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Tässä pro gradu -tutkielmassa ollaan kiinnostuneita pienyrittäjän toimeentulosta naisten 

näkökulmasta. Nykyisessä keskustelussa yrittäjyys on nostettu varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi 

kaikilla kouluasteilla ja -aloilla. Tämän keskustelun vastapainoksi tuon esille pienyrittäjien 

kokemuksia yrittäjyydestään sekä toimeentulostaan. Tutkielmassa selvitetään myös yrittäjän 

toimeentuloa yrittämisen riskitilanteissa. Tutkielma koostuu kolmesta osasta erilaisine aineistoineen 

ja menetelmineen, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen kuvan tutkimuksen kohteesta. 

Ensimmäisessä osassa naisyrittäjyyttä lähestytään historian näkökulmasta. Mitä naisyrittäjyydelle 

ilmiönä on tapahtunut vuosisadasta toiseen? Aikaisempiin tutkimuksiin perustuvan historiallisen 

analyysin tulosten perusteella naiset yrittävät samoilla toimialoilla, joilla he ovat perinteisesti 

toimineet. Yrittämisen ideat kumpuavat samoista teemoista kuin aikaisemminkin. 

Tutkielman toisessa osassa tarkastellaan yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmää ja sen suomia etuja. 

Lainsäädännön lisäksi aineistona käytetään sosiaalityöntekijän haastattelua ja alan ammattilehtien 

artikkeleita ja uutisia. Tutkimusmenetelmät ovat kuvailevia. Jos oma yrittäjäntyö ei enää elätä, 

joutuu yrittäjä varsin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Muun muassa sosiaalityöntekijät ovat 

kiinnittäneet huomiota yhteiskunnalliseen epäkohtaan, johon yrittäjät törmäävät, kun yritystoiminta 

käy kannattamattomaksi tai päätyy konkurssiin. Yrittäjät ovat kuitenkin melko marginaalinen 

ryhmä toimeentulotuensaajina. He olivat myös huonosti perillä oikeuksistaan saada 

toimeentulotukea. 

Tutkielman kolmannessa osassa haastatellaan tyypillisillä naisten aloilla toimivia kampaamo- ja 

kirjakauppayrittäjiä. Naisten kokemuksia yrittäjyydestään ja toimeentulostaan on lähestytty 

teemahaastattelujen avulla. Aineiston analyysia ohjasi Grounded Theory -menetelmä.  Usein 

kampaajat siirtyvät yrittäjiksi rajallisten palkkatyömahdollisuuksien vuoksi. Kirjakauppiaat 

puolestaan ovat eläneet keskellä kirjakauppa-alan murrosta. Välttämättä yrittäjyys ei aina tarjoa 

kovin hyvää toimeentuloa. Tässä tutkielmassa kävi ilmi naisten kokevan yrittäjyyden melko 

kokonaisvaltaisena asiana elämässään. Yrittäjyys koettiin elämäntavaksi ja sille oltiin valmiita 

uhraamaan paljon. Yrittäjyys koettiin liki yhtä tärkeäksi asiaksi kuin oma perhe. Jos se kuitenkin 

epäonnistuu, kokivat naiset epäonnistumisen hyvin henkilökohtaisesti. Myös yhteiskunnan 

tukimuotoihin turvautuminen tuntui kovin vieraalta ajatukselta, suorastaan nöyryyttävältä. 
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This Master´s thesis takes interest in small entrepreneurs` income from a female perspective. 

Nowadays entrepreneurship is considered a valid career option on all levels of education and in all 

fields of education. To counterbalance this discussion I will highlight small entrepreneurs´ 

experiences on their entrepreneurship and income. This study will also look into entrepreneur´s 

income in different entrepreneurial risk situations. The study consists of three separate parts with 

different data and methods to get a comprehensive picture of the matter under investigation. 

In part one, female entrepreneurship will be viewed from a historical perspective. What has 

happened to the phenomenon of female entrepreneurship from one century to another? According to 

the results of historical analysis of secondary literary sources, women work in the same fields that 

have traditionally been customary to them. The ideas behind their entrepreneurship emerge from the 

same sources as before. 

In part two, the focus is on the entrepreneurs` social security and benefits. In addition to the 

legislative framework, data is gathered from an interview of a social worker, and from journal 

articles and other pieces of current news on the issue. The research methods are descriptive. If 

entrepreneurship does not provide sufficient income, the entrepreneur will find herself in a rather 

challenging financial position. Among others, social workers have paid attention to the social 

disadvantage that an entrepreneur will face, should the entrepreneurship turn unprofitable or even 

worse, end in a bankruptcy. As welfare recipients entrepreneurs are a rather marginal group. Often 

they are not very well aware of their rights to receive financial support. 

Part three is an interview research of female entrepreneurs who have small business in the fields of 

hairdressing and bookstore keeping. Women`s experiences on entrepreneurship and livelihood have 

been approached through theme interviews. The data analysis was guided by Grounded Theory. 

Most hairdressers transfer to entrepreneurs due to limited possibilities to employ themselves 

otherwise. The bookstore keepers have been living midst a structural transition in their field. 

Entrepreneurship does not always provide sufficient income. This study shows that women 

experience entrepreneurship to play a very comprehensive role in their lives. Entrepreneurship was 

experienced to be almost as important as one´s own family. Any failure in business was taken very 

personally. Resorting to any form of support offered by the society was experienced very strange or 

even humiliating. 
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1 JOHDANTO 

 

Taloudellisen notkahduksen tapahtuessa ja yhteiskunnan velvoitteiden (kustannusten) kasvaessa 

puhe kääntyy usein yrityksiin ja yrittäjyyteen. Pahennusta herättävät yritysten irtisanomiset ja 

samalla perätään yritysten vastuuta hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisestä. Yksityistäminen on 

päivän trendi. Yksityistämisestä haetaan apua kasvavien niin kulujen hillitsemiseksi kuin myös 

työllistäjäksi. Yrityskeskustelussa tähytään myös pienyrittäjyyden suuntaan. Halutaan vastuuttaa 

yksittäisiä ihmisiä ja mietitään, kuinka yksilöt saataisiin innostumaan yrittäjäurasta ja kuinka 

yksinyrittäjät palkkaisivat työntekijöitä. Tämän yrittäjäeetoksen vastapainoksi pohdin tässä 

tutkimuksessa, miltä toimeentulo näyttää pienyrittäjän näkökulmasta.  

Nykyisessä keskustelussa yrittäjyyttä lähestytään ikään kuin ulkopuolelta ja unohdetaan yrittäjän 

todellisuus. Tässä tutkimuksessa yrittäjän todellisuutta ja toimeentuloa lähestytään useista eri 

näkökulmista aina historian kulusta tähän päivään. Tutkimuksessani tarkastelen pienyrittäjyyttä 

naisyrittäjän näkökulmasta. Koska naisyrittäjyys on noussut keskustelun alle ja yrittäjyydestä 

halutaan varteenotettava uravaihtoehto, haluan jatkaa tätä keskustelua tuomalla esille juuri 

tyypillisillä naisten pienyrittäjyyden aloilla toimivien naisten ajatuksia elämästään yrittäjänä ja 

toimeentulostaan. 

Yrittäjistä tehtyjä tutkimuksia lukiessa ei voi välttyä saamasta kuvaa sankariyrittäjistä, jotka ovat 

vahvasti sitoutuneita työhönsä ja haluavat toteuttaa unelmiaan ja puskevat läpi vaikeuksien 

voittajina. Sama positiivisuuden leima näkyy yrittäjien haastatteluista tai tarinoista kootuissa 

kirjoissa. Muun muassa Adamssonin ja Puukan (2005) toimittama kirja Vimma – Naisten 

yrittäjätarinoita Turun seudulta koostuu naisten yrittäjyystarinoista. Kirjassa haastatellut naiset 

ovat ansioituneita yrittäjiä, ja ainoastaan yhden historiasta löytyy koettu konkurssi. Hän kuitenkin 

käänsi ikävät kokemukset voitokseen ja päätyi menestyksekkääksi yrittäjäksi uudelleen. Aina tarina 

ei saa kuitenkaan näin onnellista loppua.  

Nykyisessä yrittäjyyskeskustelussa on tietty ristiriita. Matti Vanhasen hallituskausien 

talouspolitiikan eräänä tavoitteena oli nostaa yrittäjien määrää, mutta yrittäjyyskeskustelussa tai 

yrittäjyyteen keskittyvissä tutkimuksissa on harvemmin, jos koskaan tarkasteltu yrittämisen 

käänteistä puolta eli sitä, jos yrittäjä kohtaa vaikeuksia ja yrittäminen katkeaa taloudellisiin 

ongelmiin tai esimerkiksi yrittäjän sairastumiseen. Tässä tutkimuksessa asiaa tarkastellaan 
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haastattelemalla aikuissosiaalityöntekijää ja kysytään häneltä, minkälaisissa tilanteissa yrittäjät 

turvautuvat viimesijaiseksi turvaksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.  

Kiinnostukseni aihetta kohtaan nousee omasta kokemuksestani yrittäjänä. Olen liki kaksikymmentä 

vuotta toiminut yrittäjänä perheyrityksessä ja kolmen lapsen myötä olen usein ajatellut olevani 

heikommassa asemassa yrittäjä-äitinä kuin olisin palkansaajaäitinä. Yksi syy juuri sosiaalipolitiikan 

opiskelujen aloittamiseen oli kiinnostukseni yrittäjien sosiaaliturvaa kohtaan. Ensimmäisiä 

itsenäisiä tutkielmia yliopistossa tehdessäni valitsin aiheeksi naisyrittäjän sosiaaliturvan. Etsin 

yrittäjien sosiaaliturvaa käsitteleviä tutkimuksia, mutta ihmeekseni huomasin, ettei tutkimusta juuri 

ole. Yrittäjyyttä on tutkittu monista eri tieteiden näkökulmista, mutta ei varsinaisesti 

sosiaalipoliittisista lähtökohdista, joissa keskityttäisiin nimenomaan pienyrittäjyyteen.  

Tutkimukseni on kolmiosainen. Kukin osa on itsenäinen sisältäen omat tutkimukselliset 

tavoitteensa sekä tutkimuskysymykset. Ensimmäisessä osassa tarkastelen naisyrittäjyyden luonnetta 

1500-luvulta tähän päivään tukeutuen olemassa olevaan tutkimukseen ja pohdin menneisyyden 

vaikutusta naisyrittäjyyden nykytilanteeseen. Usein naisten omistamat yritykset ovat olleet ja ovat 

edelleenkin pieniä ja kasvua tavoittelemattomia sekä työllistävät vain yrittäjän itsensä. Tällä on 

vaikutusta naisyrittäjien kykyyn sijoittaa yrittäjäeläkevakuutukseensa, joka on heidän 

sosiaaliturvansa lakisääteinen muoto. Erilaisten riskien toteutuessa vaikuttaa tämä siihen, kuinka 

paljon yrittäjä saa esimerkiksi sairauspäivärahaa. Hyrkkäsen (2009) tutkimuksesta käy ilmi 

yrittäjien mielellään määrittelevän YEL-työtulonsa mataliksi, mikä määrittelee heidän 

sosiaaliturvansa tason.  Mutta kuten hän tutkimuksessaan toteaa, asia ei kuitenkaan ole aivan näin 

yksinkertainen. 

Tutkimuksen toisessa osassa paneudun yrittäjien sosiaaliturvaan lainsäädännön puitteissa sekä 

haastattelen sosiaalityöntekijää. Mikäli yrittäjyys katkeaa syystä tai toisesta taloudellisiin 

vaikeuksiin, niin minkälaisessa asemassa yrittäjä on joutuessaan turvautumaan viimesijaiseksi 

tarkoitettuun yhteiskunnan tarjoamaan taloudelliseen tukeen eli toimeentulotukeen? 

Tutkimuksen kolmannessa osassa haastattelen kampaamo- ja kirjakauppa-alalla toimivia 

naisyrittäjiä selvittääkseni heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan asemastaan pienyrittäjinä ja 

minkälaista suojaa he ajattelevat saavansa kohdatessaan vaikeuksia. Lähtökohtanani tässä 

tutkimuksessa on nimenomaan pienyrittäjyys. Aihetta rajaan vielä sosiaalipoliittiseen näkökulmaan.  

Syvennyn empiiriseen aineistoon nojautuen pienyrittäjyyteen naisnäkökulmasta. Nostan esille 

tutkimukseen osallistuneiden naisyrittäjien ajatuksia asemastaan yrittäjinä sekä toimeentulostaan 

että kokemuksiaan sosiaaliturvastaan.  
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1.1 Yrittäjyystutkimus 

 

Tämän tutkimuksen voi sijoittaa yrittäjyystutkimuksen kenttään, mutta kuten Ristimäki (2004) 

osuvasti toteaa, ei yrittäjyystutkimusta voi pitää itsenäisenä tieteenalana vaan pikemminkin 

yhteiskunnallisena ilmiönä. Hänen mukaansa tutkimuksen kautta on syntynyt sellainen tieteenkäsite 

kuin yrittäjyystutkimus. (Ristimäki 2004, 9.) Monet tutkijat ovat olleet kiinnostuneita yrittäjyydestä 

eri tieteenaloista käsin.  Tarkoituksena on ollut luoda kuvaa yrittäjyydestä ilmiönä sekä yrittäjistä 

ilmiön taustalla. Tarkastelen yrittäjyystutkimusta eri näkökulmista. Esitykseni ei ole eikä pyrikään 

olemaan kattava kooste yrittäjyystutkimuksesta. 

Huuskonen (1995) laajentaa yrittäjyyden tarkoittamaan yrittäjämäistä toimintaa eri organisaatioissa. 

Se ei hänen mukaansa ole pelkästään omassa yrityksessä tapahtuvaa toimintaa, vaan voidaan nähdä 

yrittäjähenkenä, mikä ilmenee erilaisissa organisaatioissa ja talousyksiköissä. Hän liittää 

käsitteeseen positiivisia määreitä, kuten aloitekyvyn, vastuun kantamisen, itsenäisyyden ja 

työhalun. (Huuskonen 1995, 32-33.) Yrittäjähengellä hän tarkoittaa sisäistä yrittäjyyttä, joka 

korostaa yrittäjyyden prosessia ja innovatiivisuutta. Käsitteinä sisäinen ja ulkoinen yrittäjä eroavat 

lähinnä siinä, että ulkoisella yrittäjällä tarkoitetaan myös yrityksen omistajaa, joka toiminnan 

epäonnistuessa kantaa vastuun yrityksen taloudellisista tappioista. (Heinonen & Vento-Vierikko 

2002; Koiranen, 1993.)  

Yrittäjyyteen on liitetty varsin positiivinen leima. Se pitää sisällään omillaan pärjäävän eteenpäin 

pyrkivän ihmisen, joka omalla toiminnallaan luo uutta yhteiskuntaa hyödyttävää toimintaa. 

Kasvatustieteissä ja etenkin koulumaailmassa ollaan kiinnostuneita tämän kaltaisesta 

onnistumisesta. Ristimäki (2004, 9) kiteyttää tätä ajatusta sanomalla tulevaisuudessa 

toimintaympäristömme olevan muuttumassa yleisesti yrittäjämäistä toimintaa edellyttäväksi 

riippumatta siitä, mitä teemme tai missä roolissa toimimme. Tietysti, jos yhteiskunta vaatii 

eteenpäin suuntautuvia yrittäjämäisesti toimivia ihmisiä yhteiskunnan eri organisaatioihin, on 

opiskelijoita myös koulutettava siihen suuntaan.  

Tosin Rissanen (2004) huomauttaa sarkastisesti, etteivät Suomessa valtiolliset päättäjämme, 

virkakoneisto, työmarkkinat tai opetus ja tutkimus juuri ole huomioineet pienimuotoista yrittäjyyttä. 

Lainsäädännön ja talouden tai tekniikan asiantuntijat koulutetaan Suomessa ensisijaisesti julkisten 

työpaikkojen ja suuryritysten tarpeisiin, ei pienyritysten. Rissanen kuitenkin näkee valoa tunnelin 

päässä ja uskoo tässä suhteessa tapahtuvan muutosta seuraavan laskusuhdanteen myötä. Hän toivoo, 

että havahdutaan huomaamaan pienyritysten olevan voimavara työllistäjinä sekä talouselämän 
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uudistajina. (Rissanen 2004, 44-45.) Nykyisissä poliittisissa puheenvuoroissa pienyrittäjyys ja 

itsensä omatoiminen työllistäminen ovat saaneet uuden sävyn. Ehkä avauksia pienyrittäjyyttä 

kannustavaan suuntaan on jo otettu. Yrittäjyys on mm. nostettu eri kouluasteilla 

opetussuunnitelmiin yhdeksi opetettavaksi osa-alueeksi.  

Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että ihmiset mieluummin kuitenkin hakeutuvat palkkatyöhön kuin 

yrittäjäksi Suomessa. Kiinnostusta ovat herättäneet syyt, jotka edistävät tai jarruttavat yrittäjyyttä. 

Österberg-Höstedt (2009, 41) puhuu yrittäjyyteen vetävistä tai työntävistä tekijöistä. Tällaisia 

työntäviä tekijöitä saattavat olla tyytymättömyys sen hetkiseen työhön tai työttömyyden uhka, 

henkilökohtaiset tavoitteet tai koulutustausta sekä lapsuudenkodissa opitut mallit. Myös yrittäjäksi 

aikovan elämäntilanteella on merkitystä. Yrittäjyyteen työntäviä tekijöitä ovat myös ammattialan 

huonot työnäkymät palkkatyössä, perhetilanne sekä pätkätyöläisen historia. Yrittäjäksi 

houkuttelevia eli vetotekijöitä ovat muun muassa myönteiset käsitykset yrittäjistä oman itsensä 

johtajina, kenties paremmat ansaintamahdollisuudet tai myynnissä oleva sopiva yritys sekä 

kannustava markkinatilanne oman osaamisen tuotteistamisen kannalta. (Österberg-Höstedt 2009, 

41; Kainlauri 2007, 27; Heinonen ym. 2006, 77; Sinkkonen & Kosola 2004, 29.) 

Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa yksityinen (suuryritykset) ja julkinen (yhteiskunta) ovat 

usein asetettu vastakkain. Yritykset nähdään usein taloudellisina voittoa tuottavina instituutioina, 

jotka osallistuvat panoksellaan hyvinvoinnin kustannuksiin. Toisaalta Kanninen (2003, 23) 

huomauttaa yhteiskunnalla olevan oikeus odottaa yrityksiltä yhteiskuntavastuuta, koska se pyrkii 

takaamaan yrityksille mahdollisimman vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. 

Yhteiskuntatieteissä yrittäjyyttä koskien kiinnostuksen painopiste on suuntautunut pikemmin 

muihin asioihin kuin pienyrittäjyyteen. Keskustelua on herättänyt muun muassa suuryritysten nopea 

liikkuminen globaalissa maailmassa ja sen merkitys kansantaloudelle ja työvoimalle. Kuitenkin 

Heinonen ym. (2006) toteavat nykyisen julkisen sektorin ja palkkatyömarkkinoiden kasvun tulleen 

tiensä päähän.  Yhteiskunnallisten palvelujen kysynnän on todettu olevan lähdes ”rajatonta”, mutta 

rahoitusjärjestelmän mahdollisuuksien rahoittaa olevan kuitenkin rajallista. Tämä on nostanut 

heidän mukaansa keskustelun, jolla on ollut vaikutuksia lainsäädännölliseen kehitykseen kuin myös 

julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön ja tätä kautta yrittäjyyteen. (Heinonen ym. 2006, 5.)  

Hyvinvointiyrittäjyys on lisääntynyt merkittävästi varsinkin 2000-luvulla alati kasvavilla sosiaali- ja 

terveysalojen markkinoilla. Useita tutkimuksia on ilmestynyt 2000-luvulla liittyen juuri 

hoivayrittäjyyteen. Muun muassa Rissanen ja Sinkkonen (2004) toimittamassaan Hoivayrittäjyys     

-kirjassa ovat paneutuneet hoivayrittäjyyteen sekä yhteiskunnan että yksittäisen yrittäjän kannalta.  
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 2 NAISYRITTÄJYYS HISTORIAN LEHDILTÄ TÄHÄN PÄIVÄÄN   

 

Teen katsauksen naisyrittäjyyshistoriantutkimukseen, koska historiantutkimuksista välittyvä kuva 

menneiden vuosisatojen naisyrittäjistä ja heidän elämänpiiristään auttaa osaltaan ymmärtämään 

tämän päivän naisyrittäjyyttä. Historian tutkija Kalelan (2000) ajatuksia mukaillen jokaisen tutkijan 

on valittava näkökulma, josta hän tarkastelee mennyttä. Näkökulman merkittävyyttä tulee perustella 

ja pohtia, miksi ylipäätään pitäisi etsiä historiasta uusia tulkintoja. (Kalela 2000, 76-77.) Tämän pro 

gradu -tutkimuksen yhtenä tavoitteena on löytää historian tutkimuksesta tekijöitä, jotka heijastuvat 

naisyrittäjien tämän päivän tilanteeseen. Asiaa lähestytään kolmen kysymyksen avulla: 

 

1. Mitä tiedetään naisyrittäjien historiasta maassamme ja miten ko. historia heijastuu tähän 

päivään? 

 

2. Mitä naisyrittäjyystutkimus kertoo naisten yritystoiminnan luonteesta ja miten se vaikuttaa 

naisyrittäjien sosiaaliturvaan? 

 

3. Miten naisyrittäjyyttä edistetään Suomessa? 

 

Kalela (2000, 77) tähdentää tutkijan voivan osallistua yhteiskunnassa käytävään keskusteluun 

valitsemalla tietty tutkimuskohde ja katsomalla sitä tietystä näkökulmasta. Myös tämän tutkimuksen 

tutkimuskysymykset ovat aseteltu niin, että niiden avulla etsitään tulkintoja historiatutkimuksesta ja 

tarkastellaan historian naisyrittäjyyden luonnetta ja sen mahdollista vaikutusta tähän päivään.  

Kuten aikaisemmin jo kävi ilmi, on yrittäjyyttä tutkittu eri tieteenalojen näkökulmista. Samalla 

tavalla naisten elämästä ja työnteosta ovat olleet kiinnostuneita monet tutkijat, jotka edustavat eri 

tieteenaloja.  Tässä tutkimuksessa naisyrittäjyystutkijoiksi nimitetään kaikkia tutkijoita, joiden 

tutkimuksia apuna käyttäen on luotu kuvaa menneestä ja nykyisestä naisyrittäjyydestä, huolimatta 

heidän tieteellisestä taustastaan. Seuraavassa luvussa liikutaan aikajanalla 1500-luvulta 

nykypäivään ja Kalelaa (2000, 136) mukaillen aikajana ei ole vain mielivaltainen kokoelma 

tapahtumia, vaan aikajärjestykseen pannuilla ilmiöillä on oltava jokin yhteinen tekijä. Tässä 

yhteisenä nimittäjänä pidetään toimeentuloa. Historian kululla on ollut vaikutusta naisyrittäjyyden 

luonteeseen, joka taas vaikuttaa naisyrittäjien sosiaaliturvan tasoon.  
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Varsinaisen historiakuvauksen aineistona käytän toissijaisia historiallisia lähteitä. Naisten työtä ja 

yrittäjyyttä menneinä aikoina käsitteleviä historian tutkimuksia on ollut varsin vaikea löytää.  Työn 

aloitin etsimällä eri kirjastojen tietokannoista tutkimuksia hakusanoilla naisyrittäjyys, nainen, työ, 

yritys, yrittäjyys ja perhe. Löytäessäni tutkimukseni kannalta kiinnostavan teoksen tutkin 

lähdeluetteloa ja tätä kautta löysin uusia aihettani käsitteleviä teoksia. Osa teoksista löytyi 

unohdettuina kirjastojen varastojen uumenista.  

Nykypäivää ja tulevaisuutta käsittelevän osan aineistona ovat naisten yrittäjyyttä käsittelevät 

tutkimukset sekä kauppa- ja teollisuusministeriön Yrittäjyyden politiikkaohjelma -loppuraportti, 

Naisyrittäjyys - Nykytilanne ja toimenpide-ehdotuksia 2005 -raportti sekä työ- ja 

elinkeinoministeriön Yrittäjyyskatsaus 2009, Naisyrittäjyys tänään ja huomenna 2008 -väliraportti, 

MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys 2010 -loppuraportti. Analyysimenetelmänä käytän 

asiakirja-analyysiä. 

 

2.1 Naisyrittäjyys 1500-luvulta 1900-luvulle 

 

Voidaan kysyä, ovatko tämän päivän naisyrittäjyyden lähtökohdat yhteneväisiä menneisyyden 

naisyrittäjien kanssa. On kiinnostavaa tutkia, onko naisyrittäjyys muuttunut vuosisatojen kuluessa 

vai vieläkö naiset toimivat samoilla aloilla kuin menneiden vuosisatojen naisyrittäjät. Useat 

naishistoriaa tutkineet tutkijat kertovat naisten jääneen näkymättömiksi historian hämärään. Erääksi 

syyksi tähän on arveltu naisten työn luonnetta ja elämänaluetta. Mannisen (1984, 44) mukaan 

historian tutkimuksessa yleisemmin käytetyt lähteet ovat hallinnollisen ja valtiollisen sekä 

talouselämän jättämiä. Setälä (1984, 16) puolestaan toteaa naisten olleen historiaa vasta, kun he 

ovat ylittäneet oman maailmansa rajat ja astuneet miesten maailmaan. Tämän saman havainnon voi 

tehdä naisyrittäjyyttä kartoittaneesta tutkimuksesta.  Vuonna 1879 säädetty yleinen elinkeinolaki 

teki naisten työstä näkyvää ja kuten Vainio-Kohonen toteaa (2002, 59), vasta lainsäädännön 

muutokset toivat naiset viranomaisasiakirjojen sivuille. Laki mahdollisti kaikille Suomen 

kansalaisille elinkeinotoiminnan harjoittamisen ja voidaan sanoa Suomen teollistumisen ja 

kaupungistumisen lähteneen toden teolla käyntiin tämän lain myötä.  

Hajba (1988) on piirtänyt kuvan menneiden vuosisatojen naisyrittäjistä. Hän on tutkimuksessaan 

tukeutunut olemassa olevaan historiankirjoitukseen ja toteaa saman kuin moni muukin tutkija, joka 

on yrittänyt paikantaa naisyrittäjiä historian eri lehdiltä: tiedot ovat hajanaisia ja pirstaloituneina eri 

lähteiden sivuille. Kostiaisen (1984) mukaan naishistoriatutkijat ovat myös kiinnostuneet tavallisen 
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naisen elämästä ja vaikutuspiiristä, eivätkä vain keskittyneet kertomaan poikkeuksellisista 

”vaikuttajanaisista”. Tämä tosin vaatii tutkijoilta sinnikkyyttä, mikäli he haluavat kuulla naisten 

”ääntä” menneisyydestä. (Kostiainen 1984, 9-15.) 

Usein naisen tie itsenäiseksi yrittäjäksi toteutui hänen jäädessään leskeksi. Varsin varhain eli 1500-

luvulta löytyy mainintoja naisyrittäjistä.  Hajba (1988) havaitsi tulliluettelosta vuodelta 1559 

merkittävässä asemassa olevia naisporvareita, jotka jatkoivat yleensä miehensä kuoleman jälkeen 

porvariliikettä, mikäli heidän ammattitaitonsa riittivät. Hän kuitenkin painottaa naisten toimikausien 

saattaneen jäädä lyhyiksi, koska perheen miespuoliset jäsenet, usein pojat, ottivat liiketoiminnan 

hoitaakseen heti siihen kyettyään. 1500-luvulta lähtien naisia toimi myös käsityön ammateissa. 

Käsityöläisiksi pääsivät pääsääntöisesti miehet, mutta miehen sairastuessa tai kuollessa naiset usein 

jatkoivat miehensä elinkeinoa. Naisten polkua itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi hankaloitettiin 

kaikin mahdollisin keinoin. Hajban (1988) mukaan naispuoliset käsityöläiset tai leipurit käräjöivät 

usein miespuolisia ammatinharjoittajia vastaan puolustaen oikeuttaan elinkeinonharjoittamiseen. 

(Hajban 1988, 7-14; 108-114.) Ehkä johtuen juuri vaikeuksista harjoittaa yritystoimintaa naiset 

toimivat usein yrittäjinä aloilla, joita oli vaikea erottaa kodin omavaraisesti tehtävästä työstä.  

1700-luvulla naisia toimi yrittäjinä monilla eri aloilla. Hajba (1988, 22) toteaa suhdanteiden tuolloin 

olleen erittäin edullisia kaupalle, teollisuudelle ja merenkululle, joten myös kauppiaiden määrä 

lisääntyi ja heidän joukossaan oli myös naisia. Vainio-Korhosen (2002, 43-47) mukaan kuitenkin 

aika harva nainen päätyi kaupunkien liiketoiminnan ytimeen harjoittamaan kauppaporvarin tai 

käsityöläismestarin ammattia. Vuoden 1734 kauppakaari määräsi kauppiaan ammatin kuuluvan vain 

miehille. Huolimatta mahdollisista hyvistä liikeideoista tai itsensä elättämisen tarpeista naiset eivät 

voineet pyrkiä kauppiaiksi (Kortelainen 2007, 38). Pääsääntöisesti naiset toimivat kaupustelijoina 

ansaiten elantonsa vaatimattomalla myyntitoiminnalla (Vainio-Korhonen 2002, 43-47). 

Leimaa antavaa naisten varhaiselle yrittäjyydelle on ollut naisten tarttuminen aloihin, jotka ovat 

olleet käden ulottuvilla. Porvareiden lesket ovat jatkaneet miehensä työtä tai naiset ovat toimineet 

heille lapsuudesta asti tutuksi tulleilla aloilla, kuten leipomisen tai kotona harjoitetun käsityön 

parissa. Vainio-Korhonen (2002) toteaa, ettei naisille yrittäjyys ole missään olosuhteissa ollut 

yhteiskunnallista arvonantoa tuonut elinikäinen ammatti vaan ainoastaan työllistymisstrategia, jota 

säätelivät ennen kaikkea naisen perhepiirissä tapahtuneet muutokset. Vainio-Korhosen mukaan 

itsensä työllistäminen ruokki, vaatetti ja työllisti naisen vaikeassa elämäntilanteessa. Hän vertaa 

varhaisempaa naisten yrittäjyyttä, myös porvarien leskien oikeutta jatkaa miehen 

porvariselinkeinoa, eräänlaiseksi köyhäinhoidon osa-alueeksi. (Vainio-Korhonen 2002, 55-56.)  
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Kortelaisen (2007, 16-17) mukaan 1800-luvun puoliväli oli vedenjakaja paitsi Suomen 

talouselämässä, teollistumis- ja kaupungistumiskehityksessä, mutta myös ratkaiseva aika naisten 

taloudelliselle itsenäisyydelle ja yritteliäisyydelle. 1840-luvulla julkaistiin Carl Jonas Love 

Almqvistin teos, joka tuoreeltaan herätti Häggmanin (1994) mukaan laajaa keskustelua naisen 

oikeudesta taloudelliseen riippumattomuuteen sekä avioliitosta muuttumattomana instituutiona. 

Aika ei vielä tuolloin ollut otollinen näin uusille vahvoille yhteiskunnallisille näkemyksille, mutta 

koko 1800-lukua leimaa Häggmanin mukaan monien vanhojen vuosisataisten rakenteiden vahva 

kyseenalaistaminen (Häggman 1994, 11-216).  Hajba (1988, 40) puolestaan toteaa 1800-luvun 

lopulla naisten aseman liiketoiminnassa ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen ja 

elinkeinovapauden myötä olleen entistä tasa-arvoisempi. Hänen mukaansa nainen liike-elämässä ei 

ollut mikään harvinainen näky, mutta silti heitä mainitaan historiassa vain satunnaisesti, sillä 

yleensä he olivat pienten liikkeiden omistajia. Hän myös toteaa, että kauppahuoneiden pääomien 

kasvu toi mukanaan osakeyhtiöt, ja samalla naiset poistuivat kuvasta 1800-luvun jälkipuoliskolla 

suurten yritysten johdosta. (Hajba 1988, 40; 211.)  

Lähestyttäessä vuosisadan vaihdetta Vainio-Korhosen (2002, 61) mukaan naisten leipä lähti 

edelleen naisille luonteenomaisista yrittämisen aloista ”vaatteista, ruoasta ja hoivasta”. 

Yrittäjyyskatsaus 2009 mukaan edelleenkin naisten yritysideat kumpuavat samoista aloista kuin 

menneiden vuosisatojen naisten ideat. Naiset toimivat kauppiaina, kuten ruoka- tai vaatekauppiaina 

tai majoitus- ja ravintolatoiminnassa. Erityisesti varsinkin 1950-luvulta lähtien elinkeinoelämän 

palveluvaltaistumisen ja kaupungistumisen myötä naisten yrittäjyys lisääntyi kaupan ja 

henkilökohtaisten palveluiden piirissä. (TEM1 2009, 103-104.) Tutkimuksissa, joissa ollaan oltu 

kiinnostuneita naisten arkisesta elämästä kodin piirissä tai naisten tekemästä työstä menneinä 

aikoina, tutkijat tuovat vahvasti ilmi vaikeudet, joita he ovat kohdanneet yrittäessään löytää tietoa. 

Tähän tutkimukseen ei myöskään löytynyt 1900-luvun alkukymmeniin keskittynyttä 

naisyrittäjyystutkimusta. 

 

2.2 Naisyrittäjyys 1960-luvulta vuosituhannen taitteeseen 

 

Vuonna 1993 Anne Kovalainen julkaisi tutkimuksen, jossa hän tarkasteli itsensä työllistävien 

naisten työtä 1960-luvulta 1990-luvulle. Pontimena tutkimuksen aloittamiselle toimi Kovalaisen 

mukaan se, että aikaisemmat tutkimukset keskittyivät puhtaasti miesnäkökulmaan. Naisten osalta 

tutkimus rajoittui kapeaan ja rajoittuneeseen näkökulmaan, joka tutki vain naisten ”soveltuvuutta” 
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itsensä työllistämiseen. Hän totesi naisten yrittäjyydessä tapahtuneiden muutosten seuranneen 

yleisiä taloudellisia trendejä. Merkillepantavaa Kovalaisen mukaan oli se, ettei todellista kasvua 

naisyrittäjien määrässä ollut havaittavissa tutkitulla ajanjaksolla. Yleisenä trendinä näyttää ollen 

yrittäjyyden lisääntyminen palveluammateissa ja väheneminen hieman valmistuksessa, mutta 

valmistuksessa alat säilyivät kuitenkin samoina. Naisyrittäjät toimivat kaupan-, palvelu- ja 

ravintola-aloilla sekä valmistuksessa ja alat ovat samoja, joilla palkkatyössä olevat naiset myös 

tyypillisesti työskentelivät. Hän myös totesi itsensä työllistävistä palvelualan yrittäjistä yli puolen 

olleen naisia jo vuonna 1985. Edelleenkin naiset olivat huonosti edustettuina tyypillisillä miesten 

aloilla, kuten rakennus- tai kuljetusalalla. (Kovalainen 1993, 140-223.) Kovalaisen tutkimus 

vahvistaa edelleen näkemystä, että naiset toimivat samoilla aloilla, joilla he ovat perinteisestikin 

toimineet.  

Kovalaisen (1993) mukaan myös sosiaalinen näkymättömyys on luonteenomaista itsensä 

työllistäville naisille. Hän tiivistää naisyrittäjyyttä sanomalla naisten tyypillisesti työskentelevän 

avustavina perheenjäseninä perheyrityksissä tai toimivan aloilla, joilla ei ole niin suurta merkitystä 

talouden kannalta. Kovalaisen mukaan voidaan edelleenkin sanoa 1990-luvulla naisyrittäjyyden 

olevan marginaalista taloudessa sekä erityisesti itsensä työllistämisessä. (Kovalainen 1993, 223.) 

 

2.3 Naisyrittäjyyden nykypäivä  

 

2.3.1 Naisyrittäjyys tänään 

 

Voidaanko minkään sanoa muuttuneen vuosituhannen vaihduttua? Tilastot kertovat naisyrittäjyyden 

lisääntyneen tasaisesti 2000-luvulla ja vuoden 2008 lopussa naisyrittäjiä oli noin 80 000, eli 

kolmannes kaikista yrittäjistä. Toiminimellä toimii 80 prosenttia naisista, mikä Yrittäjyyskatsaus 

2009 mukaan osoittaa naisten yritysten olevan pieniä ja pääsääntöisesti työllistävän vain yrittäjän 

itsensä. (TEM1 2009, 103.) 

Naisten yrittämisen aloja ovat mm. majoitus- ja ravitsemuspalvelut, koulutus-, sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä henkilökohtaiset palvelut, kuten kampaamo- ja parturipalvelut sekä 

vähittäiskauppa. Yrittäjyyskatsauksen 2009 mukaan naisten maailmaa ovat lisäksi kankaiden ja 

vaatteiden maailma, sillä naiset omistavat ompelimot sekä merkittävän osan pienistä vaatteiden ja 

tekstiilien vähittäiskaupoista. Katsauksen mukaan taustalla vaikuttavat perinteiset kulttuuriin 



10 

sidonnaiset sukupuolijaot ja erilaiset koulutustaustat, jotka jaottelevat yritystoiminnan yhä 

voimakkaasti nais- ja miesvaltaisiin toimialoihin. Kuitenkin aivan viimeaikainen kehitys osoittaa 

naisten määrän lisääntyneen mm. kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, kustannustoiminnassa ja 

kuljetuksen toimialoilla. Tosin esimerkiksi kiinteistöpalveluihin lasketaan siivouspalvelut mukaan. 

(TEM1 2009, 106.) Edelleen Vainio-Korhosen jaottelu ”vaatteet, ruokaa ja hoivaa” näyttää 

toteutuvan nykypäivän naisyrittäjien yritysten kantavina teemoina, tosin vuosisataiset perinteet 

saattavat olla murtumassa, joskin kovin hitaasti. Katsauksen mukaan yrittäjyystilastointia verhoaa 

hämäryys, ja koska edelleenkin täsmälliset tilastointikäytänteet puuttuvat, ei voida tehdä kovin 

pitkälle meneviä johtopäätöksiä yrittäjyyden rakenteiden murtumisesta. 

 

2.3.2 Naisyrittäjyyden edistäminen 

 

Yrittäjyyden edistämiseksi hallitus otti käyttöön vuonna 2003 politiikkaohjelmamenettelyn, johon 

sisältyi yhtenä osa-alueena yrittäjyyden politiikkaohjelma. Matti Vanhasen hallitusten (2003-2010) 

talouspolitiikan tavoitteena oli luoda toimintapuitteet, jotka edesauttavat yrityksen perustamista, 

kasvua ja kansainvälistymistä. (KTM1 2007.) Osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa Kauppa- ja 

teollisuusministeriö asetti Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän vuonna 2004 pohtimaan, mitkä 

asiat edistävät tai estävät naisyrittäjyyden syntyä sekä löytämään uusia keinoja naisyrittäjyyden 

kasvattamiseksi. Tavoitteena on kasvattaa naisyrittäjien määrä 40 prosenttiin kaikista yrittäjistä.  

(KTM2 2008.) 

 

Työryhmän Naisyrittäjyys – Nykytilanne ja toimenpide-ehdotuksia -raportin (2005) mukaan 

Suomen valtio on panostanut yrittäjyyden kasvattamiseen monin eri keinoin. Yhteiskunta tukee 

yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia järjestämällä koulutusta ja neuvontaa. Tämän lisäksi yrittäjät odottavat 

julkisia neuvontapalveluita tai erilaisia tietopalveluita, kuten ohjausta kehittämis- ja 

rahoituspalveluihin sekä viranomaisasiointiin. Niiden tulisi osata kertoa myös erilaisista 

yritystoimintaa tukevista yhteisöistä, kuten elinkeinoelämän etujärjestöistä ja yksityisistä koulutus- 

ja konsulttipalveluista. Raportin mukaan yrittäjät toivovat julkisilta palveluilta joustavuutta, 

selkeyttä sekä viestintää mieluiten yhdestä ja samasta paikasta. Naisyrittäjyyttä on edistetty 

järjestämällä koulutusta, rahoitusta sekä tukiverkostoja. Vuonna 1987 käynnistyi Ladies´ Businessa 

School -koulutusohjelma, jota voidaan sanoa erityisesti naisille järjestetyn koulutuksen ja 

neuvonnan alkupisteeksi Suomessa. (KTM2 2008.) 
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Työryhmä kiinnitti huomiota rahoitusratkaisuihin, joita naisyrittäjille on tarjolla. Heidän mukaansa 

yrityksen eri elinkaaren vaiheissa tarvitaan erilaisia rahoitustuotteita. Valtion omistama Finnvera, 

tarjoaa yrityksille lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita yritystoiminnan 

kasvattamiseen, kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen (Finnvera 2010). 

Vuodesta 1997 lähtien heidän pienyrittäjille suunnatun naisyrittäjälainan lisäksi ehdotettiin 

rahoitustarjonnan vahvistamiseksi naisten edustamille toimialoille seuraavia toimenpide-ehdotuksia: 

  

 Palvelualojen perusrahoitusta, kuten kehittämistukea tulee vahvistaa sekä investointitukea 

laajentaa kuluttajapalveluita (sosiaali- ja terveyspalveluita ja henkilökohtaisia palveluita) 

tuottaville yrityksille. 

 

 Palvelualoille tulisi perustaa oma pääomasijoitusrahasto. Palveluyritykset ovat sopivia 

pääomasijoituskohteiksi, sillä palveluiden tuotteistamisessa sovelletaan usein uusia 

innovaatioita. Rahasto olisi tarkoitettu henkilökohtaisia palveluja ja kunnille 

hyvinvointipalveluja tuottaville innovatiivisille ja kasvuhakuisille mikroyrityksille, jotka 

pystyvät toimimaan tulevaisuudessa kannattavasti ja omaavat pysyvät toimintaedellytykset. 

(KTM2 2008.) 

 

Edelleen naisyrittäjille suunnattua neuvontaa, valmennusta ja tiedotusta olisi kehitettävä sekä 

kiinnitettävä huomiota naisyrittäjien sosiaaliturvaan. Työryhmä esitti sosiaaliturvan sekä perheen ja 

yrittäjyyden yhteensovittamiseksi osalta seuraavia toimenpiteitä: 

 

 Oikaistaan vanhemmuudesta aiheutuvan kustannusrasitteen epätasapainoa naisvaltaisilta 

toimialoilta. 

 

 Perhevapaiden käytön mahdollistaminen yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille edellyttäisi 

valtakunnallisesti organisoitua yrittäjien sijaispalvelujärjestelmää. 

 

 Verovähennysoikeuden luominen yrittäjäperheen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoidon 

järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. 
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 Yrittäjien sairausajan päivärahan karenssiaikaa lyhennettäväksi neljään päivään. Lisäksi 

äidin raskauden aikaiset sairauspoissaolot tulisi nivoa yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin 

karenssi raskaudesta johtuvista poissaoloista rasittaisi vain kerran raskauden aikana äidin 

työnantajaa tai yrittäjä-äitiä.  (KTM2 2008.) 

 

Työryhmän julkaiseman Naisyrittäjyys tänään ja huomenna -väliraportin (2008) mukaan ehdotetut 

toimenpide-ehdotukset ovat edenneet suhteellisen hyvin.  Naisyrittäjyyden edistämiseksi vuosina 

2006–2008 oli toteutettu yhteensä 95 naisyrittäjyyshanketta. Työryhmän mukaan naisille tarjottavan 

koulutuksen, kohtuuhintaisen rahoituksen sekä toimivien verkostojen luomisen ohella 

perhepoliittisilla ratkaisuilla voitaisiin helpottaa etenkin nuorten naisten ryhtymistä yrittäjiksi. 

Vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhteensovittamisessa yrittäjien sijaispalvelujärjestelmällä olisi 

tärkeä rooli. Sijaispalvelujärjestelmän vakiinnuttamiseksi Uudenmaan TE-keskus myönsi ESR        

-rahoitusta Yrittäjänaisten Keskusliiton pilottihankkeeseen ajalla 1.11.2005 - 31.12.2007 

Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Jyväskylän seudulla. (TEM2.) 

Naisvaltaisten alojen työnantajien asemaa helpotettiin vuoden 2007 alusta. 

Perhevapaakustannuksiin tuli muutoksia, jotka tasaavat työnantajien perhevapaista aiheutuvia 

palkkakustannuksia. Uudistuksen tarkoituksena oli alentaa työntekijän vanhemmuudesta 

työnantajalle aiheutuvia palkkakustannuksia ja tukea vanhempainvapaiden nykyistä tasaisempaa 

jakamista vanhempien kesken. Yrittäjien sairausajan päivärahan karenssiaika lyhentyi neljään 

päivään ja vuoden 2007 alusta lähtien yrittäjien on mahdollista saada osasairauspäivärahaa pitkien 

sairaslomien kohdalla.  Edelleenkään yrittäjillä ei ole verovähennysoikeutta alle 10-vuotiaan sairaan 

lapsensa hoidon järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista sen sijaan työntekijän sairaan lapsen 

hoidon järjestämisestä aiheutuneet kulut yrittäjä voi vähentää verotuksessa. (TEM2.)  

Työryhmän MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys -loppuraportin (2010) mukaan 

naisyrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen, liiketoiminta- ja 

työnantajaosaamisen sekä rahoitusratkaisujen lisäksi toimia yrittäjyyden ja perheen 

yhteensovittamiseksi. He toteavat vanhemmuudesta aiheutuvat kulut sekä työn ja perheen 

yhteensovittaminen ovat edelleen keskeisiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat erityisesti naisyrittäjien 

toimintaa. Heidän mukaansa tulisi saada ratkaisu aikaiseksi, jossa yhteisvastuullisesti ja laajalta 

veropohjalta katettaisiin vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset. Naisvaltaisia aloja rasittaa 

lisäksi raskauden aikaisista poissaoloista aiheutuvat kustannukset. Työryhmä ehdottaa raskaudesta 

johtuvat poissaolot tuli voida laskea yhteen siten, että omavastuu tulisi otettavaksi vain kerran 

raskauden aikana. Näiden toimien lisäksi yksityinen elinkeinonharjoittajan tulisi voida vähentää 
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yrittäjän sairaan lapsen hoidon järjestämisestä aiheutuneet kulut verotuksessa sekä osittaisen 

hoitorahan koskemaan myös yrittäjiä. (TEM3.) 

Koko yrittäjyyden politiikkaohjelmaa värittää halu saada uusia yrittäjiä alalle ja toisaalta lisätä 

yrittäjien liiketoimintaosaamista, jotta yritysten koot kasvaisivat ja ne työllistäisivät muitakin kuin 

yrittäjän itsensä. Jos yritysten kannattavuus kasvaa, tämä parantaa myös yrittäjien mahdollisuuksia 

panostaa sosiaaliturvaansa. Kuitenkin tästä keskustelussa ovat jääneet vähemmälle huomiolle ne 

yrittäjät, joiden toimialoilla kasvua ei juuri synny. Minkälaisia käytänteitä pitäisi kehittää, jotta ne 

olisivat kaikkien yrittäjien ulottuvilla?  

Yksi keino on Naisyrittäjyyden kehittämistyöryhmän loppuraportissa huomiota saanut naisyrittäjien 

työkyvyn ylläpito ja työssä jaksaminen. Tähän voidaan heidän mukaansa vaikuttaa osaltaan 

parantamalla työterveyshuoltopalveluiden saatavuutta ja korvattavuutta sekä kehittämällä 

työterveyshuoltoa vastaamaan entistä paremmin naisyrittäjien tarpeita. (TEM3.) Uudistuksia 

suunniteltaessa olisi hyvä huomioida myös pienituloisemmat yrittäjät. Välttämättä kaikilla ei ole 

varaa kustantaa itselleen esimerkiksi tämän kaltaista palvelua. 

Seuraavassa luvussa pohdin naisyrittäjyyden luonnetta ja myös perheen ja yrittäjyyden 

yhteensovittamiseen palataan siellä, mutta tässä yhteydessä voi pohtia rahoituksen ja erityisesti 

riskirahoituksen merkitystä. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän väliraportissa puhutaan 

pääomasijoittamisesta ja bisnesenkeleistä sekä niiden soveltuvuudesta naisten omistamiin 

yrityksiin. Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoitusten tekemistä pörssiin listaamattomiin 

yrityksiin, joilla on kasvumahdollisuudet.  Tarkoituksena on tarjota pienille ja keskisuurille 

yrityksille pitkäaikaista pääomaa ja yhteistyötä, joilla vauhditetaan yrityksen kasvamista ja 

kehittymistä. Raportin mukaan erityisesti tulevaisuudessa kiinnostavia sijoituskohteita ovat 

palvelualan yritykset, joihin kuuluvat sosiaali- ja terveydenalan palveluja tarjoavat yritykset. 

(TEM2.) Lähtökohtaisesti ajatus on hyvä. Kuitenkin monet naisten toimialat ovat luonteeltaan 

sellaisia, että yrittäjä saattaa kokea sijoitustoiminnan jollain lailla vieraana tai rahoittajat eivät ole 

niistä todennäköisesti kiinnostuneita. Hookanan (2002, 82) tutkimuksesta kävi ilmi naisyrittäjien 

kohdanneen rahoittajien taholta jopa vähättelevän asenteen. Naiset myös kertoivat joutuneensa 

esittämään hyvinkin yksityiskohtaiset ja perustellut suunnitelmat heidän hakiessaan liiketoimintaan 

liittyviä lainoja. 

Naisyrittäjyydestä tehdyssä tutkimuksessa vahvistui käsitys naisten yritysten keskittyvän 

tyypillisille naisten aloille ja olevan luonteeltaan pienimuotoista sekä työllistävän yrittäjän itsensä. 

Tyypillisillä naisten aloilla toimivien pienyrittäjien kannalta myös muita ratkaisuja kaivataan kuin 
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suoranaisesti sijoittamiseen liittyviä ratkaisuja. Viimekädessä se, kuinka kattavasti pienyrittäjä 

kykenee varautumaan sosiaalisiin riskeihin, liittyy hänen kykyynsä sijoittaa yrittäjäeläkkeeseen ja 

kuten Hyrkkäsen (2009) tutkimuksessa todettiin, maksukyky ei välttämättä ole aina kovin hyvä. 

  

2.3.3 Naisyrittäjyys huomenna 

 

Vuonna 2004 hyväksyttiin opetusministeriön yrittäjyyskasvatuksen linjausten ja 

toimenpideohjelman toteutus peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmia laadittaessa. Osana 

yrittäjyyden politiikkaohjelmaa on toteutettu myös seurantatutkimus yrittäjyyskasvatuksen 

linjausten toteutumisesta. Lisäksi yliopistot ovat hyväksyneet omat yrittäjyysstrategiansa. Mm. 

ammattikorkeakoulujen yhteinen yrittäjyysstrategia hyväksyttiin vuonna 2006 ja tavoitteeksi on 

asetettu, että kymmenen vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta joka seitsemäs amk-tutkinnon 

suorittanut henkilö toimii yrittäjänä. (KTM1 2007.) Eri oppilaitokset tarjoavat yrittäjyyteen liittyviä 

opintoja ja haluavat näin nostaa yrittäjyyden myös varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi ja 

työllistymisstrategiaksi. 

Korhonen ym. (2008) jopa väittävät yrittäjyydestä tulleen suomalaisessa yhteiskunnassa poliittinen 

puhetapa ja kansallinen projekti, joka pyrkii sitouttamaan kansalaiset vastuuseen talouden 

kehityksestä ja omasta työllisyydestään. He ovat tutkimuksessaan selvittäneet mm. millaisista 

yrityksistä nuoret haaveilevat ja millaisia yritysideoita heidän mielessään liikkuu. Aineistonaan he 

ovat käyttäneet peruskoulujen Yritys Hyvä! -kirjoituskilpailun voittaja-aineita vuodesta 1986 

vuoteen 2006. He toteavat nuorten tuottamien kuvien yrittäjyydestä näyttävän edelleen rakentuvan 

perinteisten sukupuolittuneiden ammatti- ja työrepresentaatioiden varaan. Tyttöjen kertomukset 

käsittelivät tutuksi tulleita ravitsemus-, tekstiili- ja vaatetusalojen yrittäjyyttä sekä hoiva-alan 

yrittäjyyttä. (Korhonen & Komulainen & Räty 2008, 159-166.) Edelleenkin tyttöjen kiinnostus 

näyttäisi kohdistuvan perinteisiin naistenaloihin ja tutkimuksen kohtuullisen pitkä aikaväli 

huomioon ottaen asenteet myös nuorison keskuudessa ovat melko muuttumattomia. Mitä puolestaan 

kertovat tutkimukset naisten yrittäjätodellisuudesta? 
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2.4 Naisyrittäjyyden luonne 

 

Naisyrittäjyystutkijat ovat tutustuneet naisyrittäjien elämään ja elämänpiiriin, Kyröä (2004) 

lainatakseni paremminkin naisyrittäjien ”toisenlaiseen todellisuuteen”, ja pyrkineet jäsentämään tätä 

todellisuutta. Pyrkimyksinä on toiminut halu saada tietoa naisten ajatuksista yrittäjyydestä työurana, 

perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamisesta sekä naisten ajatuksia yleensä elämästä yrittäjinä. 

Hasanen (2004) haastatteli hoiva-alan yrittäjiä tarkoituksenaan selvittää, minkälaisia merkityksiä 

hoivayrittäjät antavat yrittäjyydelleen. Yrittäjien kertomusten pohjalta Hasanen (2004) löysi kolme 

erilaista tarinatyyppiä: 1. yrittäjyyteen elantona ja työnä, 2. yrittäjyyteen ihanteena ja kurjuutena 

sekä 3. yrittäjyyteen vaihtoehtona ja ammattina. Yrittäjyys elantona ja työnä -tarinassa hän havaitsi 

selvät yhteydet hyvinvointivaltion rakennetason muutoksiin. Työttömyys tai pelko työttömäksi 

jäämisestä nostettiin tarinoiden keskiöön. Elannon ja työn merkitystä korostavissa kertomuksissa 

kuvattiin yrittäjyyteen työntävinä tekijöinä omaa elämäntilannetta ja erityisesti vastuuta lapsista. 

Yrittäjät halusivat itse määritellä työaikansa ja luoda joustavuutta elämäänsä. Myös taloudellinen 

perspektiivi yrittäjyydessä nähtiin tärkeänä. Yritystoiminnalla haluttiin turvata perheen toimeentulo.  

Toisessa tarinatyypissä, yrittäjyys ihanteena ja kurjuutena, korostuvat yrittäjyyteen vetävät tekijät 

eli yrittäjyys koettiin mahdollisuutena uusiin haasteisiin, oman osaamisen täydentämiseen ja ennen 

kaikkea mahdollisuutena tarjota parempaa hoivaa asiakkaille. Kolmannessa tarinatyypissä, 

yrittäjyys vaihtoehtona ja ammattina, yrittäjyydestä kerrottiin uskalluksena irtautua aikaisemmista 

ja mahdollisuutena laajempaan itsensä toteuttamiseen. Luonnehdinnat kuvasivat monihaaraista 

työuraa, johon liittyi uusien urien etsiminen ja niiden yhdistely vanhoihin ammatteihin. (Hasanen 

2004, 135-138.) Hasasen mukaan tarinat olivat pääsääntöisesti positiivisia ja yrittäjyydestä 

kerrottiin onnistuneena ratkaisuna. 

Monissa naisyrittäjyyttä käsittelevissä tutkimuksista vahvistuu käsitys, että perheellä on suuri 

merkitys naisyrittäjien arjessa. Tervo ja Haapanen (2007) ovat pohtineet, miksi naisia on vain vähän 

yrittäjinä. He ovat verranneet nais- ja miesyrittäjien taustalla vaikuttavia tekijöitä. He toteavat mm., 

että puolisolla ja perheellä on suhteellisesti suurempi vaikutus naisten kuin miesten yrittäjyyteen.  

(Tervo & Haapanen 2007, 38.) Kovalainen ja Arenius (2006) toteavat naisten perustavan yrityksiä 

vanhempana kuin miehet. Tähän on heidän mukaansa eräänä syynä suomalaisen 

sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa naispalkansaajille palkkaan perustuvan äitiyspäivärahan. Alkava 

yrittäjä ei välttämättä kykene maksamaan itselleen samanlaista sosiaaliturvaa kuin palkansaajana 

heidän on mahdollista saada. Heidän mukaansa myöhemmin monia naisia kiehtoo yrittäjyydessä 

juuri mahdollisuus yhdistää perhe ja työ joustavasti. (Kovalainen & Arenius 2006, 119.) 
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Hookana (2002) on puolestaan todennut perheen merkityksen olevan kaksijakoista naisyrittäjille. 

Osalle naisyrittäjiä perhe merkitsi yrittäjyyden mahdollisuuksia vähentävänä, aikaa ja resursseja 

sitovana tekijänä. Osa oli ryhtynyt yrittäjiksi nimenomaan siitä syystä, että perheelle jäisi enemmän 

aikaa työaikojen joustamismahdollisuuksien takia. (Hookana 2002, 80.) Kyrö (2004) puhuu 

osuvasti naisyrittäjien toisenlaisesta todellisuudesta. Hänen tutkimuksessaan mukana olleet naiset 

halusivat yrittäjinä olla omia ”pomojaan” ja toteuttaa unelmiaan. He kokivat myös perheen 

tärkeäksi ja etenkin perheen antaman tuen ja myös sen, että kykenivät määräämään omasta 

työajastaan. Vastauksissa kuvastui tarve luoda joustavuutta elämään, lähinnä perheen vuoksi tai 

perhe-elämää varten. (Kyrö 2004, 302.) 

 

2.5 Tiivistelmä tuloksista 

 

Tämän pro gradu -tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkoituksena oli selvittää sitä, mitä tiedetään 

naisyrittäjien historiasta ja miten ko. historia heijastuu tähän päivään. Toisena kysymyksenä 

tarkasteltiin sitä, mitä naisyrittäjyystutkimus kertoo naisten yritystoiminnan luonteesta ja miten se 

vaikuttaa naisyrittäjien sosiaaliturvaan. Pohdin vastausta myös kysymykseen, miten naisyrittäjyyttä 

edistetään Suomessa. Tarkasteltaessa naisista ja naisten itsenäisestä työstä tehtyjä tutkimuksia 1500 

-luvulta nykypäivään eittämättä silmiin nousee kysymys: Onko mikään muuttunut? Luonnollisesti 

yhteiskunta on kehittynyt ja erilaisia ammatteja on syntynyt, mutta onko perimmältään 

naisyrittäjyys ilmiönä pysynyt kuitenkin melko muuttumattomana? Historiatutkijat tuovat esille 

vaikeudet, joita he ovat kohdanneet yrittäessään löytää tietoja naisten tekemästä itsenäisestä työstä. 

Naiset ovat päässeet historian kirjoihin murtaessaan oman maailmansa rajat ja astuessaan miesten 

maailmaan. Edelleenkin tutkijat törmäävät tietojen hajanaisuuteen ja tilastointikäytäntöjen 

kirjavuuteen, mikä hämärtää kuvaa tämän päivän naisyrittäjyydestä. 

Historian naisyrittäjien tietä itsenäisiksi yrittäjiksi on suitsittu lainsäädännön keinoin, kunnes 

vuonna 1879 säädetty elinkeinolaki mahdollisti naisten ryhtymisen itsenäisiksi 

elinkeinoharjoittajiksi.  Luonteenomaista naisyrittäjyydelle on kuitenkin aina ollut ja on edelleenkin 

pienyrittäjyys, vaikka nykyään kasvuyrittäjyyttä tuetaan monin eri keinoin. Ennen ja nyt on 

joukossa ”poikkeusnaisia”, jotka ovat johtaneet ja johtavat menestyksekkäämpää liiketoimintaa. 

Kuitenkin tämänkaltainen toiminta on aina ollut ja on edelleen melko marginaalista. Kautta 

vuosisatojen naisten yritysideat ovat kummunneet samoista ”vaatteet, ruokaa ja hoivaa” -teemoista 

ja edelleenkin nuoret haaveilevat yrittävänsä perinteisillä naisten tai miesten aloilla. 
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Naisyrittäjistä tehdyissä tutkimuksissa vahvistuu käsitys, että perhe on naisille tärkeä. Historian 

naisille tie yrittäjiksi on auennut heidän jäädessään leskeksi. Yrittäjyys on nähty eräänlaisena 

köyhäinhoidon osa-alueena huolimatta naisen yhteiskunnallisesta asemasta. Edelleenkin perheellä 

on suuri vaikutus naisten yrittäjyyteen. Naiset perustavat yrityksiä vanhempana kuin miehet ja 

eräänä syynä tähän nähdään palkkatyön takaama parempi sosiaaliturva äitiyden aikana. Naiset 

aloittavat yritystoiminnan mieluummin vasta perheen perustamisen jälkeen, kun yrittäjyys voi 

tarjota joustavuutta elämään tai lasten kasvaessa mahdollisuuden toteuttaa omia ammatillisia 

tavoitteitaan. Edelleen myös hyvinvointivaltion rakennetason muutokset, kuten työttömäksi 

jäämisen mahdollisuus, voivat työntää naisia yrittäjiksi. 

Yrittäjyyden kasvattamiseksi yhdeksi varteenotettavaksi uravaihtoehdoksi on tartuttu monin eri 

keinoin. Yrittäjyysopintoja tarjotaan eri oppilaitoksissa. Myös yhä useamman naisen halutaan 

tarttuvan yrittäjäuraan. Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä aloitti vuonna 2004 työnsä, jonka 

tarkoituksena oli selvittää naisyrittäjyyden nykytilaa. Kuusi vuotta kestäneen toimikautensa aikana 

työryhmä on ottanut kantaa useisiin naisyrittäjyyteen liittyviin epäkohtiin. He ovat tehneet 

toimenpide-ehdotuksia parantaakseen naisyrittäjien toimintaedellytyksiä ja kannustaakseen naisia 

muun muassa työnantajayrittäjiksi. 
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3 YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksen toisessa osassa tarkastelen yrittäjien sosiaaliturvaa lainsäädännön 

puitteissa. Kuvaan pääpiirteittäin yrittäjiä koskevat etuudet ennen eläkeikää sekä eläkeiässä. 

Tarkastelen yrittäjän kannalta tilanteita, joissa yrittäjän yritystoiminta ei enää elätä. Pohdin 

olosuhteita, joissa yrittäjät tukeutuvat viimesijaiseksi tarkoitettuun toimeentulotukeen. Tarkastelen 

asiaa myös sosiaalityöntekijän näkökulmasta. 

 

Kysyn tässä tutkimuksen toisessa osassa: 

1. Minkälainen on yrittäjän sosiaaliturvan perustana oleva yrittäjäeläke? 

2.  Minkälaisissa tilanteissa yrittäjät tukeutuvat toimeentulotukeen? 

 

Tutkimuksen toisessa osassa aineistona on käytetty yrittäjän eläkelakia, toimeentulotuen 

tarkoituksesta säädettyä toimeentulolakia, Sosiaali- ja terveysministeriön Yrittäjän sosiaaliturva 

2004 -työryhmän raporttia (2004) sekä Toimeentulotuki -opasta toimeentulotukilain soveltajille 

(2007), Eteran YEL-opasta yrittäjälle 2010 sekä TyEL-opasta työnantajille 2010, Varman YEL-

vakuuttamista 2009, Eläketurvakeskuksen Yrittäjän eläke 2009 -raporttia sekä Ammatinharjoittajien 

ja yrittäjien työttömyyskassan (2010) Yrittäjän työttömyysturvaopasta 2010. 

Syventääkseni lakien, raporttien sekä oppaiden antamaa kuvaa yrittäjien sosiaaliturvasta 

riskitilanteissa lähetin sähköpostilla kysymyslomakkeen Porin perusturvakeskukseen 

aikuissosiaalityöntekijälle. Lisäksi aineistona on käytetty Itä-Espoon aikuisten sosiaalipalveluiden 

aluepäällikön Yle uutisille antamaa haastattelua. Tätä osaa tutkimuksesta voi luonnehtia 

kuvailevaksi. 
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3.1 Yrittäjän sosiaaliturvan perusta eli yrittäjäeläke 

 

 Yrittäjien eläketurvasta säädetään yrittäjän eläkelain 1 §:ssä seuraavasti:  

 

Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, 

työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta siten kuin tässä laissa säädetään. 

Suomessa asumista ei kuitenkaan edellytetä, jos yrittäjä asuu EU- tai ETA-

maassa. 

Yrittäjän on järjestettävä tässä laissa tarkoitettu eläketurva 

työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitetussa 

työeläkevakuutusyhtiössä tai vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitetussa 

eläkekassassa, joka harjoittaa tämän lain mukaista työeläkevakuuttamista. 

Eläkelaitosten yhteiselimenä toimii Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa 

(397/2006) tarkoitettu Eläketurvakeskus. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Yrittäjien sosiaaliturvan 2004 -työryhmän raportin 

mukaan yrittäjien sosiaaliturva on pitkälle verrannollinen palkansaajien sosiaaliturvaan. Keskeisenä 

poliittisena tavoitteena on ollut turvata yrittäjille samat sosiaalietuudet kuin palkansaajille. 

Keskeisenä erona palkansaajiin nähden yrittäjien sosiaaliturva perustuu osittain vapaaehtoisuuteen. 

(STM1 2004, 22.) Palkansaajan sosiaaliturva perustuu palkkaan, kun taas yrittäjät voivat itse 

määritellä sosiaaliturvansa taustalla olevan YEL-työtulonsa, jonka perusteella etuudet, kuten äitiys- 

ja sairauspäivärahat, määräytyvät. Hyrkkänen (2009, 14) on tutkimuksissaan havainnut TEL-palkan 

ja YEL-työtulon välisen eron kasvaneen 1990-luvulta 2000-luvulle. TEL-palkat ovat kohonneet 

lamavuosien jälkeen huomattavasti, kun taas YEL-työtulo on noussut lievemmin. 

Yrittäjien sosiaaliturva rakentuu YEL-työtulon varaan, joten yrittäjän verotuksessa todetulla 

työtulolla ei ole suoraa välitöntä vaikutusta sosiaaliturvaetuuksiin. Tarkoituksena on ollut 

vakiinnuttaa ansiopohjaa, jonka perusteella sosiaalietuudet maksetaan. (STM1 2004, 26.) 

Ajatuksena on ollut luoda yrittäjille perusturva, jonka perusteella sosiaalietuudet lasketaan, mutta 

pienyrittäjät saattavat kokea samoin kuin Yrittäjänaisten Keskusliiton ”Yrittäjänaisen arki”               

-tutkimuksessa 2007 haastatellut naisyrittäjät. He nimesivät suurimmaksi yrittäjyyteen liittyväksi 

ongelmaksi sosiaaliturvakustannusten korkeuden. Tämä saattaa johtaa Hyrkkäsen (2009) 

mainitsemiin ongelmiin, kuten alivakuuttamiseen tai voi olla myös niin, ettei yrittäjä kykene 

kustantamaan itselleen kunnollista sosiaaliturvaa vaarantamatta yritystoiminnan jatkuvuutta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061272?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1272#a1272-2006
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970354
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921164
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060397
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3.2 Yrittäjän yrittäjätulo versus YEL-työtulo 

 

Hyrkkänen on paneutunut yrittäjien sosiaaliturvaan käyttäen apunaan erilaisia tilastotietoja. 

Hyrkkäsen (2009, 5) mukaan yrittäjien eläkkeet ovat jääneet palkansaajien eläkkeiden tasosta, 

vaikka yrittäjäjärjestöjen tavoitteena on ollut yrittäjien eläkkeiden saattaminen samalle tasolle 

palkansaajien kanssa. Mutta kuten Hyrkkänen toteaa, yrittäjien liian pieneksi vahvistama YEL-

työtulo kostautuu myös muulla tavoin. Koska yrittäjien päivärahat määräytyvät YEL-työtulon 

mukaan, on tällä vaikutusta myös yrittäjien sosiaaliturvaan ennen eläkeikää sekä mahdolliseen 

yrittäjien työttömyyskassan jäsenyyteen. 

Vuonna 2003 Hyrkkänen julkaisi tutkimuksen, jossa hän vertasi yrittäjäksi ryhtyneiden henkilöiden 

yrittäjätuloja yrittäjyyttä edeltäneisiin tuloihin. Tutkimuksessaan hän tarkasteli miesten ja naisten 

yrittäjyyden lähtötilannetta eli sitä, oliko yrityksen perustanut henkilö työtön vai työllinen ja mitä 

merkitystä tällä oli yrittäjyyden aikaisiin tuloihin. Hän havaitsi naisten osalta, että yrittäjäksi 

ryhtyneiden työllisten naisten keskipalkka oli ennen yrittäjyyttä keskimäärin noin 1 400 euroa 

kuukaudessa ja yrittäjätulo seitsemän vuoden kuluttua aloituksesta oli noin 1 300 euroa. 

Työttömyyttä kokeneiden naisten työtulot ylsivät ennen yrittäjyyttä keskimäärin runsaaseen puoleen 

väestön naisten keskipalkasta kuukausitasolla katsottuna. Seitsemän vuoden jälkeen aloituksesta 

työtulot olivat nousseet vain hivenen. Hän tosin myöntää, ettei aineistossa tarkasteltu yrityksiä 

koskevia tietoja, kuten yrityksen kokoa tai henkilöstön määrää, joten aivan suoraviivaisesti ei voida 

tulkita työttömyyden tai työllisyyden aloitustilanteessa pelkästään olevan syynä tuloeroihin. Sen voi 

kuitenkin melko luotettavasti todeta, että päinvastoin kuin palkansaajilla, joilla työvuosien määrä 

nostaa palkkaa, yrittäjillä tulojen nousuun vaikuttaa enemminkin yrityksen menestyminen ja 

laajentuminen kuin yrittäjävuosien määrä. (Hyrkkänen 2003, 13-16.) 

Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa Hyrkkänen jatkaa yrittäjien sosiaaliturvan tarkastelua 

pohtimalla, miksi yrittäjien YEL-työtulot ovat pieniä. Hän tutki, ovatko yrittäjät ottaneet tuloihinsa 

nähden liian pienen YEL-vakuutuksen tarkoituksellisesti vai eikö yrittäjillä ole varaa parempaan 

eläketurvaan. Hän totesi yrittäjien ryhmässä tulojen vaihtelujen ja tuloerojen olevan erityisen suuret. 

Sekä pieni- että suurituloisia on enemmän kuin palkansaajissa. Eri toimialoilla yrittäjät määrittivät 

tuloihinsa nähden vaihtelevasti YEL-työtulonsa. (Hyrkkänen 2009, 6-16.)  

Hyrkkänen (2009) toteaa yrittäjien eläketurvan pahimpana ongelmana olevan alivakuuttamisen. 

Kuitenkin jotkut yrittäjät, kuten kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä henkilökohtaisen 

palveluiden aloilla, YEL-työtulon osuus työtulosta oli suuri. Joissakin naisvaltaisissa ammateissa 
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YEL-työtulo saattoi olla jopa suurempi kuin yrittäjien vuositulo. (Hyrkkänen 2009, 38.) 

Eläketurvakeskus saa tiedon YEL-työtulon muutoksesta työeläkeyhtiöiltä, jos yrittäjä nostaa YEL-

työtuloaan vähintään kolmanneksella tai laskee vähintään neljänneksellä. Tätä pienemmistä 

muutoksissa ei tarvitse ilmoittaa. (Hyrkkänen 2003, 32.) Eläketurvakeskuksen YEL-työtulot eivät 

kerro koko totuutta yrittäjien YEL-työtulon tasosta. Tähän tutkimukseen pyysin useammalta 

työeläkeyhtiöltä YEL-työtulotilastoja, mutta kilpailutilanteeseen vedoten he eivät luovuttaneet niitä. 

Yksi yhtiö olisi tilaston voinut ehkä antaa, mutta siinä tapauksessa tämän tutkimuksen 

tutkimustuloksia ei olisi voinut julkaista. 

 

3.3 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus ja kenen se kuuluu ottaa 

 

Yrittäjän sosiaaliturvan perusta on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus. Sen perusteella 

määräytyy yrittäjän sosiaaliturva ennen eläkeikää sekä eläketurva että perheen perhe-eläketurva. 

Yrittäjäeläkkeeseen määritellyllä YEL-työtulolla on myös merkitystä, mikäli yrittäjä haluaa liittyä 

yrittäjien työttömyyskassaan.  

Yrittäjäeläkevakuutuksella vakuuttaa itsensä 18–67-vuotias henkilö, jonka yrittäjäansiot ovat 

vähintään 6 775,60 euroa vuodessa ja joka on harjoittanut vähintään neljä kuukautta ammatti- tai 

liiketoimintaa. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös yrityksessä työskentelevää puolisoa tai muuta 

perheenjäsentä. Pelkkä yrityksen omistaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen tekemistä.  (ETERA1 

2010; Varma 2009, 4.)  

Kuka siis vakuuttaa itsensä yrittäjäeläkevakuutuksella? Kuviossa 1 on koottu tunnusmerkit, jotka 

erottavat palkansaajan ja yrittäjän toisistaan.  Jos työtoiminta täyttää yrittäjätoiminnan 

tunnusmerkit, vakuuttaa henkilö itsensä lakisääteisellä yrittäjäeläkevakuutuksella. TyEL-

vakuuttaminen edellyttää aina työsuhdetta. Työntekijä vakuutetaan, jos hän on 18-67 vuotias ja 

hänen työansionsa on vähintään 51,57 euroa kuukaudessa vuonna 2010. Myös eläkkeen rinnalla 

tehty työ vakuutetaan. Siitä karttuu työntekijälle 1,5 prosenttia vuosiansiosta. (ETERA1 2010, 5.) 
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Kuvio 1: Yrittäjän ja palkansaajan erot 

YRITTÄJÄ – YRITTÄJÄTOIMINTA (YEL) TYÖNTEKIJÄ – TYÖSUHDE 
 työn tekeminen omaan lukuun  

 suullinen tai kirjallinen toimeksianto  

 yrittäjällä riski työn onnistumisesta  

 riski pääomapanokselle  

 yrittäjällä omat raaka-aineet ja työvälineet  

 työn tekeminen työnantajalle  

 suullinen tai kirjallinen työsopimus  

 riski ja vastuu työnantajalla  

 ei työntekijän pääomapanosta  

 työnantajan raaka-aineet ja työvälineet  

 työ tehdään ilman johtoa ja valvontaa  

 työ tehdään yleensä yrittäjän omissa 

työtiloissa  

 yrittäjä voi valita itse työaikansa  

 yrittäjä voi työskennellä usealle 

toimeksiantajalle samanaikaisesti  

 yrittäjä voi palkata apulaisen tai sijaisen 

työnteettäjää kuulematta  

 työn tilaaja ei valvo työn tekemistä  

 työ tehdään työnantajan johdon ja 

valvonnan alaisena  

 työ tehdään työnantajan määräämissä 

tiloissa  

 työnantaja määrää työntekijän työajan  

 työntekijä ei saa työskennellä muille 

työnantajille samaan aikaan  

 työntekijä ei saa palkata apulaista tai 

sijaista työnantajaa kuulematta  

 raportointivelvollisuus työn tekemisestä  

 korvaus työn tuloksen mukaan  

 työn tilaaja ei maksa vuosilomakorvausta 

eikä korvaa kuluja  

 työntekijä saa palkan työnteosta  

 työnantaja maksaa 

vuosilomakorvauksen ja korvaa työstä 

aiheutuvat kulut  

 on ilmoittautunut verottajan 

ennakkoperintärekisteriin ja rekisteröitynyt 

arvonlisäverovelvolliseksi   

 Lähde: ETERA1 2010, 9 

 

Yrittäjä määrittää yrittäjäeläkkeen pohjana olevan YEL-työtulon ottaessaan 

yrittäjäeläkevakuutuksen. Useimmissa yrittäjille suunnatuissa oppaissa yrittäjiä neuvotaan 

määrittämään YEL-työtulokseen palkan, jonka työntekijä saa samanlaisesta työstä. On hyvä 

huomata, ettei YEL-työtulo ole sama asia kuin yrityksen tuottama voitto tai yrittäjän verotettava 

tulo.  Vuonna 2010 YEL-työtulon alaraja on 6 775,60 €/v ja yläraja 153 875,00 €/v (ETERA1 2010, 

11). Yrittäjän on pitäydyttävä näissä YEL-työtulorajoissa, eikä hän voi vakuuttaa itseään tämän 

tulorajan ylitse. 

Vakuutusmaksu määräytyy henkilön iän mukaan, joten alle 53-vuotiaat maksavat sitä 21,2 % ja yli 

53-vuotiaat maksavat 22,4 % YEL-työtulosta. Yritystoimintaansa aloitteleva yrittäjä saa 

vakuutusmaksuunsa 25 %:n alennuksen yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. 

Vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia kuluja yrityksen tai yrittäjän verotuksessa. (ETERA1 

2010, 13; Varma 2009, 7-11.) Sivutoimisena yrittäjänä toimivan kannattaa huomioida 
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vakuuttamisvelvollisuus, mikäli työpanos ylittää YEL-työtulon alarajan. On myös huomattava, ettei 

vakuuttamisvelvollisuudesta vapauta edes se, että sivutoimiselle yrittäjälle karttuu eläkettä 

päätoimesta. (Palomurto 2008, 50.) Mikäli yrittäjä ei kykene suoriutumaan 

yrittäjäeläkevakuutusmaksuistaan, yrittäjän tuleva eläke pienenee (Eläketurvakeskus 2009,6). 

Etenkin edellisen 1990-luvun laman jäljiltä Suomessa on todennäköisesti lukuisia konkurssiin 

ajautuneita yrittäjiä, joiden eläkevakuutusmaksut ovat jääneet hoitamatta ja tästä syystä joidenkin 

yrittäjien eläketurvaan tämä saattaa vaikuttaa madaltavasti. 

Nykyään yrittäjillä on mahdollisuus hyödyntää yrittäjäeläkevakuutusmaksuun jousto-oikeutta. Tällä 

tarkoitetaan yrittäjän mahdollisuutta vaikuttaa vakuutusmaksuunsa joko pienentämällä tai 

suurentamalla sitä ilman, että yrittäjä muuttaa YEL-työtuloaan. (Eläketurvakeskus 2009, 7.) Tällä 

järjestelyllä yritetään löytää joustavuutta yrittäjille, jotka joinakin vuosina haluavat maksaa 

vähemmän taloudellisen tilanteen kiristyessä tai vastaavasti he voivat sijoittaa vakuutukseensa 

enemmän, mikäli tilanne sen sallii. Eläketurvakeskuksen mukaan oikeutta alentaa YEL-

vakuutusmaksua ei kuitenkaan ole, jos yrittäjällä on esimerkiksi maksamattomia vakuutusmaksuja.  

 

3.4 YEL-vakuutuksen perusteella maksettavat päivärahat sekä työttömyysturva 

Sairausvakuutuslain mukaan yrittäjälle maksettavat päivärahat, joihin yrittäjä on oikeutettu YEL-

vakuutuksensa perusteella, ovat sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, erityishoitoraha, 

kuntoutusraha ja vanhempainraha. Vanhempainraha käsittää äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, 

vanhempain- ja osittaisen vanhempainrahan. Mikäli sairauspäivärahaa haetaan vuonna 2010, 

sairauspäivärahan suuruuden laskuperusteena on yrittäjän ilmoittama vuoden 2008 YEL-työtulo.  

(Varma 2009, 8.) Aikaisemmin päivärahan perusteena käytettiin verotuksessa vahvistettua 

ansiotuloa, mutta siirtymäjärjestelyn (1.7.2001–31.12.2003) jälkeen yrittäjäeläkevakuutuksessa 

vahvistettua työtuloa. (STM1 2004, 26.) 

Tutkimuksessani ei ole tarkoitus verrata palkansaajien ja yrittäjien asemaa, mutta tässä kohden voi 

kuitenkin todeta, että palkansaajan ja yrittäjän aseman välillä on merkittävä ero heidän joutuessaan 

työttömäksi. Työntekijät kuuluvat pääsääntöisesti erilaisiin ammattiliittoihin ja saavat ansioihinsa 

perustuvaa työttömyyskorvausta tietyn lyhyen karenssin jälkeen. Yrittäjistä melko harva kuuluu 

yrittäjien työttömyyskassaan ja myös karenssit venyvät useiden kuukausien mittaisiksi ennen kuin 

yrittäjällä on mahdollisuutta saada Kelan peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista työttömyysturvaa. 



24 

Työttömäksi joutuessaan yrittäjällä on myös oikeus työttömyyskorvaukseen. Työttömyyspäivärahaa 

voi saada joko peruspäivärahana Kelasta tai ansiopäivärahana työttömyyskassasta, jos yrittäjä on 

kassan jäsen. Saadakseen työttömyyspäivärahan yrittäjän on pitänyt työskennellä yrittäjänä 

vähintään 18 kuukautta työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana ja YEL-työtulon pitää olla 

vähintään 8 250 euroa vuodessa. Työttömyyskassaan liittyessään hän voi valita ansiopäivärahan 

pohjaksi enintään YEL-työtuloaan vastaavat tulot ja näiden tulojen pohjalta lasketaan 

ansiopäiväraha. (ETERA1 2010, 12.)  Yrittäjyyskatsaus 2009 (2009, 90) mukaan Suomessa oli 

vuoden 2008 lopussa noin 240 000 yrittäjää ja heistä Taloussanomien (16.3.2009) mukaan noin 

23 000 oli yrittäjien työttömyyskassojen jäseninä eli ainoastaan murto-osa Suomen yrittäjistä 

kuuluu ansiopäivärahan piiriin. 

Kuvioon 2 on koottu perusteita, jolloin yrittäjä katsotaan työttömäksi.  

Kuvio 2: Yrittäjän työttömyys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrittäjä on työtön, kun työ- ja elinkeinotoimisto eli TE-toimisto on todennut, että hän on 

 

• kokonaan lopettanut yritystoiminnan 

• keskeyttänyt yritystoiminnan vähintään neljän kuukauden ajaksi 

 

Jos yrityksessä työskentelee vain yrittäjän perheenjäseniä, voi päivärahaa saada myös sellainen alle 15 

% yrityksestä omistava henkilö, jonka työ on loppunut yritystoiminnan pysyväisluonteisen 

heikkenemisen johdosta ja yritystoiminnasta saatava tulo henkilöä kohti ei ylitä tiettyä raja-arvoa (710 

euroa/kk v. 2010). 

 

Yrittäjällä ei ole oikeutta työttömyyskorvaukseen lomautuksen ajalta. 

 

Yrittäjän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi kotipaikkakuntansa TE-toimistoon. 

Työvoimaviranomainen tutkii yrittäjän tilanteen ja antaa suoraan Ammatinharjoittajien ja yrittäjien 

työttömyyskassalle  eli AYT-kassalle  tai Kelalle lausunnon siitä, katsotaanko yrittäjä työttömäksi vai 

ei.  
 

Yritystoiminnan kokonaan lopettaminen 

 

Työvoimaviranomaiset voivat katsoa yritystoiminnan kokonaan loppuneeksi kun: 

 

• yritys on asetettu konkurssiin 

• yrittäjä on myynyt yrityksensä tai omistamansa osan siitä 

• osakeyhtiö on asetettu selvitystilaan 

• muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus 

• yrittäjä on luopunut eläkevakuutuksesta ja muista yritystoiminnan vakuutuksista, tehnyt 

lopettamisilmoitukset verottajalle ja kaupparekisteriin sekä luopunut yrityksen toimitiloista 

• yrittäjän alentuneen työkyvyn perusteella tai muutoin on ilmeistä, ettei yritystoimintaa enää jatketa 
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Lähde: Yrittäjän työttömyysturvaopas 2010 

 

 

Yrittäjän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon vaaditaan häneltä 

vakuuttava näyttö yritystoiminnan lopettamisesta. Yritys on pitänyt asettaa konkurssiin tai 

selvitystilaan tai yrittäjä on ollut todistettavasti neljä kuukautta vailla työtä. Yritystoiminnan 

lopettaminen katsotaan toteennäytetyksi, kun yrittäjä lopettaa yrittäjäeläkevakuutuksensa sekä 

ennakko- ja arvonlisäveron maksamisen. Joissakin tapauksissa yrittäjä voi pyytää tilitoimistolta 

lausunnon yritystoiminnan keskeyttämisestä. Mikäli yrittäjä ei ole kyennyt maksamaan tilitoimiston 

laskuja, hän ei saa lausuntoa. (Työ- ja elinkeinotoimisto 2010.) 

 

3.5 Yrittäjän eläketurva 

 

Yrittäjän eläke muodostuu pääosin työeläkkeestä. Jos se jää pieneksi, täydentävää kansaneläkettä 

maksetaan myös yrittäjille. Työeläkkeeseen kuuluvat yrittäjätoiminnasta sekä yksityisiltä ja 

julkisilta aloilta karttuneet eläkkeet. Työeläkkeen määrään vaikuttavat työtulot, palkat ja työvuosien 

määrä sekä karttumaprosentit. (Eläketurvakeskus 2009, 11.) 

Vuodesta 2005 lähtien eläkettä kertyy myös ajalta, jolta maksetaan työnansioon perustuvaa etuutta, 

kuten äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, työttömyyspäivärahaa, koulutus- ja kuntoutustukea ja 

Yritystoiminnan keskeyttäminen 

 

Yrittäjä katsotaan työttömäksi myös, jos yrityksen toiminta keskeytyy todisteellisesti yli neljäksi 

kuukaudeksi. Oikeus päivärahaan syntyy tämän 4 kk:n odotusajan jälkeen. Keskeyttämisedellytykset 

tulee selvittää kotipaikkakunnan TE-toimiston kanssa. 

 

Kun toiminta keskeytyy, vaihto- ja käyttöomaisuudesta ei tarvitse luopua eikä sen arvosta tarvitse 

tehdä selvitystä päivärahan maksajalle. Useissa tapauksissa yritys voi myös jäädä kaupparekisteriin. 

 

Neljän kuukauden keskeytysajan täytyttyä yrittäjän tulee pyytää TE-toimistoa antamaan asiasta 

lausunto AYT-kassalle. Neljän kuukauden odotusaikaa ei vaadita, jos 

 

 • henkilön työkyvyn on katsottava olennaisesti alentuneen 

• henkilöä on pidettävä palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä (työskentelee pääsääntöisesti yhdelle 

toimeksiantajalle) 

• yritystoimintaa luonnonolosuhteista johtuen on pidettävä kausiluontoisena (esim. kalastus). 

• henkilön päätoiminen työllistyminen on ollut satunnaista (työskentelee enintään kuusi kuukautta 

perheen yrityksessä, mutta itsellä ei omistusta eikä johtavaa asemaa) 

• perheenjäsenyrittäjä jää vaille työtä hänet työllistäneen tuotantosuunnan lopettamisen johdosta 

Työvoimaviranomainen päättää, milloin odotusaikaa ei tarvita.  
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sairauspäivärahaa tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen mukaista etuutta. Eläkettä kertyy 1,5 % 

etuuden perusteena olevasta ansiosta, kuitenkin vähintään 644,56 euro vuonna 2010.  Jos YEL-

vakuutus on voimassa etuusaikana, eläkettä karttuu sekä YEL-vakuutuksen että sosiaalietuuden 

perusteella. Lisäksi eläkettä kertyy 644,56 euron kuukausiansioin perusteella alle 3-vuotiaan lapsen 

kotihoidon ajalta sekä korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta. Yrittäjälle ei kartu eläkettä kotihoidon 

tuen perusteella, jos YEL-vakuutus on samanaikaisesti voimassa. (ETERA1 2010, 20.) 

Eläkettä karttuu tietty prosentti kunkin vuoden työansiosta. Eläkkeen suuruuteen vaikuttaa YEL-

työtulo, työvuosien määrä ja karttumisprosentti. Eläke määrätään erikseen kultakin jaksolta, jona 

yrittäjän toiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta. Eläke lasketaan YEL-työtulosta ikää 

vastaavalla prosentilla. Taulukosta ilmenee yrittäjän ikä vuosina ja eläkkeen karttumisprosentti 

näiltä vuosilta. 

Taulukko: Eläkkeen karttumisprosentit 

Ikä vuosina Karttumisprosentti 

18-52 1,5 

53-62 1,9 

63-68 4,5 

Lähde: Yrittäjän eläkelaki 61§ 

 

Nykyisen järjestelmän mukaan jo yritystoimintaansa aloittavan yrittäjän pitää olla tietoinen 

eläkekertymästään. Jos yrittäjä havahtuu vasta eläkeiän lähestyessä nostamaan YEL-työtuloaan, ei 

tällä ole merkittävää vaikutusta tulevan eläkkeen määrään. Yrittäjien sosiaaliturvan 

kehittämistyöryhmä (2009) puolestaan toteaa, ettei pienituloisille yrittäjille YEL-vakuutus ole 

markkinakelpoinen, koska YEL-maksuilla saadusta kokonaiseläke-etuuden lisäyksestä 50 prosenttia 

häviää kansaneläkkeen vähenemiseen. Tästä syystä pienituloiset yrittäjät voivat kokea, ettei heidän 

kannata korottaa YEL-vakuutuksensa tasoa. (STM2 2009, 22.) 

 

Seuraavaan kuvioon 3 on koottu yrittäjiä eri elämänvaiheissa koskevat eläkkeet. 

Kuvio 3: Eläkkeet 
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3.6 Yrittäjä sosiaalitoimistossa toimeentulotuen hakijana 

 

Yrittäjien kokemat henkilökohtaiset toimeentulon ongelmat ovat piilossa ja näkyvät välkähdyksinä 

eri medioissa tai valottuvat hieman eri tutkimusten sivulauseissa. Nykyisen taloudellisen 

laskusuhdanteen myötä yrittäjien ongelmat ovat nousseet paremmin esille. Satakunan Kansa            

-sanomalehdessä (19.3.2009) haastateltiin Suomen Pienyrittäjien puheenjohtajaa Harri Jyrkiäistä ja 

hän totesi, että ”yrittäjän joutuessa ahdinkoon hänelle on tulossa lähes murhaan verrattavissa oleva 

elinkautinen.” Värikkäitä kannanottoja esittävät lähinnä yrittäjäjärjestöjen edustajat, koska yleensä 

vaikeuksiin joutuneet yrittäjät eivät ole julkisuudessa kertomassa ahdingostaan, vaan pikemminkin 

heidän ongelmansa pilkahtavat esille. Näitä pilkahduksia esitellään esimerkiksi Helneen ja Laatun 

(2007) toimittamassa Vääryyskirjassa, jossa jäljitettiin muun muassa viimesijaista apua antavien eli 

kirkon diakoniatyöntekijöiden näkemyksiä yhteiskunnan auttamisjärjestelmien epäkohdista tai 

aukkopaikoista. (Kainulainen 2006.) Erityisesti vastaajat kritisoivat toimeentulotukea. Heidän 

mielestään toimeentulolaki on laskettu kaavamaisesti normiksi, joka ei ota riittävän hyvin huomioon 

asiakkaiden reaalimaailmaa. Erityisen hankalassa tilanteessa ovat yrittäjät, joiden tulot ja menot 

ovat hyvin eriluonteisia kuin palkansaajien. Viranomaiset tulkitsevat lakeja (tai kuntien sisäisiä 

ohjeita) kaavamaisesti ja eivätkä käytä heille kuuluvaa harkintavaltaa. Yrittäjille tämä saattaa 

tarkoittaa hyvin ahdistavia tilanteita, jossa toimeentulotuki ei riitä toimeentuloon. (Kainulainen 

2006, 77-81.) 

Yritystoimintaansa aloittava yrittäjä tuskin pohtii yrittäjyyteen liittyviä riskejä. Yrittäjä 

luultavammin keskittyy kehittämään yritystään ja pohtii toimenpiteitä, joiden avulla yritystoiminta 

kehittyy. Aluksi ja myöhemminkin yrittäjän ajan vie työnteko ja hän pikemminkin katsoo 

tulevaisuuteen luottavaisena luottaen omiin voimiinsa ja kykyihinsä. Kuitenkin joidenkin yrittäjien 

kohdalla yrittäjyyteen liittyvät riskit realisoituvat.  Seuraavaksi selvitän, mitä silloin tapahtuu, jos 

yrittäjä joutuu tukeutumaan viimesijaiseksi tukimuodoksi tarkoitettuun toimeentulotukeen.  

Etsin vastausta esittelemällä toimeentulotuen myöntämisen perusteet käyttäen apuna sosiaali- ja 

terveysministeriön Toimeentulotuki – Opas toimeentulotukilain soveltajille sekä lakia 

toimeentulotuesta (30:12.1997/1412) että sosiaalityöntekijöiden kokemuksia asiasta. Tulokset 

perustuvat pääosin asiantuntijahaastatteluihin, joita ovat antaneet Porin aikuissosiaalityön 

sosiaalityöntekijä sekä Yle uutisten nettisivuilla 28.5.2010 haastateltu Itä-Espoon aikuisten 

sosiaalipalveluiden aluepäällikkö Tapio Nieminen. Tästä haastattelusta olen hyödyntänyt otteita. 
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Tarkastelen myös erään sosiaalityöntekijän Sosiaalikollegassa (2010) esittämää kysymystä, johon 

ovat vastanneet tutkija-sosiaalityöntekijä Anna Kylmäluoma / Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen Pohjois-Pohjanmaan toimintayksiköstä. Lisäksi kysymyksen kommentointiin ja 

pohdintaan osallistuivat toimeentulotuen konsultit Keijo Mattila, Kerttu Vesterinen, Kaisa 

Kostamo-Pääkkö, Eija Järvinen, Mirja Kangas ja Anna Kylmäluoma. Tämän tapauksen myötä käy 

ilmi, että sosiaalityöntekijöiden kohtaamat yrittäjäasiakkaat ovat varsin heterogeeninen ryhmä.  

 

3.6.1 Toimeentulotuki 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa Toimeentulotuki – Opas toimeentulotukilain soveltajille 

todetaan toimeentulotuen olevan viimesijainen henkilön tai perheen välttämätöntä toimeentuloa 

turvaava etuus. Tuen tarkoituksena on myös edistää perheiden taloudellista arkipäivän 

selviytymistä. Toimeentulotuki on etuus, jolla taataan jokaisen oikeudeksi säädetty, perustuslain 

(11.6.1999/731) 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu välttämätön toimeentulo. Oppaassa todetaan 

yksilöllä olevan vastuu omasta elatuksestaan ja lailla säädetyssä laajuudessa puolisonsa tai 

rekisteröidyn parisuhdekumppaninsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta. 

Toimeentulotuella pyritään auttamaan tämän vastuun toteuttamisessa. Siinä myös todetaan 

toimeentulotuella olevan laajempi tehtävä kuin vain suojata ihmisen välttämätön toimeentulo 

hengissä pysymiseksi. Toimeentulotuella pyritään myös turvaamaan ihmisen oikeus osallistua 

yhteiskunnan toimintaan. (Toimeentulotuki 2007, 16.) 

 Sosiaalityöntekijöillä on myös mahdollisuus myöntää ehkäisevää toimeentulotukea henkilön tai 

perheen sosiaalisen turvallisen ja toimintakyvyn edistämiskeksi. Tuki on riippumaton siitä, onko 

henkilö tai perhe oikeutettu 1 momentissa tarkoitettuun toimeentulotukeen. (Toimeentulotuki 2007, 

16.) Seuraavassa on esitetty sosiaalityöntekijän kysymys asiantuntijoille koskien yrittäjän 

toimeentuloa tilanteessa, jossa yritystoiminta tuottaa vain niukasti.  

Esimerkkitapauksessa yrittäjä kokee yrittäjyyden tärkeänä, koska se on ainoa mahdollisuus 

työllistyä hänen alallaan. Kuitenkin yhteiskunta asettaa yrittäjyydelle rajoja. Jos yritystoiminta ei 

tuota, niin silloin se ei ole hyväksyttävää yrittäjyyttä. Sosiaalityöntekijät joutuvat ottamaan kantaa 

työssään näihin ristiriitatilanteisiin.  
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3.6.2 Entä jos yritystoiminta ei kannata?  

Asiakkaanani on henkilö, joka toimii yrittäjänä toiminimellä alalla, jolla töiden saanti on epävarmaa ja 

satunnaista. Asiakkaan nettotulot ovat pari sataa euroa vuodessa. Työvoimahallinnon päätöksen mukaan 

asiakas ei ole oikeutettu saamaan työnhakijan asemaa ja etuuksia, koska hänellä on toiminimi. Asiakas 

haluaa pitää toiminimestä kiinni, koska se on ainoa mahdollisuus saada hänen alansa töitä. Asiakas on 

tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka on tällä hetkellä menossa vakuutusoikeudessa.  

 

Asiakkaan kanssa on keskusteltu muista vaihtoehdoista hänen tilanteessaan. Asiakas on syntynyt 1960-

luvulla eli työvuosia on vielä jäljellä. Asiakas elää vaatimattomasti ja tuntuu olevan tyytyväinen tähän 

tilanteeseensa. Muutoshalukkuutta ei tunnu löytyvän. Miten tulisi suhtautua yrittäjään, joka ei tule 

itsenäisesti toimeen yrittäjätoiminnalla saatavasta tulosta, eikä kuitenkaan halua lopettaa kannattamatonta 

yritystoimintaansa? Asiakas on toimeentulotuen varassa ja muiden tukitoimien (mm. työvoimahallinto) 

ulottumattomissa.  

Asiantuntijoiden vastaus: 

 

Yrittäjän asema toimeentulotuen hakijana: 

 

Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana samanarvoisessa asemassa kuin muut toimeentulotuen 

hakijat eli toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus myös yrittäjien kohdalla. Yrittäjällä 

on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muilla tuen tarpeessa olevilla henkilöillä. 

Yrittäjää ei siis saa jättää ilman tukea, mikäli hän tosiasiallisesti sitä tarvitsee. Toimeentulotuen 

määräytymisen tulee perustua yrittäjän todellisiin tuloihin, ei laskennallisiin tuloihin (esimerkiksi 

”kuviteltuun” työttömyyspäivärahaan) (ks. KHO:n päätös 4.6.2001/1344: tuloina voidaan ottaa huomioon 

vain todelliset tulot). 

 

Käytännöt toimeentulotuen myöntämisessä: 

 

Yleisesti ottaen kunnissa noudatetaan sellaista käytäntöä, että yrittäjää, joka ei saa toimeentuloa 

yritystoiminnastaan, tuetaan toimeentulotuella muutama kuukausi (3-6 kk), jonka aikana yrittäjän 

odotetaan selvittävän yritystoimintansa kannattavuutta. Tämän jälkeen yrittäjän edellytetään saavan 

kohtuullisen toimeentulonsa yritystoiminnallaan tai hakeutuvan työnhakijaksi, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että yrittäjän edellytetään lopettavan kannattamattoman yritystoimintansa.  

 

Toimeentulotuen alentamisen perusteet: 

 

Toimeentulotukea voidaan alentaa, mikäli yrittäjä jatkaa kannattamatonta yritystoimintaansa ja joutuu sen 

vuoksi toimeentulotuen tarpeeseen, alennetaan hänen perusosaansa 20–40 % 1-2 kuukautta kerrallaan. 

Alentaminen voidaan tehdä sillä perusteella, että yrittäjä on itse laiminlyönyt elatustaan ja jatkaessaan 

kannattamatonta yritystoimintaansa aiheuttanut sen, että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei ole 

voitu hänelle tarjota (TOTUL 10§).  

Alennettaessa perusosaa on huomattava, että sitä ei voi tehdä, mikäli alentamisen seurauksena tilanne 

yrittäjälle muodostuu kohtuuttomaksi. (Ks. KHO:n päätökset 4.6.2001/1344 ja 20.6.2001/1472). 

Alennettaessa perusosaa on aina tehtävä suunnitelma tuen hakijan itsenäisen selviytymisen edistämiseksi 

yhdessä tuen hakijan kanssa (mukana myös erityisesti työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen edustajat). 
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Yrittäjän toimeentulotuen arvioinnissa huomioitavia tekijöitä: 

 

Yrittäjän tilannetta arvioitaessa kannattaisi selvittää tarkemmin työvoimahallinnon asiantuntijoilta, onko 

asiakkaalla oikeutta työvoimapoliittisiin etuuksiin (työnhakijan asemaan). Asiakkaalla on toiminimi, 

mutta hänellä ei ole yritystoiminnasta aiheutuvia tuloja eikä hän ole estynyt vastaanottamasta 

työvoimahallinnon hänelle osoittama työtä. Lisäksi tulisi huomioida, että yritystoiminta voi olla joissakin 

tapauksissa sivutoimista. Yrittäjän toimeentulossa kyse on laajemmasta yhteiskunnallisesta 

epäkohdasta, joka liittyy yrittäjien työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön. Näihin 

yhteiskunnallisiin epäkohtiin meidän sosiaalityöntekijöiden on hyvä ratkaisuillamme pyrkiä 

vaikuttamaan. 

Sosiaalityöntekijänä asiakasta voisi tukea elämäntilanteen käsittely moniammatillisessa työryhmässä, 

jossa asiakas olisi myös mukana. Asiakkaan kokemusta elämästään tulee kunnioittaa. Asiakashan kokee 

tilanteen tällaisenaan hyväksi eikä halua muutosta ja hänen näkemyksensä siitä, mitä elämällä vielä voisi 

olla tarjottavanaan, voi olla täysin toisenlainen kuin ulkopuolisten näkemys asiasta. 

Lähde: Sosiaalikollega 2010  

 

3.6.3 Toimeentulotuen pohdintaa aikuissosiaalityön näkökulmasta 

 

Tässä luvussa pohdin tilanteita, joissa yrittäjät turvautuvat viimesijaiseen yhteiskunnan tarjoamaan 

tukimuotoon eli toimeentulotukeen. Tarkastelen asiaa sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. 

Esimerkiksi Porin alueella vuonna 2009 yrittäjiä oli suhteellisen vähän toimeentulotukiasiakkaina. 

Porin aikuissosiaalityöntekijän mukaan heitä oli, sosio-ekonomisen aseman mukaan luokiteltuna, 32 

yrittäjää, kun kaiken kaikkiaan toimeentulotuen saajina ruokakuntia oli 4077 Porissa. 

Tilastokeskuksen mukaan samana vuonna esimerkiksi Porin alueella meni konkurssiin 51 yritystä, 

joissa työskenteli 179 henkilöä (Tilastokeskus 2011).  

Entä minkälaisissa tilanteissa yrittäjät hakevat toimeentulotukea? Sosiaalityöntekijöiden mukaan 

yrittäjät hakeutuvat toimeentulotuen piiriin samanlaisissa tilanteissa kuin muutkin hakijat eli silloin 

kuin tulot oleellisesti pienenevät tai lakkaavat kokonaan. Haastatteluista kävi ilmi, ettei osa 

yrittäjistä edes tiedä olevansa oikeutettuja toimeentulokuteen, mikäli oma työ ei elätä. Yrittäjät 

olivat kertoneet hankalista taloudellisista tilanteistaan ja hämmästelleet sitä, että heilläkin on oikeus 

saada toimeentulotukea, jos laskelmat näyttävät siltä. 

Entä minkälaiseksi asiakasryhmäksi yrittäjät koetaan? Sosiaalityöntekijöiden mukaan 

yrittäjäasiakkaat koetaan asiakkaiksi asiakkaiden joukossa, mutta toimeentulotuen tarpeen arviointi 

on hankalaa käytettävissä olevien tulojen suhteen. Heidän mukaansa yrittäjien 

toimeentulohakemukset ovat haasteellisia käsitellä, koska niissä on paljon materiaalia. Haasteellisia 



32 

ne ovat sen takia, ettei välttämättä aina ole selvää, mikä on yrityksen tuloa ja mikä yrittäjän tuloa. 

On myös hankala selvittää, paljonko yrittäjän omaan elämiseen jää rahaa.  

Sosiaalityöntekijät noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Lain soveltajille tarkoitetussa 

Toimeentulotukioppaassa yrittäjien osalta todetaan seuraavasti:  

Toimeentuloa hakevien yrittäjien tulojen määrittely on usein vaikeaa. Lähtökohtana on yrittäjän antama selvitys. Mikäli 

esitetty selvitys ei riitä päätöksen tekemiseen, hakijalle on varattava tilaisuus esittää lisäselvitystä. Lisäselvityspyynnön 

tulee olla yksilöity. Yrittäjän käytettävissä olevien tulojen selvittämisen ohella on usein tarpeen selvittää myös yrityksen 

aikaisempi kannattavuus ja yrittäjän mahdollisuudet tulevaisuudessa saada tarpeen mukainen toimeentulonsa 

yritystoiminnastaan sekä seuraukset yritystoiminnan lopettamisesta. Edellä tarkoitettuja selvityksiä voivat olla 

hakemusajankohdan ja sitä välittömästi edeltävän ajan tiedot yrittäjän taloudellisesta asemasta kuten yrityksen 

tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tiliotteet ja/tai välitilinpäätös, yrityksen ja yrittäjän 

viimeisimmät veroilmoitukset, palkkailmoitukset, työvoimaviranomaisen ja Kansaneläkelaitoksen lausunnot, 

pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennysaikataulu ja korkokanta tai muut sellaiset yrittäjän ja yrityksen taloudellista 

tilannetta kuvaavat selvitykset. Näistä asiakirjoista on tarpeellista selvittää erityisesti yrittäjän omassa käytössä olevien 

varojen määrä. (Toimeentulotuki 2007, 29.) 

Entä kuinka sosiaalityöntekijöitä koulutetaan käsittelemään yrittäjien dokumentteja ja miten 

yrittäjäasiakkaat huomioidaan?  Suuremmissa sosiaalitoimistoissa yrittäjien asioita hoitavat 

yrittäjäasiakkaisiin erikoistuneet sosiaalityöntekijät. Pienemmissä toimistoissa sosiaalityöntekijät 

hoitavat yrittäjäasiakkaat muiden asiakkaiden ohella. Haastateltu sosiaalityöntekijä kertoi joskus 

olleen yrittäjiin liittyviä koulutustilaisuuksia ”taisi olla edellisen laman aikaan” sekä käytetään 

myös omia asiantuntijoita (kaupallisen koulutuksen saaneiden työntekijöiden apua).  

Toimeentulotukioppaan (2007) mukaan selvästi kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan 

yrittäjän toimeentulon turvaaminen pitkäaikaisesti toimeentulotuella ei ole tarkoituksenmukaista. 

Mikäli yrittäjä saa tai hänellä on mahdollisuus saada yrityksestään esimerkiksi vähintään 

työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaava tulo, toimeentulotuen myöntäminen voi olla 

perusteltua. (Toimeentulotuki 2007, 29)  

Sosiaalityöntekijöiden mukaan he voivat joutua ottamaan kantaa yrittäjän elämänvalintoihin. 

Esimerkiksi yrittäjien kanssa joudutaan joskus keskustelemaan yrityksen kannattavuudesta ja 

mahdollisesta kannattamattoman yritystoiminnan lopettamisesta. Jos yrittäjä hakee pitkään 

toimeentulotukea niin, että yritys ei tuota edes vähimmäistyöttömyysturvan verran, asia otetaan 

keskusteltavaksi. 
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3.7 Tiivistelmä tuloksista 

 

Sosiaaliturva käsitteenä on melko epämääräinen. Jos käsitteen eteen kytketään sana yrittäjä, käsite 

muuttuu, jos mahdollista, vieläkin epäselvemmäksi. Mitä yrittäjän sosiaaliturva pitää sisällään? 

Tässä tutkimuksen toisessa osassa kysymykseen etsittiin vastausta tukeutuen useisiin lähteisiin sekä 

asiantuntijahaastatteluihin.  

Yrittäjän sosiaaliturvan taso jää kunkin yrittäjän oman harkinnan varaan. Menestyvän hyvätuloisen 

yrittäjän on helpompi määrittää sosiaaliturvansa haluamalleen tasolle. Yrittäjä voi harkintansa 

mukaan sijoittaa vapaaehtoisiin eläkkeisiin tai muihin sijoituskohteisiin, kuten vakuutuksiin tai 

kiinteistöihin ja näin varmistaa tulevan eläkeaikansa tulot. Hän voi myös arvottaa lakisääteisen 

sosiaaliturvan tärkeäksi ja sijoittaa yrittäjäeläkevakuutukseensa ja näin varmistaa itselleen 

kohtuullisen eläkkeen. Pienituloisen yrittäjän kohdalla asia muuttuu monimutkaisemmaksi. Vaikka 

hän ymmärtäisi sosiaaliturvan tärkeyden, voi olla melko mahdotonta sijoittaa 

yrittäjäeläkevakuutukseensa riittävästi. Yrittäjä saattaa joutua tinkimään omasta sosiaaliturvastaan, 

jotta kykenee suoriutumaan yritystoiminnan velvoitteista. Jossain tapauksissa pienyrittäjä ehkä 

huomio kansaneläkkeen tasaavan vaikutuksen yrittäjäeläkkeeseen ja pienentää yrittäjäeläkettään 

myös tämän takia. 

Liian pieneksi määritelty YEL-työtulo vaikuttaa yrittäjän äitiys- ja sairauspäivärahoihin, mutta 

myös työttömyysturvaan. Yrittäjän pitää valita YEL-työtulokseen vähintään 8 250 euroa, jotta 

hänellä on oikeus liittyä yrittäjien työttömyyskassaan. Työttömäksi joutuessaan yrittäjän pitää 

osoittaa työn loppuminen erilaisin dokumentein. Yritys on pitänyt asettaa konkurssiin tai 

selvitystilaan tai myydä, jotta yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan. Toiminnan keskeytyessä 

vaaditaan neljän kuukauden odotusaika ja vasta tämän jälkeen yrittäjällä on mahdollisuus päästä 

työttömyysturvan piiriin.  Näillä varotoimenpiteillä yritetään ehkäistä etuuksien väärinkäyttöä, 

mutta samaan aikaan yrittäjät voivat joutua varsin ahdistaviin tilanteisiin. 

Toimeentulotukea yrittäjällä on oikeus saada kuten muillakin kansalaisilla. Monilla yrittäjillä on 

kuitenkin käsitys, ettei viimesijainen turva edes koske heitä. Esimerkiksi Porissa yrittäjiä 

toimeentulotuen saajina oli varsin pieni määrä verrattuna muihin tuensaajaryhmiin tai saman 

vuoden konkurssin tehneisiin yrittäjiin (Tilastokeskus 2010). Sosiaalityöntekijät toivat esille 

yrittäjien toimeentulotukihakemusten olevan haasteellisia käsitellä. Yrittäjien hakemuksissa on 

paljon materiaalia ja heidän mielestään on myös hankala selvittää, mikä on yrityksen tuloa ja mikä 

yrittäjän tuloa. Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen yrittäjän voi olla vaikea saada tarvittavia 
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dokumentteja esimerkiksi tilitoimistolta, jos hän ei ole kyennyt maksamaan tilitoimiston laskuja. 

Toisaalta toimeentulotukiasiakkaina voi olla yrittäjiä, joiden liiketoiminta on hyvin pienimuotoista 

ja ei tuota riittävästi taatakseen toimeentulon. Näissä tapauksissa yrittäjät eivät ole oikeutettuja 

työttömyysturvaan. Yrittäjillä ei ole mahdollisuutta toimia osa-aikayrittäjinä, jos hänellä ei 

yrittäjätoiminnan rinnalla palkkatyötä. Sosiaalityöntekijöiden mukaan yrittäjien kohdalla on 

kysymyksessä laaja yhteiskunnallinen epäkohta. Ratkaisuillaan he voivat pyrkiä vaikuttamaan 

yrittäjien asemaan, mutta tässä kohden yrittäjät jäävät yksittäisen virkailijan arvion varaan.  
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4 NAISYRITTÄJIEN HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

4.1 Tutkimustehtävä 

 

Pro gradu -tutkimukseni ensimmäisessä osassa tarkastelin naisyrittäjien historiaa ja sen 

heijastumista tämän päivän naisyrittäjyyteen.  Ymmärtääkseni nykypäivän tilannetta oli paikallaan 

tutkia siitä näkökulmasta historiaa, mitä naisyrittäjyystutkijat kertovat menneiden aikojen naisten 

tekemästä itsenäisestä työstä. Historiatutkimuskirjallisuuden perusteella voi melko luotettavasti 

todeta naisyrittäjyyden ilmiönä pysyneen melko samanlaisena ja naisten kiinnostuksen 

suuntautuvan edelleenkin varsin samanlaisiin yritysideoihin kuin menneinä aikoina. 

Tutkimuksen toinen ja kolmas osa sijoittuvat luontevaksi jatkoksi vähemmän huomiota saaneeseen 

tutkimusaiheeseen pohtimalla naisyrittäjien toimeentuloa. Tutkimuksen toisessa osassa eli YEL-

luvussa kuvattiin yrittäjien sosiaaliturvan lainsäädännöllisiä puitteita ja selvitettiin yrittäjien asemaa 

heidän hakiessaan toimeentulotukea. Selkeämmän ja monipuolisemman kuvan saamiseksi tarvitaan 

tietoa myös siitä, miten ko. lait toteutuvat yrittäjien arjessa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi 

haastattelemalla yrittäjiä, jotka ovat joutuneet turvautumaan toimeentulotukeen. Haastateltavien 

kokemusten pohjalta voisi laatia laajemman kyselyn eri sosiaalitoimistoihin. Perehtyessäni 

tutkimusaiheeseeni huomasin tutkimukseni avaavan aina uusia kysymyksiä, jotka tuntuvat tärkeiltä 

ja tutkimisen arvoisilta. Tähän tutkimukseen jouduin kuitenkin tekemään rajauksia, jotta se ei 

paisuisi hallitsemattomaksi kokonaisuudeksi.  

Kolmannessa osiossa haastattelen tyypillisillä naisten toimialoilla toimivia naisyrittäjiä. 

Teemahaastattelun keinoin pyritään tuomaan esille naisyrittäjien kokemuksia, ajatuksia sekä 

mielipiteitä heidän asemastaan yrittäjinä sekä toimeentuloturvastaan eri elämän riskitilanteissa. 

Naisyrittäjiltä kerätystä haastatteluaineistosta etsitään vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

  

1. Miten tyypillisillä naisten aloilla toimivat pienyrittäjät ajattelevat asemastaan 

yrittäjinä? 

 

2. Minkälaista turvaa he kokevat saavansa kohdatessaan vaikeuksia? 
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Aineistoa lähestytään sosiaalipoliittisesta näkökulmasta tarkastelemalla vastauksia nimenomaan 

yrittäjän toimeentulon kannalta. 

 

4.2 Haastatteluiden toteuttaminen 

 

4.2.1 Haastatteluteemat ja haastateltavat  

 

Tutkimukseen haastattelin erilaisissa elämäntilanteissa olevia naisyrittäjiä. Tarkoituksenani oli 

löytää monipuolisia näkökulmia yrittäjänä olemisesta, mutta myös siitä, miten yrittäjät kokevat 

toimeentulonsa elämän eri riskitilanteissa. Ennen haastattelujen toteuttamista olin laatinut 

haastattelurungon saatekirjeineen (liitteet 1 ja 2). Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 47-48) mukaan 

haastattelurunko voi koostua ennalta päätetyistä teemoista, joista keskustellaan haastateltavien 

kanssa. Heidän mukaansa tämä ei sido keskustelua ennalta päätettyihin näkökulmiin, vaan antaa 

tilaa haastateltavien kokemuksille ja ajatuksille. Teemat, joista keskustelimme naisyrittäjien kanssa, 

perustuivat aikaisempaan selvitystyöhön, jota olin tehnyt hahmottaessani naisyrittäjien 

sosiaaliturvaa suomalaisessa yhteiskunnassa (Karasti 2008). Myös omat kokemukseni yrittäjänä 

auttoivat minua tekemään sopivia lisäkysymyksiä haastattelutilanteissa ja syvensivät näin 

keskustelujamme lisää.   Hirsjärvi ja Hurme (2009, 68) toteavat tutkijan voivan hyödyntää aineiston 

keruussa omia kokemuksiaan. 

Tutkimukseen haastatellut henkilöt tavoitin tuttava- ja asiakasverkostojeni kautta. Lähestyin heitä 

puhelimitse ja pyysin haastattelua. Kaikki tutkimukseen osallistuneet yrittäjät suhtautuivat 

myönteisesti haastattelupyyntööni, ainoastaan yhden kirjakauppiaan kanssa ei löytynyt sopivaa 

haastatteluajankohtaa. Haastattelukysymykset lähetin postitse tai sähköpostilla ennen 

haastatteluajan sopimista, jotta haastateltavat voisivat tutustua kysymyksiin etukäteen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2009, 84-88.) Yhden haastateltavista olin tavannut aikaisemmin. Haastattelut tapahtuivat 

yrittäjien työpaikoilla lyhyimmän haastattelun kestäessä reilu puoli tuntia ja pisimmän noin 

puolitoista tuntia. Pääsääntöisesti haastattelut kestivät noin tunnin.  

Haastattelin tutkimustani varten syksyllä 2009 ja talvella 2010 kuutta naisyrittäjää Satakunnasta 

sekä Pirkanmaalta. Kolme haastateltavaa oli jo saavuttanut eläkeiän ja vanhin heistä oli 66-vuotias. 

Nuorin 30-vuotias ja kaksi muuta olivat yli 40-vuotiaita. Kaikki haastatellut yrittäjät olivat 

työelämässä, ainoastaan vanhin yrittäjistä nosti eläkettä.  Lyhyin yrittäjäura oli kestänyt 8,5 vuotta 
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ja pisin 41 vuotta. Haastatelluista neljä oli kampaamoalan yrittäjiä ja kaksi kirjakauppiasta. Kaikilla 

kampaamoalan yrittäjillä oli parturi-kampaamoalankoulutus sekä myös muuta koulutusta, kuten 

kosmetologikoulutus tai he olivat osallistuneet kampaajille suunnatuille maksullisille kursseille. 

Kirjakauppiaiden koulutus poikkesi toisistaan, mutta molemmilla oli alalle soveltuvaa koulutusta. 

Nuorempi kirjakauppias oli koulutukseltaan yo-merkonomi ja vanhempi oli käynyt keskikoulun 

sekä paperialan kursseja.  

 

4.2.2 Haastattelutilanne 

 

Kuten haastattelurungon kysymyksistä voi huomata, olin kiinnostunut yrittäjien melko 

henkilökohtaisista asioista. Jännityksen laukaisemiseksi kerroin hieman itsestäni ja 

yrittäjätaustastani.  Haastattelut aloitin kysymällä taustatietoja. Kysyin ensin yrittäjän henkilötietoja 

sekä perhetaustaa. Tämän jälkeen lähdin kartoittamaan sitä, mikä oli saanut naiset valitsemaan 

yrittäjyyden palkkatyön sijaan ja minkälaista roolia yrittäjyys näytteli naisten elämässä. Seuraavaksi 

kysyin yrityksen tietoja.  Toiset kertoivat melko avoimesti yritystoimintaan liittyviä asioita, kuten 

kuinka suuri liikevaihto heillä oli. Muutaman yrittäjän kertomukset olivat verhotumpia, mutta 

vastauksista saattoi kuitenkin päätellä, minkälaisen toimeentulon yritys antoi. 

Haastattelurungon teemat (liite 2) puhuttelivat naisia eri tavalla. Nuorin yrittäjistä oli paneutunut 

verrattain vähän sosiaaliturvaan liittyviin asioihin. Hänen haastattelussaan painottuivat muun 

muassa äitiyteen liittyvät asiat. Hän myös vertasi yrittäjien ja palkansaajien mahdollisuuksia jäädä 

sairauslomalle tai pitää ylipäätään lomia. Eräs yrittäjistä, jonka tulotaso oli ollut melko alhainen, 

keskittyi puhumaan lainsäädännöstä ja sen vaikutuksesta hänen liiketoimintaansa.  Hän oli joutunut 

useamman kerran arvioverotuksen kohteeksi, joten hän oli hyvin närkästynyt suomalaiseen 

verojärjestelmään. Toisaalta eläkeiän lähestyessä hän oli hyvin kiitollinen suomalaisesta 

eläkejärjestelmästä, mikä mahdollisti hänen jäämisensä pois töistä. Koska naiset olivat yrittäjinä 

hyvin erilaisissa tilanteissa, eri kysymykset innostivat erilaisiin pohdintoihin.  

Vanhempien yrittäjien kohdalla haastattelutilannetta voi luonnehtia eräänlaiseksi elämäntyön 

tilinpäätökseksi. He muistelivat elämäänsä yrittäjinä ja kertoivat yrittäjyyteen liittyviä iloja, mutta 

myös suruja ja vaikeuksia.  Useampi yrittäjä oli myös tyytyväinen siihen, että joku oli kiinnostunut 

heidän sosiaaliturvastaan ja toi heidän ajatuksiaan esille tutkimuksen muodossa. 
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4.3 Aineiston analysointi Grounded Theory-tyyppisesti 

 

Selaillessani Alasuutarin teosta Laadullinen tutkimus alkoi tutkimuksen tekeminen tuntua 

jännittävältä salapoliisimaiselta toiminnalta. Tutustuin keräämääni ”todistusaineistoon” vihjeitä ja 

johtolankoja etsien pyrkien pääsemään haastateltavien ”todistajien” puheen taakse. Alasuutarin 

(2007, 44) mukaan näin tuotettujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden avulla tehdään 

merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksessani pyrin hahmottamaan, millaiseksi naisten 

tyypillisten kaupan- ja kampaamoalan yrittäjät kokevat asemansa yrittäjinä.  Toisena kysymyksenä 

kartoitin heidän ajatuksiaan toimeentuloturvastaan elämän eri riskitilanteissa. Tutkimuksessa on 

kaksi kysymystä, joihin vastataan haastatteluaineistolla, mutta kuten Alasuutari (1999, 51) 

huomauttaa, analyysimahdollisuuksiltaan laajaa aineistoa, kuten tekstimassaa, tarkastellaan vain 

tietystä, teoreettis-metodologisesti määritellyistä näkökulmista. Tässä tutkimuksessa olen 

kiinnostunut naisten tekemästä työstä ja toimeentulosta, toimeentulosta myös riskien toteutuessa. 

Naisten tekemä työ ja toimeentulo ovat teoreettinen perusta ja naisten kertoma metodologinen 

valinta. Nämä ohjaavat analyysin kulkua. 

Metodologisena analyysistrategiana lähestyn keräämääni aineistoa Grounded Theory-tyyppisesti, tai 

kuten Hirjärvi ja Hurme (2008) termin kääntävät, ”ankkuroitua teoriaa” analyyttisenä työkaluna 

käyttäen. Strauss ja Corbin (1998) käyttävät termiä ”Grounded Theory” (GT) tarkoittaessaan 

systemaattisesti kerätyn aineiston ja tutkijan vuoropuhelua koko tutkimusprosessin ajan. Heidän 

mukaansa tutkija aloittaa tutkimusprosessin tutkimusaiheestaan ilman tiettyä teoriaa mielessään 

tarkoituksenaan luoda pikemminkin uutta teoriaa. Tässä luomisprosessissa aineiston ohella tutkijalla 

on merkittävä osuus, joten hänen pitää tarkastella aihettaan kriittisesti, mutta myös uusia tulkintoja 

tuottaen. (Strauss & Corbin 1998, 12-13.) 

Järvinen ja Järvinen (2000) kritisoivat GT–tutkimusotetta siitä, että se on tutkijalle varsin vaativa 

käyttää. He pohtivat, onko GT-metodi jalostettu jo liian monimutkaiseksi käsitteiden viidakoksi. He 

kuitenkin toteavat monessa suomalaisessa tutkimuksessa GT-otetta käytetyn ”kevytversiona”.  

Heidän mukaansa GT-tutkimusote puoltaa paikkaansa etenkin eksploratiivisena otteena uusien 

ilmiöiden tutkimuksessa. (Järvinen & Järvinen 2000, 77.)  Gradun tekijänä pohdin, olenko valinnut 

liian haastavan metodin kykyihini nähden, mutta toisaalta lohduttaudun sillä, että GT-tutkimusote 

sopii juuri uuden ilmiön tutkimiseen. 

Analyysin ensi vaiheessa litteroin keräämäni aineiston sanatarkasti.  Hirsjärvi ja Hurme (2009, 139-

140) huomauttavat, ettei litteroinnin tarkkuudesta ole yksiselitteisiä ohjeita. He toteavat mukaillen 
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Straussin ja Corbinin (1998) ajatuksia, ettei ankkuroidusta teoriasta lähtevä haastattelujen analyysi 

välttämättä vaadi koko materiaalin sanasta sanaan litterointia. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 165.) 

Päädyin kuitenkin sanatarkkaan litterointiin, koska yrittäjien puhe oli rikasta ja rönsyilevää ja 

pelkäsin litterointivaiheessa hukkaavani analyysin kannalta jotakin oleellista. Päätökseeni vaikutti 

myös kokemattomuuteni tutkimuksen tekijänä. En luottanut siihen, että ensi kertaa metodia 

käyttäessäni osaisin poimia analyysin kannalta olennaiset osat aineistosta. Nauhoitettua haastattelua 

kertyi viisi tuntia ja litteroitua tekstiä on noin 94 sivua. 

Kaikkien näiden pohdintojen jälkeen lähestyin aineistoa mieli avoimena antaen sen puhua minulle. 

Straussin ja Corbinin (1998) mukaan ilman ensimmäistä analyyttistä ”open coding” askelta analyysi 

ei onnistu eikä tutkijan ja aineiston vuoropuhe myöhemminkään.  Tällä he tarkoittavat sitä, että 

ensimmäisen askeleen aikana aineisto ikään kuin hajotetaan osiin ja aineiston konkreettisista 

ilmauksista etsitään samanlaisuuksia ja eroja. Näiden perusteella nimetään pelkistettyjä ilmauksia ja 

niistä edelleen alaluokkia ja viimeisessä vaiheessa määritellään yläluokat. (Straus & Corbin 1998, 

102-103.) 

Aineiston analyysin aloitin poimimalla tekstistä erilaisia ilmauksia tai sanapareja.  Näitä en 

valikoinut sattumanvaraisesti vaan analyysiä ohjasi yrittäjän toimeentulo. Analyysin ensi vaiheessa 

huomasin yrittäjien puhuvan yrittäjyydestään ja toimeentulostaan yrittäjä-, yritys- sekä 

yhteiskuntatasolla. Tässä analyysini ensimmäisessä ”open coding” vaiheessa olen käyttänyt tätä 

jakoa hyväkseni ja jaotellut aineistoa edelleen.  Tämän jaottelun pohjalta ryhmittelin aineiston 

alkuperäisilmauksia ja muodostin näille pelkistettyjä ilmauksia (liite 3). (Straussin ja Corbin 1998, 

102.) 

Seuraavaksi siirryin Strauss ja Corbinin (1998) tarkoittamaan seuraavaan ”axial coding” 

vaiheeseen. Tässä vaiheessa pelkistetyt ilmaukset linkitetään ja suhteutetaan alaluokkiin niiden 

ominaisuuksien ja ulottuvuuksien mukaan (liite 4). (Strauss ja Corbin 1998, 124-125.) Jatkaessani 

analyysin tekoa havaitsin joidenkin pelkistettyjen ilmausten sopivan kahden eri alaluokan alle. 

Yritystasolla riskeihin lukeutui myös esimerkiksi kannattamattomuus, joka kuitenkin liittyi 

ennemminkin yrittäjän toimeentuloon elämän riskitilanteissa. Lisäksi esimerkiksi pelkistetty ilmaus 

”Arvot” jakaantui tutkimukseni kannalta huomattavasti kuvaavampiin ”Perheen ja yrityksen 

yhteensovittaminen”, ”Asiakkaiden merkitys sekä ”Yrittäminen elämäntapana” alaluokkiin. Vaikka 

luovuin ensimmäiseksi havaitsemistani tasoista, auttoi se kuitenkin ratkaisevasti jäsentämään 

tekstimassaa. Aineistosta nousi myös muita alkuperäisilmauksia ja niille pelkistettyjä ilmauksia, 

mutta koska ne eivät varsinaisesti palvelleet tutkimukseni tarkoitusta, luovuin niistä. 
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Lopulta päädyin ”selective coding” vaiheeseen (liite 5), jossa prosessi yhdistellään ja viimeistellään 

luokiksi (Strauss ja Corbin 1998, 143). Tutkimuksessani se tarkoittaa tutkimuskysymyksiin 

vastaamista. Esitän tulokset samassa järjestyksessä kuin ”axial coding” -taulukossa. Alaluokkien 

alle muodostuu pieniä tarinoita. Tarinat ovat syntyneet haastateltujen puheiden eroista ja 

yhtäläisyyksistä sekä tutkijan tulkinnasta.  

 

4.4 Haastattelututkimuksen tulokset  

 

Tässä luvussa esitän haastattelujen tulokset. Luku etenee siten, että alkuosassa kuvataan yrittäjän 

asemaa, mikä usein tarkoittaa itsenäisen toimeentulon turvaamista. Tämä edellyttää yrittäjältä 

erilaisia toimia ja olosuhteiden sietämistä, mitä välttämättä palkansaajan ei tarvitse kohdata. Luvun 

loppuosassa paneudutaan haastateltujen naisten ajatuksiin siitä, minkälaista suojaa he kokevat 

saavansa kohdatessaan vaikeuksia. 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, eri-ikäiset yrittäjät kokivat eri asiat tärkeiksi. Tulosluvussa 

haastateltujen iät ovat heidän oikeat ikänsä, jotta lukija kykenee seuraamaan, mitä asioita yrittäjä 

painotti ja miten ikä vaikutti painotuksiin. Raporttiini haastateltujen naisten nimet on muutettu 

heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Olen nimennyt heidät seuraavasti: Merja, kampaaja 30; 

Tiina, kirjakauppias 43; Liisa, kampaaja 49; Leila, kampaaja 62; Päivi, kampaaja 62; Terttu, 

Kirjakauppias 66. 

Kursivoidulla tekstillä merkitsin suorat lainaukset naisten haastatteluista, joita käytän osin myös 

perustekstissä. Lainauksista on poistettu sidesanoja ja toistoja. 

  

Kampaamo- ja kirjakauppa-alojen yrittäjien kokemus yrittäjyydestä ja toimeentulosta: 

Miksi yrittäjäksi eikä palkkatyöhön? 

Eräillä aloilla, kuten kampaamoalalla, palkkatyön mahdollisuudet ovat melko rajalliset. Perinteisesti 

kampaamoalan koulutuksen saaneet ihmiset siirtyvät yrittäjiksi tai ns. vuokratuolilaisiksi, mikä 

käytännössä merkitsee yrittäjyyttä jonkun toisen yrittäjän toimitiloissa. Kaksi haastatelluista 

kampaamoyrittäjistä oli äiti ja tytär. Äiti oli perustanut yrityksen liki neljäkymmentä vuotta sitten ja 

nyt tytär jatkoi yrityksen vetämistä sukupolvenvaihdoksen jälkeen.  Äiti kuvasi yrityksen 
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perustamisen olleen hyvä mahdollisuus päästä itsenäiseen työhön ja saada kohtuullinen 

toimeentulo. Hän myös kuvasi yrittäjäksi alkamiseen liittyvää riskiä pieneksi. 

Se oli oikeastaan itsestään selvää siihen aikaan /…/ kyllä se vaan niin oli, että oma työ /…/  ei siitä 

korkealta putoa ku maton reunalta lattialle /…/ (Leila, kampaaja 62) 

Yritystoiminta oli kehittynyt yhden naisen yksinyrityksestä useamman henkilön työllistäväksi 

kokonaisuudeksi. Yrityksessä liikeideana oli tarjota kampaamopalveluiden lisäksi myös muita 

kauneudenhoitoon liittyviä palveluita. Lisäksi heillä oli myös muuta yritystoimintaa. Tyttärelle 

olemassa oleva yritys oli tarjonnut hyvän mahdollisuuden jatkaa äitinsä luomaa työtä. 

Kaksi muuta haastateltua kampaamoyrittäjää olivat yksinyrittäjiä. Toinen heistä oli tehnyt pitkän 

uran muuna yrittäjänä kuin kampaamoyrittäjänä. Hän kertoi yrittäjyyden olleen liki ainoa 

mahdollisuus työllistää itsensä niillä aloilla, joilla hän oli toiminut. Liikeideat olivat vaihtuneet ja 

nyt hän toimi kampaajayrittäjänä ja kuvasi suhdetta yrittäjyyteen seuraavasti: (olen) jäänyt 

koukkuun yrittäjyyteen (Liisa, kampaaja 49). 

Kirjakauppiaat olivat molemmat ryhtyneet yrittäjiksi sopivan tilaisuuden osuessa kohdalle. 

Molemmille oli kertynyt työkokemusta kirjakauppa-alalta ja he olivat päätyneet yrittäjiksi alalle 

myyntiin tulleen kirjakaupan myötä. Terttu kertoi aina olleensa kiinnostunut kirjallisuudesta ja kun 

hänen työnantajansa oli tarjonnut kirjakauppaa ostettavaksi, hän oli tarttunut tilaisuuteen liki 30 

vuotta sitten. 

Tää ala on niin kiehtova jotenkin ja sitte ku mä oon ollu aina lapsesta asti kauheen kiinnostunut 

kirjallisuudesta. … mä olen tänne nimenomaan tullu sillo vuonna -58 töihin, niin tota sitte rupes 

vähän siihen malliin puhuun, että jos mä ostasin tän heiltä. (Terttu, kirjakauppias 66) 

 

Perheen ja yrityksen yhteensovittaminen 

Yrityksellä on merkittävä rooli naisten elämässä. Liisa painotti yrityksen olevan tärkeällä sijalla 

elämässään sen vuoksi, koska se on hänen elinkeinonsa (Liisa, kampaaja 49).  Kuitenkin kaikki 

lukuun ottamatta yhtä yrittäjää arvottivat perheen tärkeimmäksi asiaksi elämässään.  

Kyllä se nyt pitää olla niin, että lapset, koti ja perhe on tärkein ja vielä toisena terveys ja sit tää 

ammatti ja yritys. Ei yritys voi mennä perheen edelle, koti on kuiteski tärkein. (Tiina, kirjakauppias 

43) 
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Haastateltavat olivat päätyneet melko erilaisiin ratkaisuihin äitiys- sekä vanhempainlomien suhteen. 

Pääsääntöisesti haastatellut yrittäjät olivat palanneet yrittäjätyöhönsä lasten ollessa vielä alle 

puolitoistavuotiaita.  Päivi näki yrittäjyyden kuitenkin mahdollisuutena yhdistää työ ja perhe. 

Pitkään palkkatyössä toimittuaan hän ryhtyi yrittäjäksi ostettuaan miehensä kanssa omakotitalon. 

Hän perusti kampaamoliikkeen kodin yhteyteen remontoituun liikehuoneistoon. Hän oli päätynyt 

tähän ratkaisuun, koska hänen lapsellaan oli erityisiä ongelmia. Hän halusi olla kotona lapsen 

tullessa koulusta kotiin kuullakseen koulupäivän tapahtumista. Jälkeenpäin arvioituna hän oli 

ratkaisuunsa tyytyväinen ja kertoi hänen ja jo aikuiseksi kasvaneen lapsensa läheisiksi 

muodostuneista väleistä.  

/…/  mä halusin, kun hän tulee koulusta kotiin, niin silloin mää voin niinku nähdä tunnelmat /.../  

tosin hän oli aina vähän semmonen, että hän vähätteli niitä, mutta sitte hän oli hyvin herkkä, sitte 

kuitenki siit vammasta. Hän koki olevansa erilainen kuitenki. (Päivi, kampaaja 62) 

 

Huolimatta siitä, että usea yrittäjä mainitsi perheen olevan tärkein asia elämässään, he arvelivat 

perheenjäsenten ajattelevan heidän arvojärjestyksensä olevan toisenlainen. Nyttemmin leskeksi 

jäänyt Terttu kertoi työnsä vieneen paljon aikaa. Perheen ollessa vielä koossa aviomies oli todennut 

hänen olevan todella vahvasti sidoksissa työhönsä. 

/…/ toisaalta kyl mun mies sano, että mä oon naimisissa kirjakaupan kanssa. (Terttu, kirjakauppias 

66) 

 

Usea yrittäjä, joilla lapset olivat vielä kotona, painotti naisten ja miesten yrittäjyyden eroavan 

toisistaan juuri perheestä huolehtimisen osalta. Etenkin nuoremmat haastatellut yrittäjät ajattelivat 

naisten olevan vastuussa perheen hyvinvoinnista ja toimeentulosta, kun taas miehen nähtiin olevan 

vastuussa ennemminkin vain toimeentulosta. Liisa kuvasti tätä sanomalla miehen voivan paneutua 

yrittäjyyteen täysipainoisesti. 

Joo mä luulen, että nainen joutuu kyl kuitenkin huolehtimaan monista asioista enemmän siin 

perheessä, ko se on yrittäjänä, mies pääsee piiloutumaan enemmän yrittäjyyden taakse. Mies 

haluaa vastata toimeentulosta, mutta nainen vastaa myös toimeentulosta, mutta myös perheen 

hyvinvoinnista. (Liisa, kampaaja 49) 
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Yrittäjyys nähtiin mahdollisuutena yhdistää työ ja perhe, mutta perhe voi myös jarruttaa yrittäjäksi 

ryhtymistä. Tiina aloitti yrittäjänä vasta sen jälkeen, kun lapset olivat varttuneet. Hän olisi kokenut 

pienten lasten hoitamisen yhdistettynä yrittäjyyteen liian suurena taakkana. 

Kaikki oli just sopivasti siinä. Lapset oli tehty ja vähän varttuneita ja sit oli alan kokemusta ja tää 

tuli tähän sopivalle paikkakunnalle. En mä ennen ehkä olis alkanut. Se olis ollu turhan iso rasite 

sitte. (Tiina, kirjakauppias 43) 

Leila myönsi yrityksen olleen ensi sijalla elämässään. Hän kertoi tehneensä työtä hieman yli 

voimavarojensa. Nyt eläkeiän lähestyessä hän halusi kuitenkin enemmän aikaa itselleen ja 

lapsenlapsilleen. Hän kertoi olevansa siinä onnellisessa asemassa, että voi vähentää työmääräänsä ja 

siirtyä neljä päiväseen työviikkoon. 

/…/ vähennän koko ajan, että tänä syksynä mä en ota enää uusia asiakkaita. Koitan päästä ens 

keväänä siihen lyhkäsempään työviikkoon, että sais tämmösen lastenlasten päivän yhden sinne 

mukaan, neljäpäiväiseen työviikkoon /…/ (Leila, kampaaja 30) 

 

Asiakkaiden merkitys 

Jos kadun molemmin puolin toimii kaksi saman alan yritystä ja toinen menestyy ja toinen ei, niin 

mistä tämä saattaa johtua? Merkittävä syy yrityksen menestykseen tai menestyksettömyyteen 

saattaa löytyä yrittäjän persoonasta. Pienessä yrityksessä yritys ikään kuin personoituu yrittäjään ja 

etenkin kampaamoalalla yrittäjän ominaisuuksilla on iso merkitys. Henkilökohtaista palvelua 

tarjoavien yrittäjien kohdalla korostuvat henkilökohtaiset ominaisuudet ja yrittäjän sosiaalisuus. 

Asiakkaat eivät välttämättä arvosta kampaajan kädentaitoja tärkeimmäksi asiaksi, vaan sitä, kuinka 

he tulevat kohdelluksi istuessaan kampaajalla. 

/…/ kun tehtiin asiakkaille kyselyitä, että mikä on se tärkein ominaisuus kampaajilla. Ammattitaito 

ei ole koskaan ensimmäisenä, se oli toisella tai kolmannella sijalla. Se oli aina tämä henkilökemia 

/…/ (Leila, kampaaja 62)  

Mennessään kampaajalle monesti etenkin naiset kokevat kampaamohetken eräänlaisena ystävien 

keskeisenä juttutuokiona. Kampaaja ei pelkästään laita hiuksia, vaan hän toimii myös eräänlaisena 

luottoystävänä. Merja totesi, että hänen työhönsä kuuluu vaitiolovelvollisuus, vaikka sitä ei kirjata 

mihinkään sopimuksiin kirjallisesti ylös. Samojen asiakkaiden käydessä vuodesta toiseen 

muodostuu heistä myös ystäviä. 
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/…/ ystävistä sen verran et ystävyyssuhteet tulee hoidettua täs työssä, kun asiakkais tulee vähä 

niinku ystäviä. (Merja, kampaaja 30) 

Pitkän yrittäjäuran tehnyt Liisa kertoi asiakkaiden asiakasuskollisuudesta. Löytäessään mieluisan 

kampaajan saattaa sama asiakas käydä asiakkaana vuosikymmenestä toiseen. Päättäessään nyt jäädä 

eläkkeelle hän ei kuitenkaan henno käännyttää näitä uskollisempia asiakkaitaan muihin 

kampaamoihin, vaan palvelee heitä eläkkeellä ollessaankin. 

/…/ meillä on pitkä historia ja tota, en mä voi pistää häntä menemään mihinkään muualle. Mä oon 

aatellu, että niin kauan kun hän käy, kyl toi ovi aukee hänelle, vaikkei se kellään muulle aukeiskaan. 

Yks ainut, joka käy joka viikko kampauksella … hän on 88 varmaan  /…/ mutta mä olen itselleni 

luvannu sen, että hänelle en puhu eläkkeelle jäämisestä ja otan hänet vastaan. (Leila, kampaaja 62) 

Yrityksen tarkoituksena on tuottaa voittoa ja taata omistajalleen toimeentulo. Kuitenkaan yrittäjät 

eivät ajatelleet asiakkaita vain taloudellisen toimeentulon näkökulmasta, vaan asiakkaat ovat 

yrittäjälle myös henkinen voimavara. Onnistumisen tunne työssä tulee asiakkailta saaman 

palautteen kautta. 

/…/ tässä on jotenkin niin ihanaa ku saa ihmisiltä palautetta /…/ ko on onnistunut myymään niille 

semmosia kirjoja, että ne tulee kiittelee… (Terttu, kirjakauppias 66)  

 

Yrittäminen elämäntapana 

Naiset kuvasivat yrittäjyyttä enemminkin elämäntapana kuin työnä. Työ vie melkoisesti yrittäjän 

aikaa ja hän pohtii yritykseen liittyviä asioita vapaa-ajallaankin.  Kehittäessään yritystään tai jos 

yritystoiminnassa ilmenee ongelmia, nämä asiat seuraavat yrittäjää vapaa-ajallekin. Yrittäjällä on 

kuitenkin viimekädessä vastuu taloudellisessa mielessä yrityksestä ja myös hän kantaa riskin 

toiminnan epäonnistuessa.  Tiina totesi yrittäjyyden ja palkkatyön eroavan juuri tältä osin 

keskenään. 

Se on niinku puoli elämää, vois aatella. Et ei siitä niinku vapaa-ajallakaan pääse. Se on niinku 

yritys mielessä, yritys ja perhe, että siinä sitte mennään käsi kädessä. Sitä niinku elää tälle, jos ois 

palkansaaja, niin se ehkä oli ihan toisenmoista. Aina siit on semmonen huoli ja huoli ja vastuu. 

(Tiina, kirjakauppias 43)  

Yrittäjä joutuu sietämään jatkuvaa epävarmuuden tunnetta yrityksen kannattavuudesta. Vaikka tämä 

vuosi olisi mennyt taloudellisesti hyvin, se ei tarkoita, että ensi vuosi menisi samalla tavalla. 
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Yrittäjyyteen kuuluu tietty hereillä olo, jotta osaisi reagoida, jos asiat yrityksessä oleellisesti 

muuttuvat. 

/…/ aina saa vähän varpaillaan, et tää vuosi meni näin ja viime vuosi noin, et vähän seuraa niit 

myyntejä /…/ (Tiina, kirjakauppias 43) 

 

Terttu kertoi oppineensa elämään yrittämiseen kuuluvan henkisen paineen kanssa. Pohtiessaan 

kirjakaupan tulevaisuutta hän kertoi, ettei kuitenkaan halunnut tyttärensä jatkavan elämäntyötään 

kirjakauppiaana juuri tämän yrittäjyyteen kuuluvan epävarmuuden vuoksi. 

/…/ tää on kyllä semmonen henkinen, semmonen paine, jos sitä rupee, mut mä oon oppinut sen kans 

elään /…/(Terttu, kirjakauppias 66) 

Päivi kuvasi henkistä painetta sanomalla: /…/et mun täytyy asennoitua sillai, et mun pää kestää tätä 

yrittäyjyttä, koska sitä totta kai sitä toivoo, että tästä nyt sentään oman elantonsa sais /…/ (Päivi, 

kampaaja 62) Hän epäili yrittäjyyttään voitavan kuvailla ennemminkin harrastustoiminnaksi, koska 

yritys tuotti niin vähän.  

Yrittäjät eivät ainoastaan ajatelleet yritysasioita vapaa-ajallaan, vaan olivat myös valmiita tinkimään 

omasta vapaa-ajastaan. Pienyrittäjän kohdalla yrittäminen yleensä tarkoittaa pidempiä työpäiviä 

palkansaajiin verrattuna. Tämä johtuu yritystyön luonteesta. Kampaajien työhön kuuluu palvella 

asiakkaita asiakkaiden työpäivän jälkeen. 

/…/ ja olla tosiaan sitte valmiina luopumaan niistä omista ja tulla silloin töihin, kun asiakas haluaa 

ja eikä, jos sitä välttämäti  9.00-17.00, että /.../ Uhraamaan omaa aikaansa. (Leila, kampaaja 62) 

Kampaajat työskentelevät myös lauantaisin tai juhlasesonkina. Ihmiset haluavat 

kampaamopalveluita valmistautuessaan erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Kampaajille tämä saattaa 

tarkoittaa kieltäytymistä erilaisista tilaisuuksista tai juhlista. 

Työ menee monien asioiden edelle. Työ menee harrastusten ja juhlien edelle. Mulla saattaa olla 

töitä, enkä mä voi niitä perua. (Liisa, kampaaja 49) 

Yrittäjät pohtivat lomia ja työssä jaksamista. Yksin yrittävän palvelutarjoajan on vaikeaa pitää 

lomia. Asiakkaat ovat tottuneet käymään säännöllisesti ja yrittäjän täytyy sovittaa lomat asiakkaiden 

toiveiden mukaan. Toisaalta palvelua tarjoavan yrittäjän työansio kertyy tehtyjen töiden mukaan. 
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Jos hän on lomalla, ei tällöin tule myöskään rahaa. Leila pohti mahdollisuutta vähentää 

kesälomapalkan siitä vuoden tulosta ja vasta sitten verotettas siitä lopusta. (Leila 62, kampaaja) 

/…/ asiakkaat, jotka on tottunu sulle tulemaan, sit on aina vaan kiinni siinä työssä. Et se loman 

puute yksinäisillä yrittäjillä niin, et jos ei oo varaa pistää putiikkia kiinni ni jaksaminen siinä /…/ 

(Tiina 43, kirjakauppias) 

Vaikka yritystyö vie paljon aikaa ja tuntuu välillä raskaalta, niin yrittäjyys kuitenkin tarkoittaa 

erilaista vapautta toteuttaa omia näkemyksiään kuin palkansaajana voi. Yrittäjät luovat ja kehittävät 

oman työnsä ja yrittäjyys nähtiin isona osana elämää. Leila puki tämän sanoiksi kertoessaan 

yrityksen tuoneen elämäänsä sisältöä.  

/…/ Kyllä sille on antanut /…/ mutta se on ollu se semmonen elämän sisältö. Ei oikeastaan koskaan 

tullu mitään muuta mieleenkään. (Leila, kampaaja 62) 

Yrittäjyys tarkoittaa myös erilaista vapautta, mitä ei ehkä palkkatyössä voi kokea. Vaikka yrittäjyys 

sitoo ja vastuuttaa yrittäjää, voi yrittäjä pitää harkintansa mukaan taukoja päivittäisen työnteon 

lomassa. Palkkatyössä tauot määräytyvät työehtosopimuksen mukaan ja esimerkiksi kahvitauko voi 

olla sovittu pidettäväksi työnantajan tiloissa, mutta yrittäjällä ei ole tämän luonteisia rajoitteita. 

Päivi kuvasi tätä yrittäjyyteen kuuluvaa vapautta kertomalla, kuinka hän nauttii kesällä 

kahvikupillisen omalla terassillaan työn teon lomassa. Myös muita yksityisasioitaan yrittäjä voi 

oman harkintansa mukaan hoitaa juuri työaikana. Yrittäjällä työaika ei ole sidottu tiettyihin 

kellonaikoihin, vaan työtä tehdään silloin kun sitä on. 

/…/ Aivan mahtavaa on mennä kahvitauolla omalle terassille kesällä. Et sitte kaikkia tämmösiä, 

mitä ei rahalla saa /.../ (Päivi, kampaaja 62) 

 

Menestyminen yleensä 

Yrityksen menestyminen on monen tekijän summa. Haastatellut kampaajat lukuun ottamatta yhtä 

olivat kohtuullisen tyytyväisiä liikevaihtoonsa.  Merja, joka jatkoi äitinsä liiketoimintaa, suhtautui 

luottavaisesti yrityksen liikevaihdon kehitykseen.  Yritys oli toiminut useita vuosikymmeniä ja oli 

kehittynyt vuosien saatossa nykyiseen muotoonsa. Yrityksen sisällä toimi itsenäisiä 

yrittäjäkampaajia eli ns. tuolivuokralaisia eli toimeentulo ei ollut ainoastaan omistajayrittäjän 

harteilla, vaan jakautui useamman ihmisen työpanokseen.  Myös muuta liiketoimintaa kuin 

varsinaisesti hoitoalaan liittyvää liiketoimintaa oli kehittynyt kampaamotoiminnan rinnalle. 
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Yritystoiminnan kehittyminen ja vakiinnuttaminen sekä liikeidean jakautuminen moneen eri 

lohkoon luo yrittäjälle aivan erilaisen luottamuksen tunteen toiminnan jatkumiseen ja myös 

vähentää yrittäjäriskiä, jos jokin toiminnoista kääntyisi kannattamattomaksi. Tämä näkyy 

luottavaisena suhtautumisena esimerkiksi juuri liikevaihdon kehittymiseen. 

Kyl mun on koko aika kasvanut. (Merja, kampaaja 30)  

Leila, joka oli toiminut pitkään kampaajana, toi kuitenkin esille käsityöammateissa toimivien 

yrittäjien rajalliset mahdollisuudet nostaa liikevaihtoa. Koska työ perustuu henkilökohtaiseen 

palveluun ja käsillä tekemiseen, ei yrittäjä kykene myymään kuin rajallisen määrän palvelua.  

/…/ se on rajallista kumminkin meillä, mitä me kädestä saadaan, koska me tehdään kaikki 

käsistämme ulos, niin se on kumminkin rajallista, se työtulo tietyllä lailla. Jos me myytäis hirveesti 

jotain… pystyttäis vaikuttamaan /…/ (Leila, kampaaja 62) 

Yksin kampaamoliikettä pitäviä yrittäjiä huolestuttivat jatkuvasti nousevat kulut. Tämä vaikutti 

yrityksen katteeseen ja tätä kautta yrittäjän työtulotasoon. He haluaisivat nostaa hintoja, mutta 

kokivat sen verrattain arveluttavana tämän hetkisen taantuman takia.   

/…/ Ainoa vaan nyt on tää vaihe, että ku kaikki nousee. Pitäs kuluja pystyy karsimaan, kun ei voi 

nostaa tällä hetkellä hintoja. Sit se kuitenkin lähtee se karsiminen myös mun palkastastani. (Liisa, 

kampaaja 49)  

Leila koki yrittäjyyden eräänlaisena henkiinjäämiskamppailuna. Hänen huolenaan oli heikko 

kannattavuus, mikä hänen mukaansa juontui liikkeen syrjäisestä sijainnista sekä hupenevista 

työmahdollisuuksista. Vuosikausien ponnisteluista huolimatta hän ei saanut yritystoiminnallaan 

sellaista työtuloa, jolla hän tulisi itsenäisesti toimeen.  

Ei voi pitää mitään korkeita hintoja, kun tuol kaupungilla on. Huomattavasti halvemmalla joutuu 

tekemään, /…/ ei voi päästä semmosiin tuloksiin. /…/ laskin sitä, että jos mulla olis töitäki 

semmonen normaali työpäivä viitenä päivänä viikossa, niin siltiki se brutto, mistä maksat kaikki 

kulut, /…/, jos siin ei olis muutaku henkilökohtaiset verot, niin saattas lähennellä sitä, mihin vois 

olla tyytyväinen. Niinku et sais edes jonkun liiketyöntekijän palkan. (Leila, kampaaja 62) 
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Menestyminen kilpailussa 

Yrityksen menestymiseen kilpailussa vaikuttaa moni asia. Kampaajat toivat esille heidän rajalliset 

palkkatyömahdollisuutensa, joten monet ryhtyvät yrittäjiksi. Leila kiteytti tämän toteamalla 

tarjontaa olevan paljon kampaamoalalla. 

/.../ meitä on niin paljon ja se ei ole mikään helppo ala. (Leila, kampaaja 62) 

Liisan mukaan kilpailu tulee koko ajan kiristymään ja kertoi uhkakuvana olevan myös internet-

kaupan. Hänen mukaansa kampaajat voivat kohentaa liikevaihtoaan myymällä oheistuotteita, kuten 

shampoita ja hoitoaineita, mutta nyt asiakkaat ovat alkaneet tilata tuotteita myös netistä. Huolen 

jakavat myös kirjakauppiaat. He pelkäävät asiakasvirtojen enenevässä määrin siirtyvän nettiin ja 

etenkin tulevien kirjakauppa-asiakkaiden sukupolven tottuvan tekemään kirjaostoksensa 

virtuaalimaailmassa. 

/.../ kaikki nää nettikaupat ja muut koko ajan lisääntyy ja kirjoja myydään sitäkin kautta ja nuoriso 

ei opi välttämättä käyttään kirjakauppaa /.../ (Terttu, kirjakauppias 66)  

Terttu kertoi kustantajien jakavan kirjakaupat kolmeen ryhmään. Kirjakaupoilla, joilla on 

ykkösluokan varasto, on laajin valikoima kirjoja. Hänen mukaansa asiakkaat kuitenkin vielä 

arvostavat monipuolista valikoimaa kirjoja sekä henkilökohtaista palvelua. 

Kyllä mä jotenkin jaksan uskoo siihen, että ihmiset haluaa palvelua ja kun ne on tottunu siihen, että 

me osataan neuvoa, niin sillä on kyllä tietty pointti /…/  Ykkönen on se suurin valikoima ja meillä 

on se /…/. me myydään nimenomaan paljon ykkösen kirjoja /…/  (Terttu, kirjakauppias 66) 

Kuitenkin perinteisten kirjakauppojen kilpailijaksi ovat tulleet kauppakeskusten sesonkimyymälät, 

jotka myyvät kirjoja edullisesti. Useasti ne rakentavat myyntitiskinsä kauppakeskusten käytäville 

eri kaupan sesonkiaikoina, kuten joulunaikana, ja kilpailevat asiakkaista kirjakauppojen kanssa. 

Tertun mielestä täyden palvelun kirjakauppojen on vaikea vastata tähän haasteeseen. 

/…/ ei täyden palvelun kauppaa ole … Se on siinä mielessä vähän hullua, että se on kaikista pahin 

hintojen polkija sillai, että se myy välillä niin halvalla, että ei me kukaan muu pystytä sellasilla 

hinnoilla myymään. Se on ollu nyt sie niillä käytävillä ja  /…/ niin eikös tää ilmottanut ennen joulua 

ja vielä sitte joulumyyntiinkin ehti mukaan /…/ (Terttu, kirjakauppias 66) 

Yllättävät tekijät voivat myös vaikuttaa suotuisasti keskustoissa toimivien pienten kauppojen 

kilpailuasemiin. Lumipyry joulun alla vaikeutti ihmisten kulkemista suuriin ostoskeskuksiin, joten 
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tämä toimi keskustassa kirjakauppaansa pitävän yrittäjän hyödyksi. Hänen joulumyyntiin 

tilaamansa kirjat tulivat lähellä joulua ja hän pelkäsi kirjojen jäävän myymättä, mutta ihmiset 

suuntasivatkin ostoskeskusten sijaan keskustaan ja pelastivat yrittäjän joulun. 

Kyllä ihan hyvin sillai meni se joulumyynti. Siinäkin oli hauska se, tota noin kun oli hauhee 

lumipyry silloin aatonaattona ja kahdeksan suurta laatikkoa tuli viel kirjoja tänne takahuoneeseen 

aatonaattoaamuna /…/ mää sanoin noille myyjille, että tytöt kuulkaa nyt taisi konkurssi tulla, että 

kuka liikkuu tällä kelillä ja kauheesti kirjoja vielä tulee ja kuule vartin päästä toi kauppa oli ihan 

tupaten täys ihmisiä ja kirjat meni että humahti… Kato kukaan ei lähtenyt pitemmälle. Me 

lähikaupat oltiin oikein oikeessa kurssissa /…/ Ihmiset ei maakunnista lähteny. Keli oli niin huono. 

(Terttu, kirjakauppias 66) 

 

Markkinoiden ja asiakaskunnan muutokset 

Pienet kirjakauppayritykset elävät yhä kapenevilla markkinoilla. Erääksi kilpailutekijäksi he 

näkevät kaupan keskittymisen. Aikaisemmin paikalliset kirjakauppiaat myivät kirjoja kunnalle, 

mutta nykyään kunnat tekevät yhteishankintoja ja näin pienet yritykset putoavat pois kilpailusta. 

Isot ketjuliikkeet ostavat isoja myyntieriä ja saavat näin huomattavia alennuksia. Yksittäisen 

kirjakauppiaan on mahdotonta hankkia myyntituotteita samanlaisilla alennuksilla tai myydä 

tuotteita yhtä edullisesti asiakkaille kuin suurten yritysten.  

Nyt se keskittyy, et kymmenen kunnan toimitukset pitää toimittaa ja eihän tämän kokoisella 

yrityksellä oo semmosii, ni sit se menee Helsinkiin isoille ketjuille nää toimitukset. (Tiina, 

kirjakauppias 43) 

Myös toimitusten toimittaminen laajalle alueelle on pienille kirjakauppayrittäjille ongelmallista. 

Isoilla ketjuilla on omat jakelukanavansa ja pienen toimijan on mahdotonta samoilla kustannuksilla 

toimittaa tavaraa asiakkaille. Terttu kertoi toimittaneensa kirjat itse asiakkaille, mutta työtaakan 

käyneen kuitenkin liian raskaaksi saavutettuun hyötyyn nähden. Hänen olisi pitänyt tinkiä omasta 

katteestaan, jotta hän olisi saanut toimia kunnan tavarantoimittajana. 

/…/ oppikirjat jäi jo ajat sitten pois. /…/ joku myi puolella prosentilla niitä, niin mä en ruvennu, mä 

sanoin, että mun täytyy vähintään viis saada saada, kun mä rähkin niitä, kuule ympäri kouluja. 

Hirvee määrä kouluja /…/ toimitettavana. Sit mä olin ihan mustelmilla, kun me kaks päivää niitä 
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miehen kans kuskattiin. /…/ Ai kauhee ja sitte yöt mä tein laskutusta. Se oli ihan kauheeta. (Terttu, 

kirjakauppias 66)  

Päivi oli joutunut sen tosiasian kanssa vastakkain, että niillä asiakasmäärillä, joita hänellä kävi, hän 

ei saanut riittävästi tuloja kattaakseen yrittämisestä syntyviä kuluja. Hänen asiakaskuntansa oli 

vanhempaa väkeä ja pääsääntöisesti he käyvät harvemmin kampaajalla kuin nuoret asiakkaat, joten 

hän joutui pohtimaan sitä, mistä löytyisi uusia asiakkaita. Hän keksi soittaa vanhainkoteihin ja sai 

myytyä hiustenleikkuupalvelua vanhainkotien asukkaille ja näin lisättyä omaa kannattavuuttaan. 

Hän kuvasi työtä kuitenkin raskaaksi. Työn luonteeseen kuuluu hakea asukkaat osastolta ja viedä 

heidät takaisin hiustenleikkuun jälkeen. Asiakkaat istuvat hiustenleikkuun ajan rullatuolissa tai 

kampaaja leikkaa asiakkaiden hiukset heidän maatessaan sängyssä. Työn raskaus syntyi juuri 

hankalista työasennoista, mutta toisaalta hän kuvasi työtään vanhainkodeissa kuitenkin varsin 

antoisaksi. Hänen mukaansa ihminen on huomattavasti tyytyväisempi työhönsä, jos tuntee olevansa 

tarpeellinen. 

Jos mä en olis keksinyt tätä, et mä haen työtä kodin ulkopuolelta. Niin mitä mä sit olisin tehnyt? 

(Päivi, kampaaja 62) 

 

Taloudelliset riskit  

Yrittäjyyden yhteydessä puhutaan usein yrittäjäriskistä. Pyydettäessä nimeämään yrittäjyyteen 

liittyviä riskejä haastatellut naiset useimmiten mainitsivat taloudellisen riskin. Taloudellinen riski 

voi realisoitua virhearviointien seurauksena tehtäessä maksukykyyn nähden liian isoja investointeja. 

Pienyrittäjät pääsääntöisesti antavat lainan vakuudeksi henkilökohtaista omaisuuttaan.  Jos yritys ei 

tuota toivotulla tavalla ja yrittäjä ei kykene lyhentämään velkoja, pahimmillaan seurauksena voi olla 

yrityksen konkurssi. 

/…/ jos takaa jotain hankintoja omalla omaisuudellaan, et menettää omaisuuden. (Merja, kampaaja 

30) 

Terttu näki alan tuntemuksen tärkeänä. Yrittäjän pitää tietää mitä tekee, koska hän kantaa 

epäonnistumisesta syntyvät kustannukset harteillaan. Kirjakauppa-alalla yrittäjällä on hyvä olla 

jokin käsitys tavaran menekistä, ettei yrityksen varasto paisu liian suureksi. Suuri varasto syö 

yrityksen kannattavuutta. 
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Jos ei niinku tunne alaa /.../  Niin se on niinku se suurin riski, että lähtee soitellen sotaan /…/ , 

mutta kyllä alan tuntemus on eduks /…/ Se että tietää paljonko tarttee jotakin suunnilleen, että se on 

niinku etu. Kyllä varmaan olis vaikeeta, jos menis ihan semmoseen umpimähkään, josta ei tietäis 

mitään /.../ (Terttu, kirjakauppias 66) 

Yritystoiminnan epäonnistumiseen voi olla useita syitä. Alkavalla yrittäjällä voi käydä niin, ettei 

yritysidea kannakaan, vaan yritys ajautuu taloudellisesti kannattamattomaksi. Myös jo pitkään 

toimineen yrityksen voi ajaa tappiolliseksi moni asia, kuten ylisuuriksi paisuneet kustannukset, 

kilpailutilanteen heikkeneminen ja asiakaskunnan hupeneminen sekä yhteiskunnalliset muutokset 

jne. Yrittäjille nämä voivat tarkoittaa toimeentulon menetystä ja huonoimmassa tapauksessa velkoja 

ja konkurssia. 

/…/ ettei se lähde menemään ja että yrittäjällä on aina se asiakaspiiri ja sitä ei oo riittävästi ja tai 

sit se niinku toimeentulo ja konkurssi. Näin kai. Konkurssi on varmaan kai ja sit tietysti jos sitä 

sinnittelee /…/ oliks ne velat, vakuutukset ja vekselit. Ne oli yrittäjän surma. (Päivi, kampaaja 62) 

 

Minkälaista turvaan naiset kokevat saavansa elämän eri riskitilanteissa: 

 

Yrittäminen hyvinvointivaltiossa – suhtautuminen verotukseen 

Yrittäjät luotsaavat yrityksiään suomalaisessa yhteiskunnassa tiettyjen pelisääntöjen mukaan. 

Suunnitellessaan ja toteuttaessaan yritystoimintaansa yrittäjät toivovat olosuhteiden pysyvän 

mahdollisimman ennustettavina. Vuoden 2010 alusta yrittäjät ovat totutelleet käyttämään verotiliä, 

joka ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisesti maksettavia veroja, kuten arvonlisäveroa, 

ennakonpidätyksiä sekä sosiaaliturvamaksuja. Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Anne Suominen 

toi lehtikirjoituksessaan (19.6.2010) esille hankaluuksia, joihin yrittäjät ovat uudistuksen 

yhteydessä törmänneet. Aikaisemman käytännön mukaan yrittäjä sai vähentää edellisen kuukauden 

negatiivisen arvonlisäveron seuraavan kuukauden maksettavasta arvonlisäverosta itse, mutta nyt 

hänen pitää odottaa, kunnes asia on käsitelty Verohallinnossa. Ongelmia syntyy silloin, jos 

yrityksessä joihinkin kuukausiin kohdistuu enemmän myyntiä ja joihinkin enemmän ostoja. Niinä 

kuukausina, joina syntyy enemmän myyntiä, syntyy luonnollisesti myös maksettavaa 

arvonlisäveroa, ja jos näille kuukausille ei kohdistu arvonlisäveroa vähentäviä ostoja, tämä voi 

aiheuttaa yrittäjille maksuvalmiuskriisejä. Lisäksi, jos yrittäjä ei kykene veroa maksamaan ja jää 
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odottamaan verottajan käsittelyä, niin tällöin hän joutuu maksamaan viivästyskorkoa verolle, jota 

hänen ei edes kuuluisi maksaa. (Satakunnan Kansa 19.6.2010.) Tämän muutoksen myötä yrittäjät 

ovat joutuneet melko hankaliin tilanteisiin, mutta myös aikaisemmin arvonlisäveromuutokset ovat 

puhuttaneet yrittäjiä. 

Päivi kertoi kampaamotoimintaa aloittaessaan olleensa varsin tyytyväinen tulotasoonsa. Hän kertoi 

jännittäneensä sitä, kuinka hänen kampaamoliikkeensä otetaan vastaan ja löytävätkö asiakkaat 

hänen liikkeeseensä. Aloittaessaan toimintaansa hän kertoi kampaamopalveluiden olleen 

arvonlisäverovapaata, mutta myöhemmin, kun kampaamopalveluihin tuli arvonlisävero, reagoivat 

hänen mukaansa asiakkaat varsin rajusti. Hän kertoi tämän vaikuttaneet tuloihinsa huomattavasti ja 

tulot olivatkin pudonneet liki 40 prosenttia. Kampaamoyrittäjän mukaan asiakkaiden suhtautuminen 

arvonlisäveron sisällyttämiseen kampaamopalveluihin oli varsin kielteistä. 

/…/ asiakkaat suhtautu ihan niinku me saatas se. (Päivi, kampaaja 62) 

 

Asiakkaiden menettämisen pelossa yrittäjä ei uskaltanut nostaa hintojaan. Jälkikäteen arvioiden hän 

piti ratkaisuaan virheenä. 

/…/ Pelkäsin sitä asiakaskatoa ja se oli virhe. Mun olis täytyny se vaan kestää, mitä tapahtuu  /…/ 

se oli niinku ne reaktiot oli vähän semmoset niinku vihamieliset oikeastas. Että oliks se sitä kohtaa, 

että tämmönen tulee vai. Mä koin vähän henkilökohtaisesti sitä semmosta, että mä en voi nostaa ko 

asiakkaat on niin kiukkuisia. (Päivi, kampaaja 62) 

Vastaavasti kampaajien arvonlisäveron lasku sujui hänen kohdallaan ilman suurta muutosta. Hänen 

tulotasonsa oli jäänyt matalaksi, joten arvonlisävero ei juuri koskenut häntä. 

/…/ se on sen verran pieni niin, että juurikaan en oo joutunu maksaa sitä sitte, et on ollu niinku 

vähennyksii sen verran, että juurikaan et, silloin tällöin jonkun kympin, että se ei oo nyt mua 

rasittanu. (Päivi, kampaaja 62) 

Päiviä mietitytti myös ”harmaa” talous. Hänen mielestään vähän ansaitsevan kampaamoyrittäjän on 

liki mahdotonta tehdä pimeetä rahaa, koska hänen on kuitenkin maksettava toiminnastaan tietyt 

kulut. Hän koki yhteiskunnan painostavan yrittäjiä tekemään kaikkensa, jotta heidän tulotasonsa 

olisi tietyn suuruinen. Hän myös vertasi vähän ansaitsevia yrittäjiä ihmisiin, jotka käyvät 

sosiaaliluukulla. Hän ihmetteli sitä, että eikö se ole arvokasta, että ihminen ansaitsee vähän ja 

yrittää tulla toimeen omillaan enemminkin kuin käyttää toimeen tulemiseensa yhteiskunnan varoja.  
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/…/onhan se nyt paljon parempi, että tienaat sen vähäsen rahan itse kun, että sä menet tonne 

sosiaaliluukulle. Et tota tätä voi verrata siihen harmaaseen talouteen, jos ei mitään maksa, mut tota 

kyl mää uskon, että tota se harmaa talouskin vois vähän vähentyä sillä, että ettei ihmiset oo niin 

härissänsä /…/ (Päivi, kampaaja 62) 

Jos kaikesta huolimatta yrittäjä ansaitsee vähän, tämä saattaa herättää verottajassa epäilyjä ja 

yrittäjä voi joutua arvioverotuksen kohteeksi. Näin on käynyt Päiville useamman kerran. Ennen 

kuin hän on kyennyt todistamaan todelliset tulonsa ja menonsa, on hän joutunut maksamaan verot. 

Kyetäkseen maksamaan arvioveronsa, hän on joutunut lainaamaan pankista rahaa veroja varten. 

Hänen mielestään kampaamoliikkeen kuuluisi tuottaa sen verran, ettei hänen tarvitsisi turvautua 

aviomiehen apuun. Hänen mielestään miehen ei kuuluisi osallistua hänen yritystoimintaansa 

muutoin kuin hiekoittamalla pihatie asiakkaita varten. 

 /…/ Mä muistan, että joku kerta otin lainaa pankista, et mä sain maksettua ne mätkyt, kun mulla ei 

ollu sitä rahaa. (Päivi, kampaaja 62) 

Arvioverotuksen kohteeksi joutuessaan yrittäjä joutuu todistamaan verottajan epäilyt vääriksi. Hän 

joutuu ikään kuin selvittämään verottajalle kaiken, mitä hänen elämässään tapahtuu. Päivi kertoi 

antaneensa verottajalle kalenterinsa, jossa oli päivitettynä kaikki hänen henkilökohtaiset menonsa.  

/…/ kirjani, mä oon joutunu antamaan sinne verottajalle, että ne näkee /…/ mun henkilökohtaiset 

tiedot kaikki, milloin mä meen lääkäriin ja mitä milloinkin tapahtuu, koska se on samalla mun tota 

kalenterini, johon on merkitty mun tärkeet asiat, että en mielelläni sitä antais, mutta kyllä mä sen 

sitte annoin. Mä aattelin, että so what. (Päivi, kampaaja 62) 

Päivin mukaan epärehelliseksi epäily nostaa kiukun ja samalla mietityttää se, miksi pienituloista 

käsillä työtään tekevää pienyrittäjää ylipäätään kannattaa seurata näin kovasti. Hän mietti verottajan 

saamaa hyötyä verrattuna siihen kuluvaan työaikaan ja -määrään. Tämänkaltainen epäily myös 

työllistää yrittäjää ja luo samalla lisäkuluja, kun hän maksaa kirjanpitäjälleen siitä, että tämä käyttää 

työaikaansa puhdistaakseen yrittäjään kohdistuneet epäilyt. Päivi koki verottajan kohdelleen häntä 

kuin rikollista. 

Ennen kaikkea nousee hirvee kiukku. Kiukku ja semmonen niinku ihan niinku olisit joku roisto /…/ 

jota ei uskota.  Kui just joku, joka tekee käsityötä pienillä hinnoilla. Syynätköön jotain josta olisi 

jotain hyötyäkin heille. Mitä hyötyä minusta, se on niin pieni raha loppujen lopuks se et, jos he 

mätkii mua, niin siin potissa se on niin pieni raha. Tälläselle pienelle yrittäjälle minusta se on 

pelkkää kiusantekoa. (Päivi, kampaaja 62) 
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Yrittäminen hyvinvointivaltiossa - sosiaaliturvamaksut 

Tutkimukseen haastatellut naiset tiesivät sosiaaliturvansa tason olevan siitä kiinni, kuinka paljon he 

ovat sijoittaneet yrittäjäeläkevakuutukseensa. Leila toi kuitenkin esille selvän eron yrittäjän ja 

palkansaajan välillä. Hänen mukaansa yrittäjältä edellytetään erilaista kauaskatseisuutta verrattuna 

palkansaajaan. Yrittäjän pitäisi yritystä perustaessaan paneutua myös sosiaaliturvaan liittyviin 

kysymyksiin ja sijoittaa heti alusta asti riittävästi yrittäjäeläkevakuutukseen. Yrittäjän tilanne on 

hyvin eriluonteinen kuin palkansaajan, joka maksaa palkastaan sosiaaliturmamaksut ilman, että hän 

kykenee niihin vaikuttamaan. Kuitenkin vaikka yrittäjä tiedostaisi, että pitäisi sijoittaa enemmän 

omaan sosiaaliturvaansa, saattavat muut asiat merkitä enemmän. Etenkin pienyrittäjän kohdalla 

tulotaso on rajallista ja hän joutuu arvottamaan, mihin hän kulloinkin tulojaan sijoittaa. Nuorena 

yrittäjänä ajatukset ovat enemminkin kodin perustamisessa ja lapsiin liittyvissä menoissa kuin 

kaukana siintävässä eläkeiässä, jolloin vasta ajatellaan tarvittavan yrittäjäeläkevakuutuksesta 

saatavaa eläkettä. 

/…/ mä olen aika pitkälti niinku menny sen mukaan, mikä on ollu se mahdollisuus kumminkin eli 

mikä on ollu se työtulo. Sen mukaan, mutta /…/ alakanttiin kumminkin täytyy se nyt myöntää. /…/, 

koska sanotaan nyt alle kolmekymppisenä yrittäjänä, se tuntu tosi turhalta maksaa enemmän kuin 

mitä, koska on paljon niitä menoja, ja on lapset, ja on kodinperustamiset, on kaikki siinä niin, ja se 

on rajallista kumminkin meillä, mitä me kädestä saadaan, koska me tehdään kaikki käsistämme 

ulos, niin se on kumminkin rajallista se työtulo tietyllä lailla. (Leila, kampaaja 62) 

Terttu kertoi maksaneensa melko pientä yrittäjäeläkettä itselleen, koska työntekijöiden TyEL-

maksut olivat kalliita. Hän kertoi työntekijöidensä olleen aina hieman vanhempia, joten TyEL-

maksut olivat myös enemmän verrattuna siihen, jos työntekijät olisivat nuorempia. Hän kertoi 

kuitenkin arvostavansa työntekijöidensä ammattitaitoa ja sitoutumista kirjakauppa-alaan, mutta 

varjopuolena olevan vanhempien työntekijöiden mahdollisuus sairastella enemmän kuin 

nuorempien. Näin kävi hänen vanhimmalle työntekijälleen. Tällöin Tertun mukaan hänellä meni 

aika paljo kyllä terveydenhoitokuluihin siinä yhdessä vaiheessa (Terttu, kirjakauppias 66). 

Samaan aikaan kirjakauppa menetti kunnan kirjastokirjatilaukset. Terttu kertoi tilanteesta 

muodostuneen taloudellisesti ahdistavan. Vaikeaan tilanteeseen löytyi yllättävä ratkaisu työntekijän 

irtisanoessa itsensä, jotta hän selviäisi vaikeasta ajasta. Terttu kertoi työntekijän ratkaisun olleen 

hänelle helpotus, koska tämän ratkaisun myötä TyEL-maksut myös alenivat huomattavasti. 
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/…/ hän sitte vapaaehtoisesti lähti, vaikka hällä olis ollu puolen vuoden irtisanomisaika, ni hän 

sano /…/,  että sä selviät tästä keväästä /…/ hän jää kahden viikon ajalla pois ja eikä vaatinu 

mitään (irtisanomisajan palkkaa). (Terttu, kirjakauppias 66) 

 

Työkyvyttömyys (sairaus/tapaturma/äitiys) 

Olin haastattelurungossa varautunut äitiyteen ja sairauteen liittyviin kysymyksiin, mutta 

mahdollinen sairastuminen herätti haastatelluissa paljon enemmän pohdintoja kuin äitiys. 

Ainoastaan nuorin yrittäjistä totesi: Kyl mun mielest työntekijöillä ensinnäkin paljo helpompaa 

jäädä sairaslomalle ja /…/ voit jäädä lasten kanssa kotiin, jos lapset on sairaana. (Merja, 

kampaaja 30) 

Kyetäkseen yrittäjyyteen yrittäjä kuitenkin keskittää tarmonsa työntekoon, eikä uhraa aikaansa 

pohtimalla mahdollista sairastumistaan. Ajatus työkyvyttömyydestä työnnetään enemminkin taka-

alalle. Yrittäjillä on luottamus omaan osaamiseensa kuin myös jaksamiseensa. Liisa kuvasi 

tuntemustaan seuraavasti: /…/ Jotenkin sitä pitää itseään niin terveenä ja /…/ ei oo ehkä koskaan 

tarvinnut lähteä hakemaan mitään /…/ sosiaaliturvaa /…/ (Liisa, kampaaja 49). 

Vasta sairauden sattuessa omalle kohdalle yrittäjät ryhtyvät selvittämään sosiaaliturvaansa. Eräs syy 

haluttomuuteen tutkia sosiaaliturvaan liittyviä asioita oli se, että ne koetaan melko vaikeina ja 

monimutkaisina. Liisa kertoi sairastuneensa ja tällöin hänen oli ollut pakko tutustua asiaan. Hän 

koki vakuutustekstin kielen olevan kuitenkin siansaksaa (Liisa, kampaaja 49). 

Sosiaaliturva miellettiin melko epämääräiseksi asiaksi haastateltavien yrittäjien keskuudessa. 

Yrittäjät olivat epätietoisia siitä, mitä tapahtuu heidän sairastuessaan. Useampi yrittäjä yhdisti 

sosiaaliturvan ensimmäisenä sairastumiseen ja sairauspäivärahaan. Useimmat mainitsivat saavansa 

sairauspäivärahaa, mutta olivat kuitenkin huonosti perillä esimerkiksi vuonna 2004 tapahtuneesta 

sairauspäivärahan omavastuun muutoksesta, jolloin omavastuuaika lyheni yhdeksän päivän sijasta 

neljään päivään. Tämä tarkoittaa, ettei lyhyemmistä sairauslomista edes osata pyytää 

lääkärintodistusta ja hakea heille kuuluvaan sairauspäivärahaa Kelasta. 

/…/ mä en saa yhdeksään päivään mitään mistään rahaa. Et sen jälkeen sit alkaa saamaan /…/ 

(Merja, kampaaja 30) 

Liisa epäili yrittäjien joutuvan maksamaan sosiaaliturvastaan enemmän kuin palkansaajien. Hän 

vertasi omaa asemaansa aviomiehen asemaan palkansaajana ja totesi:  
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/…/ niinku palkansaajiin nähden, /…/ pienyrittäjä maksaa kaikesta aina viimisen päälle /…/ eihän 

se ole valtava summa, kun menee mun miehen palkasta /…/ sairaskassaan, niin kyllähän määkin 

maksasin sen summan joka kuukausi, mut mä en saa sillä summalla yhtään mitään. Et mun mielestä 

me ollaan ihan eriarvoisia ja kuitenkin mekin tuotetaan veromarkkoja ja aika paljon tähän 

yhteiskuntaan. (Liisa, kampaaja 49) 

Terttu, jolla oli myös useampi työntekijä, totesi olevansa eriarvoisessa asemassa työntekijöihinsä 

nähden sairastuessaan. Palkansaajilla on olemassa turvaverkot, jotka eivät hänen mukaansa koske 

yrittäjiä. Hän toivoo terveytensä säilyvän, koska ajatteli toimeentulonsa olevan itsestä kiinni. 

/…/ Ei siis missään suhteessa ei o kyllä samanarvosta ku palkansaajilla. Niillähän on kauheesti 

kaikkia etuja /…/ tämmönen pienyrittäjä, kun se joutuu kaiken omasta selkänahastaan repii /…/ ei 

oikeestaan oo paljo mitään turvaa … se vaan että terveys säilyy, että jaksaa /…/ mulla onneksi on 

ollu hyvä, että kaikista näistäkin mitä on vanhuuden myötä tullu. Mä oon silti hirveen 

hyväkuntoinen. (Terttu, kirjakauppias 66) 

Yrittäjät tekevät sairaana töitä. Terttu totesi olleensa monta kertaa sairaana töissä. Hän kertoi 

eräästä joulunalusmyynnistä, jolloin oli ollut kovassa kuumeessa töissä: /…/ Mä olin ihan 

punajuuren värinen naamastani ja mulla oli ihan älytön kuume. Asiakkaat sano, että sun ei kyllä 

pitäis olla täällä /…/ Sairauslomalle jäädään varsin painavista syistä yleensä siinä vaiheessa, kun ei 

kyetä enää tekemään töitä.   

Mut ei täst mä oon itte ehkä kaks kertaa peruttanut asiakkaita ja toisella kertaa oksennustauti ja 

toisella kerralla mulla oli solisluu murtunut.  Mä en oikeesti pystynyt sen kans tekemään mitään. Et 

ei oo kauheen usein tullu oltuu pois töistä. (Merja, kampaaja 30) 

Päivi joutui sairastuessaan vakavasti pohtimaan toimeentuloaan sairauden aikana. Hän kertoi 

sairauspäivärahojensa riittäneen sairaalalaskuihin ja muussa toimeentulossa hän joutui 

turvautumaan aviomiehen apuun. 

/…/ Silloin ku se tuli se tulehdus, niin tota ei sängystä kyl noussu sillo /…/ että tota siin meni 

semmonen reilusti vuosi ja niinko mä olin taas semmosessa kunnossa, että pystyin olemaan oikeasti 

töissä /…/ sainks mää sit sairaalamaksut mää sain varmaan maksettua sil, mitä mää sain. Et kyl 

mää olin ihan miehen armoilla ja onneks se on olemassa. (Päivi, kampaaja 62) 

Merja ja Leila, jotka olivat hajauttaneet liiketoimintaansa, suhtautuivat sairastumiseen 

levollisemmin. He eivät kokeneet sairauslomaa samanlaisena peikkona (Leila, kampaaja 62) kuin 
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yksin yritystään pyörittävät haastatellut. He ajattelivat yritystoiminnan jatkuvan edelleenkin, jos he 

joutuisivat olemaan toiminnasta syrjässä jonkin aikaa. Merja puki tämän sanoiksi todetessaan, ettei 

yritystoiminta kaatuisi hänen sairastumiseensa. Hän voisi myös harkita sijaisen palkkaamista, 

mikäli hänen sairauslomansa kestäisi pidempään. 

No kyllähän tää yritys toimis, jos likat oli täs kuitenkin vuokralla. No on mul nyt jotakin tuloo siitä 

joka tapauksessa, mut enhän mää pystys tekee töitä, niin siit ei tulis yhtään tuloo. No vois sitä 

tietysti ajatella et siihen sit palkkais jonkun siks aikaa tai. No ei mul nyt tulot loppus täs tapaukses 

ihan kokonaan, mut kyl ne täs pyöris itselläänki. Siin mielesä vähän parempi tilanne, ku jos olis 

ihan yksinään oma liike, niin eihä sit tapahtus mitään siin liikkees, jos olis itte pois. (Merja, 

kampaaja 30) 

Terttu ajatteli työntekijöidensä kykenevän pyörittämään liiketoimintaa jonkin aikaa, mutta 

pidempiaikainen sairaus pakottaisi hänet myymään kirjakaupan. Hän voi luottaa työntekijöidensä 

selviävän ilman häntä jonkin aikaa, mutta koska hän viimekädessä päättää liiketoiminnan 

suuntaviivoista ja on myös taloudellisessa vastuussa, ei kirjakauppa voi toimia pitkään ilman 

yrittäjää. 

Se oli kyllä hirvee katastrooffi, jos sairastuis. Mä olen sitä kyllä miettiny ja sen takia mä oon ja 

täytyis ruveta harkitteen sitä eläkkeelle jäämistä, jos tulis semmonen, mutta tota kyllä mä uskon, 

että noi työntekijät pystys tän hoitaa ja sitte hyvä kirjanpitäja ja muuta niin. Kyllä varmasti se 

hoituis, jos niin kävis, mutta kyllä sitte viimeistään tarttis ruveta harkitteen myymistäki. (Terttu, 

kirjakauppias 66) 

Liisa pohti myös uudelleen koulutuksen mahdollisuutta. Hän ajatteli sosiaaliturvan kattavan 

mahdollisen päivärahan ja uudelleen koulutuksen, mikäli hän ei kykenisi enää vanhaan työhönsä. 

Siinä suhteessa hän ajatteli olevansa varsin tasaveroisessa asemassa palkansaajaan nähden, mutta 

toisaalta jos yrittäjäeläketyötulo on jäänyt pieneksi jää päiväraha myös vastaavasti matalaksi. 

Sairaudesta mä voisin saada sen, et mut voitaisiin kouluttaa uudelleen ja mä saisin päivärahan, 

mut en mielestäni mitään muuta. (Liisa, kampaaja 49) 

 

Eläkkeellä 

Eläkkeelle siirtyminen herätti haastatelluissa varsin moninaisia tunteita. Varsinkin kun kolme 

haastatelluista oli eläkeiässä, innosti tämä heidät kertomaan tunteista, mitä eläkkeelle jääminen 
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heissä herätti. Leila, jolla tytär jatkaa liiketoimintaa, voi rauhassa totutella ajatukseen eläkkeelle 

jäämisestä. Hän oli tyytyväinen voidessaan siirtää yrittäjävastuuta tyttärelleen ja samalla hän voi 

yhä enemmän keskittyä itseensä ja omaan hyvinvointiinsa. Hän kuvasi tunnelmiaan näin: /…/ mun 

on oikeastaan ihan helppokin luovuttaa tai on ollu helppo luovuttaa näin isot asiat. Mä oon niin 

kauan niitä tehnyt, niin musta tuntuu, että mä olen niin sanotusti siinä asiassa valmis. (Leila, 

kampaaja 62)  

Päivi, jonka yrittäjäura oli ollut talousongelmien sävyttämä, koki eläkkeelle jäämisen helpottavana.  

Hän kertoi, ettei jaksais päivääkään enempää tehdä kuin on pakko tätä yritystyötä nyt. Mä olen ollu 

aika väsynyt henkisesti tämmöseen kitkuttamiseen. Teet työtä maksaakses laskut pitääkses tätä 

yllä…(Päivi, kampaaja 62) Vaikka hän oli kyennyt maksamaan vain pienintä yrittäjäeläkemaksua, 

hän koki olevansa onnekas saadessaan pienen yrittäjäeläkkeen sekä sen lisäksi kansaneläkkeen. Hän 

totesi: vaiks se tuntuu naurettavalta se eläke minkä mää saan, mutta en mä sen enempää oo saanu, 

jos sitäkään yrittäjänä ollessani. Tulot nousee. /…/ Se on ihan naurettavaa, mut siinä tilanteessa 

ollaan. (Päivi, kampaaja 62) 

Terttu kertoi jo nostavansa eläkettä. Hän jatkoi kuitenkin työntekoa ja kertoi eläkeratkaisustaan 

seuraavasti: … se oli siis kamalaa, ni rahat ei riittäny ja mä pelästyin niin kauheesti, /…/ että eihän 

tästä tuu mitään, mää en saa laskuja maksettua ja sitte yks yrittäjä mulle sano, että no mitä ihmettä 

ku sä olet jo ton ikänen, niin rupee nostaan sitä vanhuuseläkettä… (Terttu, kirjakauppias 66)  

Hän mietti tehdyn ratkaisun järkevyyttä jälkikäteen. Hän tunsi helpotusta siitä, ettei hänen tarvinnut 

maksaa yrittäjäeläkemaksuaan. Nyt hänelle kuitenkin kertyi työtuloa yrityksestä sekä eläkettä että 

vapaaehtoista eläkettä. Hän totesi tilanteestaan seuraavaa: /…/ veroja menee ihan pilvin pimein /…/ 

Niinku ne kaikki lasketaan yhteen. /…/tää on Ky, niin menee varmaan vie senkin takia, ettei oo Oy 

ja en mää tiedä onks siitä enää nykyään, mutta yhteen aikaan Oy:s oli sillai, että ei menny niin 

paljo veroo ku Ky:stä, /…/ mä en osaa ollenkaan tämmösiä omia asioitani niinku hoitaa. (Terttu, 

kirjakauppias 66)  

63-vuotiaasta lähtien eläkettä karttuu 4,5 prosenttia tehtyä työvuotta kohden, mutta siirtyessään 

eläkkeen saajaksi yrittäjä menetti karttuman (ks. 28). Hänen eläkkeensä jää pienemmäksi, mitä se 

olisi ollut, jos hän ei olisi alkanut nostaa eläkettä. Hän kuitenkin kertoi edellisen kevään olleen 

taloudellisesti sen verran heikon, ettei hän kyennyt maksamaan itselleen palkkaa ja oli joutunut 

turvautumaan eläkkeeseensä maksaakseen yksityiselämänsä kulut.  
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Haastatellut yrittäjät varautuivat eläkeaikaan hyvin erilaisissa tunnelmissa. Leila suhtautui tulevaan 

eläkeaikaansa luottavaisesti, koska hän oli kyennyt tekemään yrittäjäuransa aikana erilaisia 

taloudellisia sijoituksia. Hän kuvasi toimeentuloaan eläkeläisenä: … sitä on luottanut tähän 

(yrittämiseen), kun matkan varrella on omaisuutta (kertynyt.) /…/ Meillä on näit halleja ja kaikkea. 

Niitä /…/ pystytään puolison kanssa /…/ muuttamaan /…/ sitte tähän vanhuuden turvaksi. (Leila, 

kampaaja 62) 

Terttu pohti eläkkeensä riittävyyttä, kun hän lopettaa yrittäjyyden: /…/ kyllä sillä varmaan pärjää 

ku elää nuukasti ja mä oon aina tottunu elään aika nuukasti /…/ (Terttu, kirjakauppias 66) 

Kuitenkin häntä huolestutti riittääkö hänen eläkkeensä kattamaan yksityiselämän kulut. Hän pohti: 

/…/ se tietysti on semmonen peikko, kun se ei ole kovin iso, että kuinka kaikista selviää ja /…/ voiko 

pitää /…/ asunnon. Määki asun omakotitalossa yksin, /…/ ja kuinka mää kestän sen, jos mää joudun 

meneen johonkin kerrostaloon jne. /…/ Kyllä se vähän semmosta epävarmuutta tuo, mutta mää oon 

kyllä laskenut että mä selviin ja mä nyt sitkeesti yritän säästää näinä vuosina kun täällä vielä olen. 

(Terttu, kirjakauppias 66) 

Eläkkeelle siirtyminen ei välttämättä ole kovin helppoa. Vaikka Terttu sai jo eläkettä, yrittäjyyden 

lopettaminen ei ole helppoa. Hän kertoi matalasuhdanteen hankaloittaneen kirjakaupan myymistä. 

Mahdollisen ostajaehdokkaan on vaikea saada rahoitusta ennen ja saati nyt.  

Niin tässä on vaan vähä puolipakkoa jatkaa. Kyllä jossain vaiheessa varmasti onnistuu, mut ku ei 

viittis ihan ilmasekskaan myydä. (Terttu, kirjakauppias 66) 

 

Kannattamattomuus (työttömyys): 

Yrittäjien puhetta väritti vahva pärjäämisen sointi ja kaikki pitivät ajatusta toimeentulotukeen 

turvautumisesta omalta kohdaltaan melko mahdottomana ajatuksena. Kysymys yhteiskunnan apuun 

turvautumisesta hätkähdytti yrittäjiä. Se ei edes ollut tullut kenenkään haastatellun mieleen. Leila, 

jonka liiketoiminta oli hajautettu eri toimintoihin, piti kannattamattomuutta ja konkurssia heidän 

yrityksessään melko kaukaa haettuna vaihtoehtona.  

/…/ konkurssi tässä ei oo oikein mahdollista. /…/ kannattamattomuus täytyis tulla meillä niin 

monella henkilöllä, koska meillä on /…/ sidottu tämä niin monen henkilön työpanokseen, että 

silloinhan siinä vaan tipahtaisi ehkä joku pyörä pois ja /…/ tämä tietyllä kapasiteetillä varmasti 

pyöris silti /…/(Leila, kampaaja 62) 
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Vaikka yritystoiminta olisi ollut melko kannattamatonta, yrittäjä suhtautui vieroksuvasti ajatukseen 

hakea elämiseensä tukea sosiaalitoimistosta. 

Mun ikäselleni siin on pohdinnan paikka, koska tota mä oon sen ajan ihmisiä et se on niinku 

nöyryyttävää. /…/ meikäläinen kokee et en pysty pärjäämään, et täytyy hakee. Kyl se aika 

nöyryyttävää olis, että mä kokisin olevani vähän niinku toisen luokan kansalainen. /…/ et mä en 

ihan peiliinkään vois itteeni kattoa. (Päivi, kampaaja 62) 

Jos palkansaaja jää työttömäksi, vikaa ei haeta työntekijästä vaan esimerkiksi taloustilanteesta. 

Yrittäjällä tilanne on päinvastoin. Epäonnistuminen kulminoituu yrittäjän taitoihin ja kykyihin ja 

hän kokee konkurssin hyvin henkilökohtaisesti. Eräs haastatelluista totesi: Epäonnistuminen olis 

siinä se isoin juttu. Hän jatkoi: Se olis alentavaa, koska sä oot koko ikäs paiskinut töitä /…/ Jotenkin 

se olis nöyryyttävää, et joku ihminen siin pöydän takaa miettis et antaisko se sulle viiskymppiä, et 

saat ruokaa kuukaudeks vai et /…/ Hän totesi vielä: /…/ pakko kai se olis enemmin kuin kuolis 

(toimeentulotukeen turvautumisesta). (Liisa, kampaaja 49) 

Toimeentulotuki koettiin viimesijaiseksi avun muodoksi. Kaikkia muita keinoja yritettäisiin ennen 

kuin turvauduttaisiin sosiaalitoimistoon. Useampi haastatelluista turvautuisi sukulaisiin. Tiina pohti 

mahdollisuutta saada vanhemmiltaan tukea, mikäli hänen taloudellinen tilanteensa kääntyisi kovin 

huonoksi. Päivi ei tiennyt mitä tapahtuisi, jos yritystoiminta ei tuottaisi. Hän totesi: En todellakaan 

tiedä kuinka mun kävis. Olisinko ihan sitte herra (mainitsi aviomiehensä nimen) elättinä... (Päivi, 

kampaaja 62) 

 

Kukaan haastatelluista yrittäjistä ei myöskään kuulunut yrittäjien työttömyyskassaan. Merja totesi: 

Mä en edes tienny et semmost on olemassa. (Merja, kampaaja 30) Liisalla oli siinä käsityksessä, 

että kuuluminen yrittäjien työttömyyskassaan olisi kallista. Hän epäili myös yrittäjien olevan 

vaikeaa saada työttömyyskorvausta, mikäli yritystoiminta kääntyisi kannattamattomaksi. Hän arveli 

yrittäjillä olevan pitkät omavastuuajat ennen kuin työttömyyskorvausta edes aloitettaisiin 

maksamaan. 

/…/ et tämmöne pieni ei niin ku yllä, et sit o ihan turha maksaa /…/ sitä rahaa sinne 

työttömyysturvaan ja enkä mä tiedä kuinka helposti sitä sais edes sieltä ulos. Voi olla et sitä ei saa 

helposti. En mä usko, että mä saan /…/ yhtään mitään. (Liisa, kampaaja 49) 
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4.5 Tiivistelmä tuloksista 

 

Haastateltujen naisten elämässä yrittäjyydellä oli tärkeä sija. Yrittäjät olivat valmiita panostamaan 

yritystoimintaansa ja uhraamaan sille vapaa-aikaansa. Yrittäjyys meni ystävien ja vapaa-ajankin 

edelle. Yrittäjäuraan tartuttiin sopivan tilaisuuden osuessa kohdalla. Yrittäjyyden nähtiin olevan 

jopa ainoa mahdollisuus työllistyä aloilla, joilla haastatellut toimivat. Yrittäjät kuitenkin painottivat 

perheen olevan tärkein asia elämässään. Perhe saattoi olla jopa syynä yritystoiminnan aloittamiseen, 

mutta toisaalta pienet lapset saattoivat viivästyttää yrittäjäksi ryhtymistä. Haastatteluista kävi ilmi, 

että yritys ostettiin tai perustettiin, kun kaikki asiat olivat kohdallaan. Tiina kiteytti tämän 

sanomalla: kaikki oli just sopivasti siinä. (Tiina, kirjakauppias 43) 

Yrittäjyyttä voi luonnehtia paremmin elämäntavaksi kuin työksi. Yrittäjällä on taloudellinen vastuu 

yritystoiminnasta ja tämä vastuu heijastuu myös muuhun elämään. Hän pohtii työhön liittyviä 

asioita ja mahdollisia yritystoimintaan liittyviä ongelmia vapaa-aikanakin. Tätä kuvattiin henkiseksi 

paineeksi, jonka kanssa yrittäjän on opittava elämään. Yrittäjän on siedettävä tiettyä epävarmuutta, 

koska eri tilikaudet voivat olla taloudellisesti hyvinkin erilaisia. 

Monet eri tekijät vaikuttavat yrityksen menestymiseen. Kampaajien kohdalla yrityksen sijainnilla 

on merkittävä vaikutus. Jos alueella on paljon kilpailua, kaventaa tämä yrityksen liikevaihtoa. Myös 

kasvavat kulut huolettivat kampaajia. Selvästi yritystoiminnan hajauttaminen ja kasvattaminen 

kohensivat kilpailuasemaa ja yrittäjien suhtautuminen yrittämiseen oli huomattavasti 

luottavaisempaa. Kampaajat, joiden yritysryppääseen kuului kampaamo- ja 

kauneudenhoitopalveluiden lisäksi myös toimitilojen vuokrausta, kokivat yritystoiminnan olevan 

hyvin vakaalla pohjalla. Kyseessä oli perheyritys, jossa myös puoliso oli ollut yrittäjänä ja toimintaa 

oli hajautettu. Heidän mukaansa jos jokin osa-alue ei kannata, niin se jää pois ja muu toiminnot 

korvaavat sen.  

Yksin yrittävien kampaajien ja kirjakauppiaiden puheesta kuulsi selvästi enemmän huoli toiminnan 

jatkuvuudesta. Toiminnassa koettiin olevan enemmän riskejä. Pienyrittäjät toimivat kapenevilla 

markkinoilla ja esimerkiksi kirja-kauppiaat menettivät kunta-asiakkaita isoille toimijoille. Myös 

internet-kauppa aiheutti huolta sekä kampaajille että kirjakauppiaille. Kampaajat menettivät osan 

oheismyynnistään, kun taas kirjakauppiaat pelkäsivät asiakkaiden yhä enenevässä määrin käyttävän 

netti-kauppojen palveluita. Yksin- ja pienyrittäjät kokivat oman työpanoksensa erittäin merkittävänä 

ja esimerkiksi oma vakava sairastuminen merkitsisi yritystoiminnan lopettamista tai myymistä. 

Sairastuminen olisi hirvee katastrooffi. (Terttu, kirjakauppias 66)  
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Yrittäjät luottivat terveyteensä ja ajatus työkyvyttömyydestä työnnettiin mieluumminkin taka-alalle. 

Yrittäjät keskittyivät työntekoon ja sosiaaliturvaan liittyviin asioihin keskityttiin vasta sairauden 

sattuessa omalle kohdalle. Yrittäjät mielsivät sosiaaliturvaan liittyvät asiat monimutkaisiksi ja 

vaativan paljon perehtymistä. He myös kokivat olevansa heikommassa asemassa verrattuna 

palkansaajiin. He ajattelivat joutuvansa maksamaan enemmän sosiaaliturvastaan kuin palkansaajat, 

mutta riskien toteutuessa he kokivat olevansa eriarvoisessa asemassa verrattuna palkansaajaan. 

Terttu ilmaisi asian seuraavasti: tämmönen pienyrittäjä, kun se joutuu kaiken omasta 

selkänahastaan repii /…/ ei oikeestaan oo paljo mitään turvaa /…/ se vaan että terveys säilyy. 

(Terttu, kirjakauppias 66) 

Yrittäjä luottaa omaan työntekoonsa ja ajatus toimeentulotukeen turvautumisesta tuntui 

haastatelluista hyvin epätodelliselta vaihtoehdolta. Pitkään yrittäjänä ollut kampaaja piti 

toimeentulotukeen turvautumista nöyryyttävänä. Koska yrittäjät ajattelevat tulevansa toimeen 

omalla työllään, niin työnteko koetaan hyvin henkilökohtaisesti. Jos työnteko syystä tai toisesta 

epäonnistuu, tämä epäonnistuminen koetaan henkilökohtaiseksi epäonnistumiseksi. 

 

5 TULOSYHTEENVETO JA POHDINTAA 

 

Ymmärtääkseni naisyrittäjiä ja heidän ajatuksiaan oli välttämätöntä tutustua naisyrittäjyyttä 

käsittelevään tutkimukseen aina historian hämärästä tähän päivään. Minkälaisesta ilmiöstä on kyse 

ja minkälaiset juuret sillä on suomalaisessa yhteiskunnassa. Pääosin naisten omistamat yritykset 

ovat pieniä ja kasvua tavoittelemattomia (TEM1 2009). Naisten elämästä ja työstä tehdyistä 

tutkimuksista vahvistuu myös käsitys, että tämä on ollut ominaista naisten yrittäjyydelle kautta 

aikojen. Vainio-Korhonen (2002) on puolestaan todennut naisten yrittämisen ideoiden löytyneen 

kodin piiristä tehdystä työstä. ”Ruokaa, vaatteita ja hoivaa” teemat liittyvät vahvasti edelleen 

naisten yrittämiseen. 

Tähän tutkimukseen valitsin kampaamo- ja kirjakauppayrittäjiä. Suurin osa kampaamoyrittäjistä on 

naisia, jotka tekevät työtä käsillään. Henkilökohtaista palvelua tarjoavien yrittäjien mahdollisuudet 

ansaita ovat kuitenkin rajalliset. Kampaamoalalla on myös paljon kilpailua. Valmistuneet 

parturikampaamot siirtyvät usein rajallisten työmahdollisuuksien takia yrittäjiksi.  Kirjakauppa-ala 

on taas elänyt kaupan murroksen keskellä, jossa pienet kaupat ovat lopettaneet yksi toisensa 

jälkeen. Myös tällä alalla kauppa on keskittynyt suurille toimijoille. Usein pienten yksityisten 
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kirjakauppojen omistajat ovat juuri naisia. Tässä yhteenvetoluvun alkuosassa tarkastellaan 

pienyrittäjinä toimivien naisten toimeentuloa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Loppuosassa tarkastelen 

yrittäjien toimeentuloa riskitilanteissa. 

 

5.1 Kokemukset yrittäjyydestä ja toimeentulosta 

 

Toimeentuloon vaikuttavat yrittäjän, perheen, yrityksen ja kilpailutilanteen sekä elämäntavan 

keskinäiset yhteydet. Tulosten mukaan yrittäjä itse on keskeinen. Hän joutuu tekemään monia 

valintoja yrittäjänä ja vastaamaan niiden vaikutuksista toimeentuloonsa. Myös yrittäjästä 

riippumattomat tekijät, kuten kilpailutilanne, vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen. Tulosten 

mukaan yrittäjän asenteella on ratkaiseva merkitys yritystoiminnan jatkuvuuteen murrosvaiheissa. 

Kampaamoalalla on paljon kilpailua ja samalla alueella voi olla useita kampaamoita. Kirjakauppiaat 

kohtasivat uusia kilpailijoita, jotka tulivat perinteisille kirjakauppiaiden markkinoille. Jos kilpailun 

seurauksena asiakaskunta vähenee, on yrittäjän sopeutettava toimintaansa tai etsittävä uusia 

asiakkaita. Pienyrittäjän keinot lisätä tunnettavuuttaan esimerkiksi mainostamalla ovat rajalliset, 

joten muita keinoja on löydyttävä.  

 

 Yrittäjä 

Vaikka tässä tutkimuksessa lähtökohtana ei ollut yrittäjän persoonaa tai henkilökohtaiset 

ominaisuudet, vahvistui niillä olevan merkitystä yrityksen menestymiseen tai 

menestyksettömyyteen ja tätä kautta yrittäjän toimeentuloon.  Tervo ja Haapanen (2007) toteavat 

yrittäjän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla olevan eniten merkitystä yrittäjäuraa suunniteltaessa. 

Pienyrittäjyydessä yrittäjä on se keskeinen toimija, jonka näkemyksen ja osaamisen varassa yritys 

perustetaan ja sitä johdetaan. Eri toimialoilla tarvitaan erilaista osaamista ja ammattitaitoa, mutta 

työtään yrittäjä tekee omalla persoonallaan. Tämän aineiston perusteella naisyrittäjät ajattelivat 

ammattitaidon lisäksi sosiaalisilla taidoilla olevan merkitystä yrityksen menestymiseen. Kampaajan 

ja asiakkaan suhdetta voi luonnehtia eräänlaiseksi ”ystävyyssuhteeksi”, jossa luottamuksella ja 

henkilökemialla on merkittävä osuus.  Kun kaikki osaset loksahtavat kohdalleen yrittäjä luo samalla 

pitkäaikaisia asiakassuhteita, jotka ovat yritystoiminnan menestymisen edellytys.  

Tutkimukseni osoittaa naisten osoittaneen liiketoimintaosaamista, sinnikkyyttä sekä 

peräänantamattomuutta yrittäjinä. Yrityksen kokoa kasvatettaessa tai liiketoimintaa hajautettaessa 
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yrittäjän näkemyksellä ja osaamisella on merkitystä. Toisaalta taas jos yritystoiminta osoitti 

hiipumisen merkkejä, yrittäjän peräänantamattomalla asenteella ja uusien mahdollisuuksien 

etsimisellä oli merkitystä yritystoiminnan jatkumiselle.  

 

Perhe 

Perheen vaikutusta naisten yrittäjyyteen on pohdittu useissa tutkimuksissa. Tilastojen mukaan naiset 

perustavat yrityksiä vanhempina kuin miehet. Kovalainen ja Arenius (2006) epäilevät osaltaan 

suomalainen sosiaaliturvajärjestelmän vaikuttavan tähän. Nuori yrittäjä ei välttämättä kykene 

kustantamaan itselleen samanlaista sosiaaliturvaa kuin hän palkansaajana saa, joten hän siirtää 

yrittäjäksi ryhtymistään kunnes lapset ovat kasvaneet. Tutkimukset vahvistavat yrittäjäksi aikovan 

elämäntilanteella olevan vaikutusta yrittäjäuraa harkitessa. Hookana (2002) totesi perheen 

merkityksen olevan kaksijakoinen yrittäjille. Osa koki perheen vievän aikaa yrittäjän työltä ja osa 

tunsi yrittäjän työn luovan joustavuutta elämään juuri perhe-elämää varten. (Hookana 2002).  

Tässä tutkimuksessa vahvistui naisyrittäjien arvioivan voimavarojaan, osaamistaan ja olosuhteita 

yritystä perustaessaan tai jatkaessaan olemassa olevaa yritystä. Selvästi myös yritystoiminnan 

laajuudella ja vastuun määrällä oli vaikutusta siihen, koska yrittäjyyteen oltiin valmiita tarttumaan. 

Äitinsä liiketoimintaa jatkanut Merja kertoi ryhtyneensä ensin ”tuolivuokralaiseksi” äidilleen ja 

saaneensa yrittäjäksi näin pehmeän laskun. Hän voi aloittaa itsenäisen työn ottamatta vastuuta koko 

yrityksen vetämisestä ennen kuin koki olevansa siihen valmis. Olosuhteilla ja vastuun kantamisen 

halulla oli myös merkitystä harkittaessa valmiin yrityksen ostamista. Yrittäjyyteen ryhdyttäessä 

arvioitiin osaamisen lisäksi omia voimavaroja. Olosuhteet haluttiin olevan kohdallaan ja lasten 

olevan varttuneita ennen kuin vastuuseen oltiin valmiita. 

Hasasen (2004) tutkimuksessa vastuu lapsista saattoi myös työntää kohti yrittäjyyttä. Myös tässä 

tutkimuksessa yrittäjän työ ja vastuu kodista haluttiin yhdistää. Erityisesti jos kotiolosuhteissa oli 

jotain sellaista, johon haluttiin paneutua, ajateltiin yrittäjyyden tarjoavan tähän työaikajoustojen 

kautta mahdollisuuden.  
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Yritys ja kilpailutilanne 

Yrityksen menestyminen kilpailussa on monen tekijän summa. Yrittäjät kuvasivat yritystoiminnan 

luonnetta sekä erilaisia uhkakuvia. Yritystoiminnan luonteella ja muotoutumisella on merkitystä 

yrittäjän toimeentuloon. Jos yritystoimintaa kyettiin kasvattamaan ja hajauttamaa lisäsi tämä 

yrittäjien luottamusta yritystoiminnan jatkuvuuteen, vaikka yrittäjälle itselleen tapahtuisi jotain. 

Kuitenkin yrittäjät toivat esille pienyrittäjien ongelmia kasvattaa liikevaihtoaan. Työn luonne 

kampaajilla ja kirjakauppiailla taas alan huonot näkymät vaikuttivat tulotasoon.  

Erialaiset uhkatekijät vaikuttivat myös yrityksen toimintaan ja yrittäjien luottamukseen toiminnan 

jatkuvuudesta. Internet-kauppa sekä sesonkimyymälät koettiin vaikeuttavan kilpailutilannetta 

kaupan keskittymisen lisäksi. Pienten kirjakauppayrittäjien rajalliset resurssit palvella isompia 

asiakkaita lisäsi kaupan keskittymistä. Kuitenkaan vaikka kaupan keskittyminen tunnistettiin, suurta 

halukkuutta oman toiminnan laajentamiseen ei ollut. Muuttuneeseen markkinatilanteeseen yritettiin 

sopeutua muilla keinoin. Kampaajilla yrityksen sijainnilla sekä palvelutarjoajien määrällä oli 

merkitystä. Jos kampaamo oli perustettu kodin yhteyteen, oli yrittäjän sopeuduttava muuttuneeseen 

markkinatilanteeseen ja yritettävä keksiä uusia keinoja löytää asiakkaita ja näin parantaa 

liikevaihtoaan. 

 

Elämäntapa 

Yrittäjän elämässä elämän osa-alueet limittyvät keskenään. Perhe, koti, vapaa-aika ja yrittäjyys ovat 

rinnastettavissa. Yrittäjyys vaikuttaa muuhun elämään ja muu elämä vaikuttaa yrittäjyyteen. 

Yrittäjyyttä voi luonnehtia vahvaksi tunnesiteeksi, joka on aina läsnä ja sitä ei voi jättää työpaikalle. 

Tutkimukseni osoittaa yrittäjien sitoutuneen vahvasti yrittäjämäiseen elämäntapaansa. Yrityksen 

vuoksi oltiin valmiita uhraamaan paljon. Naiset olivat valmiita luopumaan vapaa-ajastaan, 

ystävistään sekä muusta elämään liittyvästä hyvästä, jotta yritys toimisi. He olivat valmiita myös 

sietämään yrittäjyyteen kuuluvaa epävarmuutta, mutta samalla he arvostivat yrittäjyyteen kuuluvaa 

vapautta ja itsenäisyyttä. Tervo ja Haapanen (2007) toteavat muiden kuin rahallisten motiivien 

olevan tärkeitä naisyrittäjille. Tutkimustulosteni mukaan riittävä toimeentulo oli naisille kuitenkin 

tärkeää. Mikäli yrittäjä koki saavansa yritystoiminnasta kohtuullisen toimeentulon, jonka turvin hän 

kykeni hoitamaan yksityiselämänsä velvoitteet ja kustantamaan itselleen kohtuullisen eläketurvan, 

hän oli tyytyväinen. Mikäli yritystoiminnan vetäminen oli jatkuvaa kamppailua rahojen 

riittävyydestä, koettiin se erittäin turhauttavana. Useampi haastattelemani yrittäjä oli niin lähellä 
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eläkeikää, joten katseet olivat jo tulevassa eläkeajassa. He pohtivat myös taloudellista pärjäämistään 

eläkeläisinä. 

Toimeentuloon vaikuttavat tekijät on tiivistetty kuvioon 4. 

 

Kuvio 4: Naisyrittäjän toimeentuloon vaikuttavat tekijät 

 

5.2 Näkemykset toimeentulosta riskitilanteissa 

 

Tässä tutkimuksessa vahvistui käsitys naisyrittäjien ajattelevan olevansa oman onnensa seppiä. He 

luottivat vahvasti omaan pärjäämiseensä. Yrittäjäriski toki tunnistettiin, mutta liitettiin ensisijaisesti 

taloudellisiin riskeihin. Naisyrittäjät ajattelivat mahdollisen virhearvioinnin, kuten realisoituneen 

takausvastuun tai liian suuren investoinnin, saattavan suistaa yrityksen konkurssiin. 

Tämä tutkimus keskittyi sosiaaliturvaan. Yrittäjän sosiaaliturvaa sekä riskejä lähestyttiin 

keskusteluissa monista eri suunnista. Useimmat naisyrittäjät vasta monien pohdintojen jälkeen 
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ajattelivat omaa sairastumistaan. Ehkä tätä mahdollisuutta ei edes haluttu ajatella. Myös yrittäjien 

ikäjakauma saattoi vaikuttaa tähän. Kolme haastatelluista oli jo yli 60-vuotiaita ja he olivat olleet 

melko terveitä, joten sairastuminen tuntui melko vieraalta ajatukselta. Sairastumisen myönnettiin 

olevan iso uhkatekijä pienyrittäjälle. Sitä haavoittuvaisempi yritystoiminta oli mitä pienemmällä 

miehityksellä sitä hoidettiin. Yksinyrittäjät olivat tässä suhteessa kaikkein vaikeimmassa tilanteessa. 

Naisyrittäjyyden edistämiseksi on muun muassa yritetty kehittää sijaispalvelujärjestelmää (TEM2), 

mutta tässä tutkimuksessa kävi ilmi etenkin yksinyrittäjien vierastavan työntekijän palkkausta 

sairauslomiensa ajaksi. He kokivat työnsä hyvin henkilökohtaiseksi ja ajattelivat asiakkaiden 

vierastavan uutta työntekijää. Selvästi jos yritystoiminta työllisti useamman henkilön, kynnys 

palkata sijainen madaltui. 

 

Lainsäädäntö 

Tähän tutkimukseen haastatellut naiset eivät juuri ajatelleet yrittäjiä koskevaa lainsäädäntöä. 

Tilanteissa, joissa yritystoiminta sujui normaalisti, se näyttäytyi yrittäjille lähinnä erilaisina 

velvollisuuksina ja maksuina. Lainsäädännön muutokset saattoivat kuitenkin aiheuttaa haittaa 

liiketoiminnalle. Yksi haastatelluista kampaamoyrittäjistä, jonka liiketoiminta oli ollut melko 

pienimuotoista, koki arvonlisäveron tulon entisestään hankaloittaneen hänen yrittämistään. 

Yrittämisen riskitilanteissa lainsäädännön merkitys kasvaa ja saa aivan uuden luonteen. 

Toimeentulon kannalta tilanteet, joissa yritystoiminta ei tuo elantoa, ovat yrittäjille vaikeita. 

Todennäköisesti yritystoiminta hiljenee ajan kuluessa ja yrittäjät saattavat sinnitellä pitkäänkin 

ennen kuin myöntävät tilanteen käyneen taloudellisesti kestämättömäksi. Tilanteet, joissa yrittäjät 

turvautuvat yhteiskunnan tukimuotoihin, voivat olla heille hankalia. Jos oma työ on vähentynyt 

niin, ettei se enää kannata, on yrittäjän keskeytettävä toimintansa todisteellisesti neljäksi 

kuukaudeksi, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus hakea työttömyyskorvausta (Yrittäjän 

työttömyysturvaopas 2010). Kokonaan ilman toimeentuloa neljän kuukauden odotusaika voi 

muodostua kohtuuttomaksi joidenkin yrittäjien kohdalla. Myös tilanteet, joissa yritys haetaan 

konkurssiin, saattavat kestää pitkään. Myös näissä tilanteissa yrittäjä voi joutua olemaan pitkään 

ilman toimeentuloa.  

Yrittäjät ovat oikeutettuja toimeentulotukeen (Toimeentulotuki 2007). Tämä tutkimus kuitenkin 

osoittaa yrittäjien olevan melko marginaalinen ryhmä toimeentulotukien saajina ja toisaalta yrittäjät 
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ovat melko huonosti perillä mahdollisuudestaan hakea toimeentulotukea. Naisyrittäjät kokivat 

omalta kohdaltaan yhteiskunnan tukimuotoihin tukeutumisen melko mahdottomana ajatuksena. 

 

Yrittäjäeläke 

Vuodesta 2004 alkaen yrittäjien sosiaaliturvan perusta on Yrittäjäeläkkeeseen määritelty YEL-

työtulo. Aikaisemmin yrittäjien sosiaalietuudet laskettiin verotuksessa todetun työtulon mukaan. 

Muutoksen tarkoituksena oli vakauttaa yrittäjien sosiaaliturvan tasoa. (STM1 2004.) Tutkimukseni 

osoittaa naisyrittäjien ymmärtäneen sosiaaliturvansa tason kytkeytyvän siihen, kuinka paljon he 

ovat maksaneet yrittäjäeläkemaksua. Naisyrittäjät toivat esille merkittävän eron yrittäjän ja 

palkansaajan välillä. Yrittäjiltä edellytetään kauaskatseisuutta, jota palkansaajilta ei vaadita. 

Kauaskatseisuudella tarkoitettiin sitä, että jo yritystä perustaessaan yrittäjän pitäisi keskittyä 

sosiaaliturvaansa ja eläkeaikaan. Kuitenkin vähän ansaitsevien pienyrittäjien on mietittävä mihin 

kulloinkin tulojaan sijoittavat. Muuhun elämään liittyvät hankinnat tai yrittämiseen liittyvät asiat 

saattavat ajaa oman sosiaaliturvan yli. Nuoret yrittäjät sijoittavat varojaan mieluummin 

yksityiselämäänsä. Toisaalta jos yrittäjällä oli työntekijöitä, saattoivat työntekijöiden 

sosiaaliturvamaksut olla niin korkeita, että yrittäjä joutui tinkimään omasta sosiaaliturvastaan. 

Sairauden sattuessa omalle kohdalle konkretisoitui yrittäjälle päivärahan määrä. Jos yrittäjäeläkkeen 

pohjaksi määrätty YEL-työtulo oli jäänyt matalaksi, joutui yrittäjä toteamaan sairauspäivärahan 

riittävän juuri ja juuri sairaalamaksuihin. Muuhun elämiseen tarvittiin läheisten tukea. 

 

Yritys  

Se kuinka kannattavaa yritystoiminta on, vaikuttaa siihen kuinka paljon yrittäjä kykenee 

sijoittamaan sosiaaliturvaansa. Hyrkkänen (2003) toteaa yrittäjillä yrityksen menestymisen ja 

laajentumisen vaikuttavan enemmän yrittäjän tuloihin kuin yrittäjävuosien määrän. Tässä 

tutkimuksessa naisyrittäjät totesivat etenkin kampaamoalalla yrittäjyyden olevan liki ainoa keino 

työllistyä. Jos yrittäjyys on ainoa keino työllistyä tietyillä toimialoilla, saattaa tämä ennakoida 

pienyrittäjyyttä. Monet pienyrittäjät, kuten kampaajayrittäjät saattavat kokea pienimuotoisen 

yritystoiminnan heille sopivana yrittämisen muotona. Naisyrittäjät toivat esille käsillään tekevän 

yrittäjän rajalliset mahdollisuudet ansaita sekä kilpailun ja kaupan keskittymisestä johtuvien syiden 

vaikutukset yrittäjätuloon. Tutkimustuloksista kävi ilmi naisyrittäjien kokevan yhteiskunnan jopa 

painostavan pienituloista yrittäjää tekemään kaikkensa, jotta yritys tuottaisi ja yrittäjän tulotaso olisi 
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tietyn suuruinen.  Hyrkkäsen (2009) mukaan joillakin naisvaltaisilla aloilla naisten YEL-työtulo 

saattoi olla enemmän kuin yrittäjien vuositulo. Myös tähän tutkimukseen haastatellut naisyrittäjät 

kokivat sosiaaliturvan tärkeänä. He mielellään maksoivat itselleen mahdollisimman suurta turvaa. 

 

Viranomaiset 

Yritystoiminnan sujuessa odotetusti ja tuodessa yrittäjälle toimeentulon, viranomaiset näyttäytyvät 

erilaisina asiantuntijoina yrittäjille. Jos yritystoiminta hiljenee ja yrittäjän toimeentulo pienenee, 

viranomaisten rooli kasvaa ja saa uuden luonteen. Tutkimustuloksissa kävi ilmi, että mikäli 

viranomainen (verottaja) katsoo yritystoiminnan olevan vähäistä saattaa yrittäjä joutua 

arvioverotuksen kohteeksi. Tällaisissa tapauksissa yrittäjä koki viranomaisen epäilevän häntä 

vilpillisestä toiminnasta, jonka johdosta yrittäjän on todistettava viranomaisen epäily vääräksi. 

Jos oma työ ei enää elätä, yrittäjän on mahdollista saada työttömyyskorvausta. Yrittäjän 

työttömyysturvaoppaan 2010 mukaan yrittäjien pääsy työttömyysturvan piiriin on tarkkaan 

säädeltyä. Jos yritystoiminta keskeytyy neljäksi kuukaudeksi tai yritys ajautuu konkurssiin, on 

yrittäjän mahdollista saada tämän jälkeen työttömyyskorvausta. Kuitenkin yrittäjän kannalta pitkä 

odotusaika saattaa muodostua kohtuuttomaksi. Tutkimukseni osoittaa yrittäjien olevan kuitenkin 

huonosti perillä mahdollisuudestaan saada toimeentulotukea. 

Sosiaaliviranomaisten kannalta yrittäjät ovat haasteellinen asiakasryhmä. Porissa yrittäjiä oli 0,78 % 

kaikista toimeentulotukiasiakkaista. Yrittäjät ovat melko marginaalinen asiakasryhmä, mutta heidän 

toimeentulotukihakemuksensa ovat hankalia käsitellä. Sosiaalityöntekijöitä ei välttämättä juuri 

kouluteta käsittelemään yrittäjien hakemuksia ja toisaalta yrittäjät hakijoina voivat olla myös hyvin 

eriluonteisia. Sosiaaliviranomaisten mukaan yrittäjien toimeentulossa riskitilanteissa on kyse 

yhteiskunnallisesta epäkohdasta, joka liittyy yrittäjien työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön 

(Sosiaalikollega 2010). 

 

Yrittäjä 

Yrittäjyyteen kuuluu itsenäisyys ja vastuu, mikä näkyy jo yrittäjämääritelmässä (Etera 2010). Tähän 

tutkimuksen haastatellut naisyrittäjät ymmärsivät olevansa vastuussa päätöksistään ja joutuvansa 

elämään päätöstensä seurausten kanssa. He pohtivat päätöstensä vaikutusta toimeentuloonsa. Jos 

tehdyt päätökset olivat vaikuttaneet suotuisasti yrityksen kehittymiseen ja kannattavuuteen, 
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suhtautuivat naisyrittäjät luottavaisesti toimeentuloonsa ja riskien toteutuminen nähtiin melko 

pienenä mahdollisuutena. Toisinaan naisyrittäjät kokivat joutuneensa hankaliin tilanteisiin, 

esimerkiksi lainsäädännön, kilpailutilanteen tai yrityksen kannattavuuden takia. Naisyrittäjät 

joutuivat miettimään hinnoittelua ja pohtimaan pärjäämistään kilpailussa. Välttämättä hintoja ei 

uskallettu nostaa asiakkaiden menettämisen pelossa, vaikka kulut olisivat nousseet. Tämä vaikutti 

toimeentuloon. 

Yrittäjyyteen kuuluu asiantuntijuus omalla toimialallaan, mutta myös muuhun yrittäjyyteen 

liittyvissä asioissa. Naisyrittäjät pohtivat omaa asiantuntijuuttaan ja epäilivät toisinaan 

näkemyksensä riittävyyttä.  

Toimeentulo riskitilanteissa on tiivistetty kuvioon 5. 

 

Kuvio 5: Yrittäjän toimeentulo riskitilanteissa. 
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Kiviniemen (2007, 80) mukaan tutkimuksen tekeminen on selkeästi myös kirjallinen ja tutkijan 

tulkintojen perusteella värittynyt tuotos, joten aineiston analysointia ja laadittua tutkimusraporttia 

voi tässä mielessä luonnehtia tutkijan henkilökohtaisesti tekemäksi rakennelmaksi tulkittavana 

olleesta ilmiöstä. Tutkimusraportissani olen kertonut aikaisempien tutkimusten, lainsäädännön ja 

asiakirjojen sekä naisyrittäjien haastattelujen perusteella kootun tarinan oman tulkintani 

värittämänä. Ennen kuin tähän on päästy, on takana kuitenkin pitkä matka. Tätä matkaa Kiviniemi 

kuvaa prosessiksi. Kiviniemen (2007, 81) mielestä tutkimusasetelman avoimuuden ja 

prosessiluonteen korostaminen antaa oman sävynsä myös tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseen. 

Aiemmin olen kuvannut tutkimuksen analyysin kulun ja sen aikana tekemäni valinnat 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta lukija voi arvioida tekemiäni ratkaisuja. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140) esittävät tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yhteydessä 

arvioitavan myös tutkijan sitoutumista tutkimukseen ja myös sitä, miksi tutkija on ylipäätään 

tarttunut aiheeseensa. Tutkimusaiheen valintaan vaikuttivat omat kokemukseni yrittäjänä. Ilman 

ajatusta yrittäjien epävarmasta ja joskus jopa melko kohtuuttomasta asemasta suomalaisessa 

yhteiskunnassa en olisi tarttunut tähän aiheeseen. Tulkitsen Tuomen ja Sarajärven (2009) ajatusta 

omalla kohdallani pohdinnaksi siitä, kuinka objektiivisesti olen kyennyt tämän tutkimuksen 

tekemään. Olen tuonut avoimesti esille oman kokemukseni yrittäjänä. Analysoidessani eri aineistoja 

pyrin hyödyntämään ainoastaan kokemustani yrittäjänä ja unohtamaan omat ennakkoasenteeni. 

Analyysivaiheessa pitäydyin aineistossa. Siten esimerkiksi haastattelututkimuksen tulokset 

perustuvat näin haastateltujen naisten ajatuksiin ja kokemuksiin. Monin paikoin aineisto yllätti 

minut. Haastattelemani naiset haastoivat minut tarkastelemaan yrittäjyyttä sekä sosiaaliturvaa 

uusista näkökulmista. Tulosten mukaan yrittäjiltä odotetaan erilaista kauaskatseisuutta kuin 

palkansaajilta, minkä tutkimus sai minut ymmärtämään. Ehkä tämän tutkimuksen anti juuri itselleni 

oli oivaltaa yrittäjyydestä asioita, joista minulla oli esiymmärrystä, mutta joita en ollut tietoisesti 

ajatellut.   

Haastattelemani naiset mahdollistivat rikkaan aineistoin keräämisen. Haastattelun aikana he 

kertoivat avoimesti ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Yrittäjyyden luonteeseen kuuluu eräänlainen 

yksinäisyys. Yrittäjillä ei välttämättä ole samanlaista työyhteisöä tai kollegoita kuin palkansaajilla, 

joille kertoisi ajatuksistaan ja ongelmistaan. Tavallaan haastattelut toimivat juuri tämäntyylisinä 

keskusteluina. Ehkä tämä oli yksi syy siihen, miksi haastateltavat kertoivat avoimesti omista 

asioistaan. Toisaalta harvoin yrittäjiltä tullaan kysymään yrittäjyyteen ja toimeentuloon liittyvistä 
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asioista ja ongelmista. Ajattelen kiinnostukseni toimineen myös hyvänä pohjana keskusteluille. 

Tutkimukseeni haastattelin kuutta naispienyrittäjää. Jos valitsisin uuden ryhmän haastateltavaksi 

samoin kriteerein ja esittäisin samanlaiset kysymykset, uskoisin saavani samanlaisia vastauksia.  

Omasta yrittäjätaustastani on ollut selkeästi hyötyä tämän tutkimuksen tekemisessä. Eskola ja 

Suoranta (2000) pohtivat tutkijan ja tutkittavien kokemusmaailmoiden yhteneväisyyden merkitystä 

tutkimuksessa.  He miettivät, miksi jossakin tutkimuksessa raportoidut havainnot ovat 

todemmantuntuisia kuin jossakin toisessa. Yhtenä syynä tähän voi olla se, että tutkimuksessa 

kerrotut tapahtumat ovat jollain lailla omakohtaisesti tuttuja tutkijalle. Hän voi oman kokemuksensa 

kautta vahvistaa ne. (Eskola & Suoranta 2000, 210.)  Kokemuksestani oli hyötyä erityisesti 

haastatteluja tehdessäni.  Pystyin varmistamaan, mitä tietyt viittaukset ym. tarkoittivat oman 

kokemukseni perustalta. Melkein jokaisessa haastattelussa tuli esille tämän kaltaisia asioita, jolloin 

naiset puhuivat jostakin asiasta, mutta eivät suoraan sanoneet tarkoittavansa juuri sitä tai tätä. 

Jouduin tekemään useamman kerran tarkentavia kysymyksiä haastatteluiden aikana. 

Koska olen itse elänyt yrittäjäelämää, tunnistin yrittäjämäiseen elämäntapaan liittyvät asiat 

haastateltavien puheesta. Kertoessani haastateltaville omasta taustastani ajattelen sen olleen myös 

etu. Haastattelemani naiset tiesivät, että ymmärrän mitä he tarkoittavat. He kertoivat ajatuksistaan ja 

kokemuksistaan toiselle yrittäjälle, ei pelkästään tutkimusta tekevälle opiskelijalle.  

Tutkimuksen kolmen osan tulokset täydentävät toisiaan. Haastattelututkimuksen tulokset 

vahvistavat ensimmäisen ja toisen osan tuloksia. Naisyrittäjät kokivat pienyrittäjyyden heille 

sopivana yrittämisen muotona ja olivat melko huonosti perillä mahdollisuuksistaan yrittäjyyden 

riskitilanteissa. 

 

5.4 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tekeminen ja asioiden selvittely herättää aina uusia kysymyksiä ja ihmettelyn aihetta. 

Niin kävi myös tämän tutkimuksen aikana. Tehdessäni alustavan tutkimussuunnitelman yhtenä 

tavoitteena oli esittää naisyrittäjyyttä myös numeroin. Kuvittelin saavani naisyrittäjien määrän 

toimialoittain sekä heidän yrittäjätulonsa numeroina. Halusin verrata tätä tilastoa työeläkeyhtiöiden 

YEL-työtulo tilastoon.  Törmäsin kuitenkin tilastointikäytäntöjen kirjavuuteen ollessani yhteydessä 

eri virastoihin. Eri viralliset tahot, kuten tilastokeskus, työvoimatilasto, verohallinnon rekisterit ym. 
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määrittävät yrittäjyyttä eri tavoin ja erilaisin kriteerein (TEM 3). Työeläkevakuutusyhtiöt taas 

totesivat YEL-työtulotilastojensa olevan salaisia kilpailullisista syistä.   

Tähän tutkimukseen haastatellut naisyrittäjät epäilivät joutuvansa maksamaan sosiaaliturvastaan 

enemmän kuin palkansaajat joutuvat. Tämän epäilyn vahvistaminen tai kumoaminen on vaikeaa. 

Tutkimusta tehdessäni en löytänyt tilastoa, josta olisi ollut mahdollista tutkia asiaa.  

Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportissa todetaan tilastointiaineiston puutteen 

vaikeuttavan naisyrittäjyyden kehittämis- ja tutkimustoimintaa. He ovat ehdottaneet perustettavaksi 

eri asiantuntijoista koostuvan työryhmän, joka pohtisi naisyrittäjyyden tutkimistarpeita ja 

tilastoinnin kehittämistä. (TEM 3.)  Tilastot antaisivat selvän kuvan naisyrittäjyyden luonteesta 

Suomessa. Kuinka suuri osa yrittäjistä on pienituloisia? Erityisesti sosiaaliturvan näkökulmasta 

tiedot olisivat välttämättömiä. Tämä tutkimus on osaltaan tuonut esille pienyrittäjän rajalliset 

mahdollisuudet kustantaa itselleen sosiaaliturvaa. Muun muassa päästäkseen Yrittäjien 

työttömyyskassan jäseneksi yrittäjän YEL-työtulon pitää olla 8 250 euroa vuodessa. Kaikille 

yrittäjille tämä ei ole edes mahdollista.  

Sosiaalityöntekijät ovat kiinnittäneet huomiota yrittäjien työttömyysturvaa koskevaan 

lainsäädäntöön. Heidän mukaansa kyseessä on yhteiskunnallinen epäkohta. (Sosiaalikollega 2010). 

Tässä tutkimuksessa pohdittiin pienyrittäjän toimeentuloa yrittäjän kannalta ja sivuttiin 

toimeentuloa riskien toteutuessa. Tähän tutkimukseen haastatellut yrittäjät ovat tulleet toimeen 

omalla työllään. Toisille yrittäjyys oli tarjonnut paremman toimeentulon kuin toisille. Joukossa oli 

kuitenkin yrittäjiä, jolle yrittäjyys oli ollut kamppailua rahan riittävyydestä. Jos yritystoiminta käy 

kannattamattomaksi ja yrittäjä hakeutuu työttömyysturvan piiriin, joutuu hän odottamaan neljä 

kuukautta ennen kuin on oikeutettu saamaan työttömyysturvaa. Tässä tutkimuksessa osoitettiin 

epäkohtia, joita yrittäjä voi kohdata, mutta olisi melkein välttämätöntä tutkia asiaa enemmän. Entä 

jos yritystoiminta ei enää elätä? Miltä yrittäjän toimeentulo näyttää sitten vai onko sitä ensinkään?  

Tutkimukseni osoittaa naisyrittäjien kokevan yrittämisensä ja työntekonsa hyvin henkilökohtaisesti. 

Mutkattoman yritystoiminnan varmistamiseksi naiset olivat valmiita uhraamaan paljon. Koska 

yrittäminen oli iso osa elämää, niin sen mahdollinen epäonnistuminen tuntui henkilökohtaiselta 

epäonnistumiselta. Koska ajatus omasta pärjäämisestä oli vahva, naisyrittäjät kokivat yhteiskunnan 

tukimuotoihin turvautumisen hyvin vieraana jopa nöyryyttävänä. He myös epäilivät vahvasti 

olevansa väliinputoajia suomalaisessa yhteiskunnassa ja ajattelivat toimeentulonsa olevan itsestä 

kiinni sekä hyvinä että huonoina aikoina. 

 



74 

LÄHTEET 

 

Adamsson, Virpi & Puukka, Jaana (2005) Vimma – Naisten yrittäjyystarinoita Turun seudulta. 

Turku: Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 20. 

 

Alasuutari, Pertti (1999) Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino 

 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

 

Haapanen, Mika & Tervo, Hannu (2007) Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä? Kansantaloudellinen 

aikakauskirja 1/2007, 28. 

 

Hajba, Sirpa (1988) Naisyrittäjiä menneiltä vuosisadoilta. Julkaisuja A-2. Turku: Turun 

kauppakorkeakoulu. 

 

Hasanen, Kirsi (2004) Hoivaa ja liiketoimintaa? Tarinoita elannosta, etiikasta ja ammatillisuudesta. 

Työelämän tutkimus 2-3/2004, 135-138. 

 

Heinonen, Jarna & Vento-Vierikko, Irma (2002) Sisäinen yrittäjyys: uskalla, muutu ja menesty. 

Helsinki: Talentum. 

 

Heinonen, Jarna & Kovalainen, Anne & Paasio, Kaisu & Pukkinen, Tommi & Österberg, Johanna 

(2006) Palkkatyöstä yrittäjäksi. Tutkimus yrittäjäksi ryhtymisen reiteistä sosiaali- ja terveysalalla 

sekä kaupallisella ja teknisellä alalla. Helsinki: Työministeriö, Työpoliittinen tutkimus 2006. 

 

Helne, Tuula & Laatu Markku toim. (2007) Vääryyskirja. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 



75 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena (1985) Tutkimushaastattelu.  Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena (2008) Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hookana, Heli (2002) Naisyrittäjyys Satakunnassa: Miksi aloitan? Miksi jatkan? Miksi lopetan? 

Julkaisuja A1. Pori: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö. 

 

Huuskonen, Visa (1995) Yrittäjäksi ryhtyminen: Teoreettinen viitekehys ja sen koettelu. Turun 

kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A2:1992. 

 

Hyrkkänen, Raili (2003) Uusien yrittäjien työtulon kehitys. Helsinki: Eläketurvakeskus, 

keskustelualoitteita. http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=16552. Viitattu 2.9.2010. 

 

Hyrkkänen, Raili (2009) Onko yrittäjien eläkevakuuttaminen kohdallaan? YEL-työtulon 

tasotarkastelua eri näkökulmista.  Helsinki: Eläketurvakeskus, Keskustelualoitteita. 

http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=58012&Item=63864. Viitattu 2.9.2010. 

 

Häggman, Kai (1994) Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun 

Suomessa. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, Historiallisia Tutkimuksia 179. 

 

Järvinen, Pertti & Järvinen, Annikki (2000) Tutkimustyön metodeista. Tampere: Opinpajan kirja. 

 

Karasti, Sari (2008) Naisyrittäjän sosiaaliturva. Pori: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö. 

Kainlauri, Anne (2007) Ideasta hyvinvointialan yrittäjäksi. Helsinki: WSOYpro. 

http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=16552
http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=58012&Item=63864


76 

Kainulainen, Sakari (2006) Hyvinvointi ei turvaa hyvinvointia kaikille. Teoksessa Tuula Helni & 

Markku Laatu (toim.) Vääryyskirja. Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 

 

Kalela, Jorma (2000) Historiantutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Kanninen, Vesa (2203) Yrittäjyyden vahvistaminen ja sen merkitys rakenteellisen työttömyyden 

kannalta. Teoksessa Pentti Kananen & Ulla Salonen-Soulié (toim.) Kannustavan sosiaaliturvan 

haaste. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

  

Kiviniemi, Kari (2007) Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Juhani Aaltola, Raine Valli 

toim. Ikkunoita tutkimusmetodeihin. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin 

lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Koiranen, Matti (1993) Ole yrittäjä. Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys. Tampere: TT-Kustannustieto. 

 

Korhonen, Maija & Komulainen, Katri & Räty, Hannu ( 2008) Työhön liittyvät arvot ja 

kyvykkyystulkinnat nuorten yrittäjyystarinoissa. Työelämän tutkimus 2/2008, 159-172. 

 

Kortelainen, Anne (2007) Varhaiset johtotähdet – Suomen ensimmäisiä johtajanaisia. Evan 

raportteja. Helsinki: Taloustieto. http://www.eva.fi/files/1963_varhaiset_johtotahdet.pdf. Viitattu 

5.2.2009. 

 

Kostiainen, Auvo (1984) Nainen historiassa. Turku: Turun yliopiston historian laitos. 

Kovalainen, Anne (1993) At the margins of the economy in Finland 1960-1990. Julkaisuja A-9. 

Turku: Turun kauppakorkeakoulu. 

 

http://www.eva.fi/files/1963_varhaiset_johtotahdet.pdf.%20Viitattu%205.2.2009
http://www.eva.fi/files/1963_varhaiset_johtotahdet.pdf.%20Viitattu%205.2.2009
http://www.eva.fi/files/1963_varhaiset_johtotahdet.pdf.%20Viitattu%205.2.2009


77 

Kovalainen, Anne & Arenius, Päivi (2006) Women’s entrepreneurship in Finland. Teoksessa 

Candida G. Brush, Nancy M. Carter, Elizabeth J. Gatewood, Patricia G. Green & Myra M. Hart 

Growth-Oriented women entrepreneurs and their businesses. UK: Edward Elgar Publishing. 

 

Kyrö, Paula (2004) Naisyrittäjän toisenlainen todellisuus. Aikuiskasvatus 4/2004, 295–303.  

 

Manninen, Merja (1984) Kaupunkilaisnaisen asema Suomessa Ruotsin vallan aikana. Teoksessa 

Päivi Setälä, Aura Korppi-Tommola, Riitta Jallinoja, Hannele Kurki, Helena Laisi, Johanna 

Mannila-Kaipainen, Merja Manninen, Jaana Pekkola, Mikko Perttila & Anu Pylkkinen Naiskuvista 

todellisuuteen. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Palomurto, Markus (2008) Yrittäjän lakisääteinen eläketurva. Tilisanomat 1/2008, 50. 

 

Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka toim. ( 2004) Hoivayrittäjyys. Juva: PS-Kustannus. 

 

Rissanen, Tapio (2004) Yrityksen kriisit ja niiden ratkaisut. Yrittäjän käsikirja 2004. Saarijärvi: 

Kustannusosakeyhtiö Pohjantähti. 

 

Ristimäki, Ristiina (2004) Yrittäjäksi identifioituminen: Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus 

nuorten yrittäjyyteen liittyvän identiteetin kehityksestä. Acta Wasaensia No 130 Liiketaloustiede 51 

Johtaminen ja organisointi. Vaasa: Vaasan yliopisto. 

 

Setälä, Päivi (1984) Naisen historiaa ennen naisliikettä. Teoksessa Päivi Setälä, Aura Korppi-

Tommola, Riitta Jallinoja, Hannele Kurki, Helena Laisi, Johanna Mannila-Kaipainen, Merja 

Manninen, Jaana Pekkola, Mikko Perttila& Anu Pylkkinen Naiskuvista todellisuuteen. Helsinki: 

Gaudeamus. 



78 

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet (1996) Basics of Qualitative Research: Techniques and 

Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage Publications. 

 

Tervo, Hannu & Haapanen, Mika (2007) Miksi naisia on vain vähän yrittäjinä. Kansantaloudellinen 

aikakauskirja 103, 28-41. 

 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli (2009) Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: 

Tammi. 

 

Vainio-Korhonen, Kirsi (2002) Ruokaa, vaatteita, hoivaa. Naiset ja yrittäjyys paikallisena ja 

yleisenä ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 

Österberg-Högstedt, Johanna (2009) Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – Yrittäjyyden 

muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu: Sarja/Serie 

A-3:2009. 

 

RAPORTTEJA: 

STM1: Sosiaali- ja terveysministeriö (2005) Yrittäjien sosiaaliturva 2004 –työryhmän raportti. 

Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:12.  

 http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-

3515.pdf&title=Yrittajien_sosiaaliturva_2004__tyoryhman_raportti_fi.pdf. Viitattu 3.9.2010. 

 

STM2: Sosiaali- ja terveysministeriö (2009) Yrittäjien sosiaaliturvan kehittäminen. Yrittäjät 2009   

–työryhmän muistio. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:39. 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10347.pdf. Viitattu 

30.9.2010. 

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3515.pdf&title=Yrittajien_sosiaaliturva_2004__tyoryhman_raportti_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3515.pdf&title=Yrittajien_sosiaaliturva_2004__tyoryhman_raportti_fi.pdf
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-10347.pdf


79 

KTM1: Kauppa- ja teollisuusministeriö (2007) Yrittäjyyspolitiikka pääministeri Matti Vanhasen 

hallituskaudella 2003-2007. Yrittäjyyden politiikkaohjelma – loppuraportti. Helsinki: Kauppa- ja 

teollisuusministeriön julkaisuja 7/2007. http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/. Viitattu 2.9.2010. 

 

KTM2: Kauppa- ja teollisuusministeriö (2005) Naisyrittäjyys. Nykytilanne ja toimenpide-

ehdotuksia 2004. Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 11/2005 Elinkeino-osasto. 

http://www.yrittajanaiset.fi/doc/Naisyrittajyysjulkaisu_2005.pdf.Viitattu 2.9.2010.  

 

TEM1: Työ- ja elinkeinoministeriö (2009) Yrittäjyyskatsaus 2009. Helsinki: Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 54/2009. 

http://www.tem.fi/files/25013/TEM_54_2009_tyo_ja_yrittajyys.pdf. Viitattu 10.2.2010. 

 

TEM2: Työ- ja elinkeinoministeriö (2008) Naisyrittäjyys tänään ja huomenna. Helsinki: Työ- ja 

elinkenoministeriön Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän väliraportti 31.8.2008. 

http://www.tem.fi/files/20722/Naisyrittajyyden_valiraportti.pdf. Viitattu 15.3.2010. Viitattu 

30.6.2010. 

 

TEM3: Työ- ja elinkeinoministeriö (2010) MoniNainen ja Uudistuva Naisyrittäjyys. 

Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmän loppuraportti. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriön 

julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 4/2010. http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=63864. 

Viitattu 10.6.2009 

 

LAIT JA ASETUKSET 

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 

Perustuslaki 11.6.1999/731 

Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 

 

http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/
http://www.yrittajanaiset.fi/doc/Naisyrittajyysjulkaisu_2005.pdf.Viitattu%202.9.2010
http://www.tem.fi/files/25013/TEM_54_2009_tyo_ja_yrittajyys.pdf.%20Viitattu%2010.2.2010
http://www.tem.fi/files/20722/Naisyrittajyyden_valiraportti.pdf.%20Viitattu%2015.3.2010.%20Viitattu%2030.6.2010
http://www.tem.fi/files/20722/Naisyrittajyyden_valiraportti.pdf.%20Viitattu%2015.3.2010.%20Viitattu%2030.6.2010
http://www.etk.fi/Binary.aspx?Section=42845&Item=63864


80 

 MUITA JULKAISUJA: 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (2010) Yrittäjän työttömyysturvaopas 2010. 

Helsinki: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. 

http://www.ayt.fi/pdf/AYT_Opas_2010.pdf.  Viitattu 3.9.2010. 

 

Eläketurvakeskus (2009) Yrittäjän eläke. Tietoa yksityisalojen työeläketurvasta. Helsinki: 

Eläketurvakeskus. 

 

ETERA 1: Eteran YEL-opas yrittäjille 2010.  Yrittäjä ja YEL-vakuutus. Helsinki: Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Etera.  

https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_YEL/3005B_yel-

opas_yrittajille_2010.pdf. Viitattu 3.9.2010. 

 

ETERA 2: Eteran TyEL-opas työnantajille 2010. Helsinki: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.  

https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_TyEL/2004B_TyEL-

opas2010_fi_www.pdf. Viitattu 1.10.2010. 

 

Finnvera (2010) Tietoa Finnverasta. Helsinki: Finnvera. http://www.finnvera.fi/Finnveran-esittely. 

Viitattu 24.1.2011. 

Sosiaalikollega 29.10.2009. Yrittäjän toimeentulotuki. Virtuaalinen Sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskus. http://www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultaatio/aikuissosiaalityo-ja-

toimeentuloturva/yrittajan-toimeentulotuki. Viitattu 3.9.2010. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (2007) Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. 

Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. 

 

http://www.ayt.fi/pdf/AYT_Opas_2010.pdf.%20%20Viitattu%203.9.2010
https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_YEL/3005B_yel-opas_yrittajille_2010.pdf.%20Viitattu%203.9.2010
https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_YEL/3005B_yel-opas_yrittajille_2010.pdf.%20Viitattu%203.9.2010
https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_TyEL/2004B_TyEL-opas2010_fi_www.pdf.%20Viitattu%201.10.2010
https://www.etera.fi/SiteCollectionDocuments/Julkaisut/Vakuuttaminen_TyEL/2004B_TyEL-opas2010_fi_www.pdf.%20Viitattu%201.10.2010
http://www.finnvera.fi/Finnveran-esittely
http://www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultaatio/aikuissosiaalityo-ja-toimeentuloturva/yrittajan-toimeentulotuki.%20Viitattu%203.9.2010
http://www.sosiaalikollega.fi/verkkokonsultaatio/aikuissosiaalityo-ja-toimeentuloturva/yrittajan-toimeentulotuki.%20Viitattu%203.9.2010


81 

Tilastokeskus (2011) Tilastotietokannat > Tietokanta: PX-Web Statfin > oikeus/konkurssit. 

http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=010_konk_tau_101_fi&ti=Konkurssit+alueittain+%28T

OL+2008%29&path=%2E%2E%2FDatabase%2FStatFin%2Foik%2Fkonk%2F&xu=&yp=&lang=

3&multilang=fi. Viitattu 25.1.2011. 

 

YEL-vakuuttaminen 2009. Helsinki: Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma. 

http://www.varma.fi/NR/rdonlyres/90DB060C-1438-41D0-AF9E-

942AB8A02FCB/0/YelVakuutusopas.pdf. Viitattu 10.6.2009. 

 

Yrittäjänaisten Keskusliitto (2007) Yrittäjänaisen arki -tutkimus. 

http://www.yrittajanaiset.fi/index.php?k=5515. Viitattu 30.5.2010. 

 

SANOMALEHTIARTIKKELEITA: 

Satakunnan Kansa 19.3.2009. Susilla on suojelulakinsa – yrittäjä on lainsuojaton. Talous.  

Satakunnan Kansa 19.6.2010. Verotilissä on ongelmansa. Mielipide. 

Taloussanomat 16.3.2009. Nyt työttömyyskassoihin rynnistävät yrittäjät. 

http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&newsID=20095890. Viitattu 3.9.2010. 

Yleisradio 28.5.2010. Yrittäjien toimeentulotuki kovan työn takana. Alueet. 

http://yle.fi/alueet/helsinki/helsinki/2010/05/yrittajien_toimeentulotuki_kovan_tyon_takana_171779

6.html.  viitattu 3.9.2010. 

 

 

 

 

 

http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=010_konk_tau_101_fi&ti=Konkurssit+alueittain+%28TOL+2008%29&path=%2E%2E%2FDatabase%2FStatFin%2Foik%2Fkonk%2F&xu=&yp=&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=010_konk_tau_101_fi&ti=Konkurssit+alueittain+%28TOL+2008%29&path=%2E%2E%2FDatabase%2FStatFin%2Foik%2Fkonk%2F&xu=&yp=&lang=3&multilang=fi
http://pxweb2.stat.fi/dialog/varval.asp?ma=010_konk_tau_101_fi&ti=Konkurssit+alueittain+%28TOL+2008%29&path=%2E%2E%2FDatabase%2FStatFin%2Foik%2Fkonk%2F&xu=&yp=&lang=3&multilang=fi
http://www.varma.fi/NR/rdonlyres/90DB060C-1438-41D0-AF9E-942AB8A02FCB/0/YelVakuutusopas.pdf.%20Viitattu%2010.6.2009
http://www.varma.fi/NR/rdonlyres/90DB060C-1438-41D0-AF9E-942AB8A02FCB/0/YelVakuutusopas.pdf.%20Viitattu%2010.6.2009
http://www.yrittajanaiset.fi/index.php?k=5515
http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&newsID=20095890
http://yle.fi/alueet/helsinki/helsinki/2010/05/yrittajien_toimeentulotuki_kovan_tyon_takana_1717796.html
http://yle.fi/alueet/helsinki/helsinki/2010/05/yrittajien_toimeentulotuki_kovan_tyon_takana_1717796.html


82 

LIITTEET 

 

LIITE 1: Saatekirja 

Hei! 

Opiskelen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Porin yksikössä pääaineenani 

sosiaalipolitiikka. Teen pro gradu -tutkielmaa, jonka aiheena on naisyrittäjän sosiaaliturva. 

Tutkielmassani tarkastelen naisyrittäjien sosiaaliturvaa lainsäädännön, sosiaalityöntekijän sekä 

naisyrittäjien näkökulmasta. Tavoitteenani on saada esiin naisyrittäjien näkemys omasta 

sosiaaliturvastaan. 

 Työministeri Tarja Cronbergin asettama Naisyrittäjyyden edistämistyöryhmä on kartoittanut 

naisyrittäjyyden nykytilaa ja heidän väliraportissaan on kiinnitetty huomiota naisyrittäjien 

sosiaaliturvaan. He toteavat naisyrittäjien määrittävän usein YEL-työtulonsa liian matalaksi.  

(Naisyrittäjyys tänään ja huomenna -väliraportti 2008.) Yrittäjänaisten Keskusliiton – Yrittäjänaisen 

arki -tutkimuksen (2007) mukaan kuitenkin naisyrittäjät kokevat yrittämisen suurimpana vaikeutena 

sosiaaliturvakustannusten korkeuden. (Yrittäjänaisten Keskusliiton Yrittäjänaisen arki -tutkimus 

2007.) 

Yrittäjien sosiaaliturvaan keskittyviä tutkimuksia ei ole, joten vastauksesi on tärkeä tutkittaessa 

yrittäjien ajatuksia ja kokemuksia omasta sosiaaliturvastaan. 

Pro gradu -tutkielmaan olen valinnut haastateltaviksi naisyrittäjiä, jotka toimivat tyypillisillä naisten 

yrittämisen aloilla, kuten kampaajina sekä kauppiaina. Haastattelu kestää noin tunnin ja vastaukset 

käsittelen luottamuksellisesti. 

Työtäni ohjaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Porin yksikön 

sosiaalipolitiikan professori Satu Kalliola.  

Haastattelussa käsiteltävät kysymykset lähetän ohessa, jotta voit tutustua niihin etukäteen. 

Kiitos tutkimukseen osallistumisesta. 

Ystävällisin terveisin, 

 

Sari Karasti 
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LIITE 2: Teemahaastattelu 

 

Henkilötiedot: 

Yrittäjän nimi, ikä, koulutus? 

Perhesuhteet? 

Kuinka kauan olet ollut yrittäjänä? 

Miksi aloitit yrittäjänä?  

Mikä rooli yrityksellä/yrittäjänä olemisella on elämässäsi? 

Mikä on tärkeää tai mikä tärkeysjärjestys on elämässäsi? 

 

Yrityksen kuvaus: 

Toimiala ja perustamisvuosi? 

Liikevaihto ja sen kehitys (suullinen arviointi, en kysy tilinpäätöstä)? 

Onko sinulla työntekijöitä tai sijaista? 

Miten koet yrityksen tulevaisuuden näkymät tai nykyisen kilpailutilanteen? 

Eroaako mielestäsi naisten ja miesten yrittäjyys ja jos, niin miten? 

 

SOSIAALITURVA:  

TAUSTA: 

Tunnetko oman sosiaaliturvasi?  

Mitä sosiaaliturva tarkoittaa sinulle tai mitä mielikuvia se sinussa herättää?  

Koetko yrittäjänä sosiaaliturvan tuovan samanlaista suojaa itsellesi kuin se tarjoaa esimerkiksi 

palkansaajille, eläkeläisille tai opiskelijoille? 

Luotatko suomalaiseen eläkejärjestelmään? 

 

YRITTÄJÄELÄKE 

Oletko mielestäsi saanut riittävästi tietoa yrittäjäeläkkeestä? Mistä olet tietoa saanut/hakenut? 

Millä perusteella olet valinnut YEL-työtulosi? 

Eroaako todellinen työtulosi YEL-työtulosta? 

Vaikuttiko YEL-työtulosi määrittelyyn yrittäjäeläkkeestä koituva maksu?  



84 

Miten turvaavaksi koet yrittäjäeläkkeesi? Tiedätkö mihin etuuksiin yrittäjäeläke vaikuttaa? 

 

RISKIT 

Mikä on yrittämisessä mielestäsi suurin riski tai riskit? 

Tiedätkö mitä tapahtuu, jos sairastut? 

Oletko ollut äitiys- tai vanhempainlomalla? 

Oletko ollut sairauslomalla pitkiä/lyhyitä aikoja? 

Yrittäjäeläkkeestä maksettavien päivärahojen laskentatapa muuttui 2004. Ovatko muutokset tuttuja? 

(Päivärahat maksetaan YEL-työtulon mukaan ja omavastuu on lyhentynyt 9 päivästä 4 päivään.) 

Vaikuttiko äitiys- ja sairauspäivärahojen laskentatapa muutos sinun päivärahojesi suuruuteen? 

Kattaako yrittäjäeläkkeestä maksettavat päivärahat elämisesi ja mahdollisen yrittämisessä koituvia 

kuluja, mikäli sattuisit esimerkiksi sairastumaan? 

Kuinka olet järjestänyt/järjestäisit yritystoiminnan poissaolojesi ajalle? 

Kuulutko yrittäjien työttömyyskassaan? 

Jos yritystoimintasi päättyisi syystä tai toisesta, minkälaista suojaa koet saavasi näissä tilanteissa? 

 sairaus 

 kannattamattomuuteen/konkurssiin 

 työttömyyteen 

 

ELÄKE: 

Riittääkö YEL-eläkkeesi turvaamaan vanhuutesi? 

 Tiedätkö kuinka paljon eläkkeesi tulee olemaan? Tuleeko eläkkeesi olemaan tarpeeksi suuri, että 

sillä kattaa elämiseen ja mahdolliseen sairauteen liittyvät kulut?  

Oletko sijoittanut yksityiseen eläkevakuutukseen, ja jos olet niin miksi? 

Oletko tehnyt muunlaisia sijoituksia eläkeiän varalta? Millaisia? 

 

LOPUKSI: 

Onko mielestäsi nykyinen järjestelmä hyvä vai toivoisitko jotain muutoksia? 

Jos joutuisit ahdinkoon, menisitkö sosiaalitoimistoon? 

Minkälaisia ajatuksia toimeentulotukeen turvautuminen sinussa herättää? 

 MITÄ MUUTA HALUAT KERTOA YRITTÄMISESTÄ JA SIIHEN LIITTYVISTÄ 

ONGELMIS 
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