttä 
työtyytyväisyyteen, yrittäjien parissa naiset ovat selvästi tyytyväisempiä kuin miehet. 
Tämä näkyy kaikissa yrittäjäryhmissä: työnantajayrittäjinä tai itsensätyöllistäjinä 
toimivista miehistä 44 prosenttia oli työhönsä erittäin tyytyväisiä, kun vastaavat 
osuudet olivat naisilla 53 ja 54 prosenttia. 1) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

FAKTAA 
 yrittäjistä on naisia 35 % 
 40 % naisyrittäjistä ansaitsee alle 2 000 euroa 

kuukaudessa (miehistä 25 %)  
 naiset perustavat yrityksiä naisten aloille ja työllistävät 

naisia 
 naiset ovat miehiä useammin yksinyrittäjiä  
 naiset pitävät perhevapaista yli 90 %  
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Tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle  
 

Yrittämisen kannustavuus  
 
Verotuksella kannustettava riskinottoon ja yrittämiseen  

Vakaan, kannustavan ja ennakoitavan toimintaympäristön kehittäminen luo pohjaa 
yrittäjyydelle ja kasvulle.  Suomen Yrittäjien teettämän Yrittäjägallupissa (lokakuu 
2022, vastaajia 1091) kysyttiin ”Miten yrityksen kasvua voisi parhaiten edistää?”. 
Kaksi selkeästi eniten vastauksia saaneita vaihtoehtoja oli ”Yrityksen ja yrittäjien 
verotuksen keventäminen” ja ”Eläkevakuutusmaksujen alentaminen”.  
 
Yrittämiseen liittyy usein mittavia riskejä. Oman ja perheen toimeentulon 
epävarmuus, mutta myös isojen investointien teko. Usein yrittäjä takaa lainan 
henkilökohtaisesti ja mahdollisesti vielä panttaa omaisuuttaan kuten perheen 
asunnon. Varsinkin yrittämisen alkuaikoina yrittäjän sosiaaliturva on myös heikko. 
Yrittämiseen ja erityisesti riskinottoon tulisi kannustaa selkeämmin. Osingon 
kokonaisverorasituksen tulee olla yrittämiseen kannustavaa. Tällä hetkellä liian usein 
kun yritys saadaan kannattavaksi, yritys myydään ja näin Suomeen ei synny 
keskisuuria perheomisteisia yhtiöitä.  

 
Kannetaan vastuu perhevapaakustannuksista yhdessä 

Suomen Yrittäjänaiset on jo pitkään vaatinut perhevapaakustannusten 
oikeudenmukaisista jakoa. Sipilän hallituskauden aikana Yrittäjänaisten edunvalvonta 
tuotti tulosta, kun tuli päätös kertakorvauksesta naispuolisen työntekijän 
vanhemmuudesta aiheutuvista perhevapaakustannuksista.  
Työnantaja on voinut hakea toukokuusta 2017 alkaen 2 500 euron korvauksen 
Kelasta, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle.  
 
Edelleen on kuitenkin tekemistä. Nuoren naisen palkkaamiseen liittyvää riskiä pitäisi 
pienentää, poistamalla raskauteen ja perhevapaisiin liittyvät kulut kokonaan yksilön 
työnantajalta.  
 
Kannetaan perhevapaakustannuksista yhteinen vastuu. Perhevapaajärjestelmää 
pitää korjata niin, että kulut maksetaan verovaroista, ei yrittäjän pussista. 
Tilapäisestä hoitovapaasta ja raskauden aikaisista lyhyistä sairauspoissaoloista 
aiheutuvat kustannukset tulee korvata yrityksille täysimääräisesti verovaroista. On 
oikein, että vanhempi hoitaa lasta kotona, mutta on väärin, että kulut maksaa 
yrittäjä. Tämä valuvika vaikeuttaa nuorten naisten työllistymistä.  
Työntekijän toimeentulo perhevapaiden ajalta tulee turvata verovaroin rahoitetulla 
päivärahalla, ei sairausvakuutusjärjestelmästä, jonka rahoituksesta 
työnantajakollektiivi vastaa merkittävästi. 2)  
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Yrittäjävähennys tulee säilyttää 
Naisyrittäjistä iso osa toimii yksityisenä elinkeinoharjoittajana eli toiminimiyrittäjänä.  
Kun siirtyy työntekijästä yrittäjäksi ottaa riskin omista ansioistaan. Työt voivat loppua 
milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ja mahdollisuuksia pitkään sairastamiseen ei 
ole. Yksityisiä elinkeinoharjoittajia ja henkilöyhtiöitä koskeva yrittäjävähennys on 
tärkeä kannustin, jotta yrittäjyys ja yrittäjyyden riski ja epävarmuus on kannustavaa.  

 
Kotitalousvähennys pysyttävä vähintäänkin nykyisellä tasolla 

”Kotitalousvähennystä korotettiin määräajaksi 2022–27 öljylämmityksestä 
luopumisen osalta siten, että vähennyksen enimmäismäärää nostettiin 2 250 eurosta 
3 500 euroon ja vähennettävää prosenttiosuutta työkorvauksen osalta 40 prosentista 
60 10 (73) prosenttiin ja palkkojen osalta 15 prosentista 30 prosenttiin. Lisäksi 
käynnissä on kotitalousvähennyskokeilu, jossa vastaavat korotukset koskevat 
kotitalous-, hoiva-, ja hoitotyön perusteella tehtävää kotitalousvähennystä vuosina 
2022–23.” (SY)  
 
Kotitalousvähennyksellä on erityisesti merkitystä naisvaltaisille aloille ja kotiin 
tarjottavien palveluiden yrittäjille. Vanhuspalveluissa on huutava pula työntekijöistä. 
Erityisesti kotihoivassa tarvitaan jatkuvasti lisää tekijöitä. Kotitalousvähennys 
mahdollistaa ihmisen asua yhä pidemmän aikaa kotona. Kaikki mahdolliset keinot 
tulee käyttää, jotta palveluja riittää. Julkisen sektorin tarjoamissa palveluissa 
kotihoidon työntekijä vaihtuu usein. Vanhuksella tai vammaisella tulee olla oikeus 
halutessaan valita yrittäjän tuottama palvelu ja palvelutaso. 
 
Kotitalousvähennys ei saa poukkoilla hallituksen kokoonpanon mukaan, vaan sen 
rajat tulee pitää vähintäänkin nykytasolla. Vakaan ja ennakoitavan 
toimintaympäristön kehittäminen luo pohjaa yrittäjyydelle 

 
Arvonlisäveron vähäisen toiminnan raja nostettava 30.000 euroon 

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa tulee nostaa 30 000 euroon nykyisestä 15 000 
eurosta. Arvonlisäverovelvollisuus tuo haasteita ja byrokratiaa, joten yritystoiminnan 
aloittaminen voi olla haastavaa. Kun toiminnan voi aloittaa ilman arvonlisäveron 
tuomia mittavia selvitys-, ilmoitus ja maksuhaasteita, voi yrittäjyyttä lähteä helposti 
kokeilemaan. 30 000 euron raja ei vielä tuo kilpailun vääristymiä tai kasvun esteitä, 
sillä vuosiansiot tuolla tasolla pysyvät melko pieninä.  
Kun yritystoiminnalle on saatu pohjaa, on merkittävästi helpompi siirtyä 
arvonlisäverovelvollisuuden piiriin.  

 
Yritysten hallinnollista taakkaa kevennettävä 

Yritysten hallinnollista taakka tulee keventää. Jatkuvasti lisääntyvä lainsäädäntö tuo 
mukanaan lisävelvoitteita yrittäjille ja työnantajille. Byrokratia ja erilaiset 
hallinnolliset tehtävät ovat iso taakka pienyrittäjälle. Sääntelyä tulee 
mahdollisuuksien mukaan poistaa erityisesti pienyrittäjien osalta. Lisäksi 
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viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa tulee tehostaa, jotta yrittäjät ei joudu 
lähettämään samaan tietoa useammalle viranomaiselle.  

 
 

 
 
 
 

Yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi 
 
Liikunta- ja kulttuurietu kuuluu myös toiminimiyrittäjälle 

Toiminimiyrittäjällä ei ole mahdollisuutta vähentää verotuksessa liikunta- ja 
kulttuurietua, joka on kannuste työntekijöille ylläpitää työkykyä ja -hyvinvointia. 
Erityisesti yksinyrittäjälle työkyvyn ylläpito on erityisen tärkeää, sillä oma 
toimeentulo on jaksamisesta ja työkyvystä suoraan riippuvainen. Toiminimiyrittäjät 
ovat muita yrittäjiä ja palkansaajia heikommassa asemassa työkyvyn ylläpidon osalta. 
Tämä etu pitää ehdottomasti laajentaa koskemaan myös toiminimiyrittäjiä. 

 
Yrittäjän sosiaaliturvaa tulee parantaa ja YEL-järjestelmän joustavuutta lisätä 

Monet yrittäjät alivakuuttavat itsensä, koska eivät luota nykyiseen YEL-järjestelmään. 
Erityisesti naisvaltaisilla aloilla toimivissa yrityksissä, joissa toimeentulo on 
miesvaltaisia aloja heikompaa, koetaan, ettei YEL-maksuihin ole riittävästi 
maksukykyä. YEL-järjestelmää tulee selkeyttää siten, että sosiaaliturvavakuutus ja 
eläkevakuutus on selkeästi erikseen ymmärrettävissä ja vakuutettavissa. Moni 
yrittäjä kokee, että yrittäjän sosiaaliturva on heikko, muttei pysty maksamaan 
itselleen parempaa turvaa.   

 
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä pitää muuttaa vastaamaan yrittäjän eläkelakia  

Mikäli yrittäjä maksaa minimi YEL:ä (8 575,45 euroa vuonna 2023) ja on 
Yrittäjäkassan jäsen, hän ei ole yrittäjyyden loppuessa oikeutettu työttömyysturvaan, 
kassan jäsenyydestä huolimatta. YEL-työtulon pitää vuonna 2022 olla vähintään 
13 573 euroa, jotta yrittäjä olisi työttömyysturvan piirissä. Osa yrittäjistä on 
tietämättään väliinputoajia, joten YEL-minimityötuloa tulisi nostaa samalle tasolle 
työttömyysturvan kanssa.  

YRITTÄMISEN KANNUSTAVUUS 
 
 verotuksella kannustettava riskinottoon ja yrittämiseen  
 kannetaan vastuu perhevapaakustannuksista yhdessä 
 yrittäjävähennys tulee säilyttää 
 kotitalousvähennys pysyttävä vähintäänkin nykyisellä 

tasolla 
 arvonlisäveron alaraja nostettava 30.000 euroon 
 yritysten hallinnollista taakkaa kevennettävä 
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Työttömyysturvan tulee kertyä, vaikka siirtyy roolista toiseen  

Yhä useammin toimitaan yrittäjänä ja palkansaajana samaan aikaan tai vaihdellen 
roolista toiseen. Ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitäisi olla mahdollista kerryttää, 
vaikka rooli välillä muuttuu tai toimii osa-aikaisena työntekijänä ja sivutoimisena 
yrittäjänä samaan aikaan.   
 

 
 

Toimivat markkinat ja kannuste työllistää  
 
Kuntien ja hyvinvointialueiden palvelut tulee avata aidolle kilpailulle 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat pitkälti naisten aloja. Kuntien ja hyvinvointialueiden 
tulee mahdollistaa yrittäjyys näissä palveluissa. Julkisen sektorin tulee varmistaa, että 
laadukkaita palveluita on tarjolla, mutta yrittäjillä pitää olla aito mahdollisuus tarjota 
laajasti sosiaali- ja terveyspalveluja.  

 
Palvelusetelit tulee ottaa laajamittaisesti käyttöön  

Palvelusetelit tulee ottaa käyttöön ja niiden arvo tulee vastata todellisia 
kustannuksia. Tällä hetkellä yrittäjälle sanellaan palvelun arvo, eikä se vastaa oikeaa 
kustannusta. Moni kunnille palvelusetelillä palvelujaan tarjoava yrittäjä ei pysty 
maksamaan itselleen kohtuullista palkkaa eikä huolehtimaan omasta 
sosiaaliturvastaan samalla tasolla kuin vastaavaa työtä tekevä työntekijä.  

 
Sairaan lapsen hoidon kustannukset ei kuulu työnantajalle  

Työntekijällä on oikeus olla poissa työstä enintään 4 työpäivää, jos työntekijän lapsi 
sairastuu äkillisesti. Työntekijä voi jäädä tilapäiselle hoitovapaalle, joka monessa 
työehtosopimuksessa määritelty palkalliseksi vapaaksi.  
Lapsen sairastaminen ei kuulu työnantajan maksettavaksi. Palkallinen hoitovapaa 
lisää myös pienten lasten vanhempien rekrytointiriskiä erityisesti naisten osalta. 
Tilapäinen hoitovapaa lapsen sairastaessa tulisi olla kokonaan työntekijälle Kelasta 
korvattavaa poissaoloa.  

 

YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA JA HYVINVOINTI 
 

 liikunta- ja kulttuurietu kuuluu myös toiminimiyrittäjälle 
 yrittäjän sosiaaliturvaa tulee parantaa ja YEL-järjestelmän 

joustavuutta lisätä  
 työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä pitää muuttaa 

vastaamaan yrittäjän eläkelakia  
 työttömyysturvan tulee kertyä, vaikka siirtyy roolista 

toiseen 
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Työntekijän sairausajan omavastuuta tulee lyhentää 
Pienyrittäjälle työntekijän poissaolon ajalta maksettava palkka on iso kustannus. 
Usein yrittäjä itse sijaistaa poissaolevaa työntekijää ja joutuu näin ollen tekemään 
kahden henkilön työt voidakseen maksaa sekä poissaolevan työntekijän että oman 
palkkansa. Sairasajan poissaoloa tulee yhteiskunnan tukea, mutta kustannus ei saa 
jäädä yrittäjän maksettavaksi.  
 
Työnantaja on tällä hetkellä velvollinen maksamaan sairausajan palkkaa 
omavastuuajan eli sairastumispäivän ja seuraavat yhdeksän arkipäivää. Tämä on 
sivukuluineen iso kustannus pientyönantajalle. Sairausajan omavastuuaikaa tulee 
lyhentää kolmeen päivään.  
 
Raskausajan poissaoloissa omavastuuta ei tulisi olla lainkaan. Raskauden aikana 
poissaoloja saattaa olla eri syistä useita. Työntekijällä tulee olla oikeus suojata 
itseään ja raskautta, mutta kustannukset eivät saa jäädä yksittäisen työnantajan 
vastuulle. Kustannusten poisto työnantajalta myös vähentää nuorten naisten 
palkkaamiseen liittyvää raskauden tuomaa kustannusriskiä.  

 
Oppisopimusoppilaan ja harjoittelijan palkkausta pitää porrastaa 

Pienyrittäjälle oppisopimuskoulutettava on iso investointi ajankäytön suhteen. 
Ammattitaidottomalle työntekijälle ei voi maksaa työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa, kun työpanos ei vastaa vielä sitä. Lisäksi yrittäjän työajasta menee iso osa 
oppisopimuskoulutettavan opastamiseen. Oppisopimuksen alaista palkkausta pitäisi 
porrastaa siten, että palkka vastaa opiskelijan kehittymistä. Lisäksi opettajien 
resursseja tulee lisätä, jotta heillä on aikaa opastaa pienyrittäjää ja opiskelijaa työhön 
oppimisessa. 

 

 
 
 
 
 
  

TOIMIVAT MARKKINAT JA KANNUSTE TYÖLLISTÄÄ  
 
 kuntien ja hyvinvointialueiden palvelut tulee avata aidolle 

kilpailulle 
 palvelusetelit tulee ottaa laajamittaisesti käyttöön  
 sairaan lapsen hoidon kustannukset ei kuulu työnantajalle  
 työntekijän sairausajan omavastuuta tulee lyhentää 
 oppisopimusoppilaan ja harjoittelijan palkkausta pitää 

porrastaa  
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Lähteet 

1) Tilastokeskus: Yrittäjät Suomessa 2017 
2) Yrittäjien työllisyys toipunut hyvin koronasta – tietyillä toimialoilla työllisyys kuitenkin 

edelleen heikompi. 11.5.2022, Anna Pärnänen, Tilastokeskus  
3) Suomen Yrittäjien Kantarilla teettämä Yrittäjägallup maaliskuussa 2021, johon vastasi 1120 

yrityksen edustajaa 
4) Naisyrittäjät tienaavat samoista töistä vähemmän kuin miehet | UKKO.fi 

 
 
 
 

 


