
Suomalaisten pienyrittäjien  
yhdenvertaisuuden edistäjät

M I K Ä O N #S O R I15-P R O J E KT I N TAU S TA?

YRITTÄ JÄT SUOMESSA

Tapaustutkimus: Miten #sori15 edistää suomalaisten pienyrittäjien 
samanarvoisuutta verrattuna työsuhteessa oleviin? 31.1.–26.3.2015 välisenä 
aikana käytettyjen keinojen esittely.

TAVOITTEET

KUVAUS

MISSÄ

1. Edistää työllisyyttä
2. Parantaa pienyrittäjän 

asemaa.

#sori15 -projektiryhmään 
kuuluu 22 yrittäjää eri 
puolilta Suomea. Olemme 
kyllästyneet pyytämään 
anteeksi ahkeruuttamme. 
Siksi: #sori15

Blogi: city.fi/blogit/sori
Facebook: sori15projekti 
Hashtag: #sori15

”Me pyöritämme yrityksiä ja ohessa pidämme perheidemme langat käsissä.  
Meillä on tietoa, taitoa ja näkemystä. Olemme naisia, mutta kaikkien yrittäjien asialla. 

Olemme kyllästyneet pyytämään anteeksi ahkeruuttamme. Siksi: #sori15”

KIRJOITTAJIA 
26.3.2015 mennessä mainitut blogikirjoitusten julkaisijat:

Kati Jaakonen / Hellapoliisi Oy
Saija Hakonen / pienyrittäjä
Satu / yrittäjä ja äiti, Espoo
Katariina Lassila / pienyrittäjä, Uusimaa (ikä 28)
Heidi / yrittäjä, äiti ja opiskelija (32)
Kerttu / puualan käsityöyrittäjä, Helsinki (46)
Minna Patosali / osakas, perheyrityksen jatkaja
Tessa / pienyrittäjä, Uusimaa (26)
Marke / yrittäjä, Inkoo (49)
”Kauppias Koskinen” (2 julkaisua)
Ompelijayrittäjä (34) (3 julkaisua)
Tia / viestintäyrittäjä, kolmen koululaisen äiti, Helsinki
Liisi / pk-yrittäjä, Uusimaa (2 julkaisua)
Tiina Lehmuskoski / yrittäjä
+
”Kirjoittaja on #sori15 ryhmän jäsen, joka ei halua 
nimeään julki, koska sosiaalisessa mediassa  
viestintuoja kuitenkin lopulta ammuttaisiin.”

Yksinyrittäjä
Työllistää ainoastaan itsensä.

Mikroyritys (sis. yksinyrittäjät)
palveluksessa alle 10 henkeä.

Pienyritys
palveluksessa alle 50 henkeä.

Pk-yritys
palveluksessa on 50–250 henkeä.

Suuryritys
palveluksessa on yli 250 henkeä.
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M I S TÄ S O S I A A L I S E N M E D I A N I L M I Ö S TÄ O N K YS E?

#SORI15

M I L L Ä K E I N O I N #S O R I15 P Y R K I I  TAVO I T T E I S I I N SA?

HUOMION HERÄTTÄ JÄT

FACEBOOK
1953 tykkäystä
41 julkaisua

TWITTER
356 julkaisua  
hashtagilla #sori15

BLOGI
732 jakoa 
153 kommenttia

10 TEESIÄ PÄHKINÄNKUORESSA 
Teesit on jaettu visuaalisesti Facebookissa pilkottuna kohdittain sekä 10 
kohdan yhteenvetona. Kuvien yhteyteen on kuvauksella kerrottu tarkemmin 
teesin taustoista ja tarkoituksesta. Jokaisessa kuvauksessa on mainittu 
#sori15, projektin kuvaus, tavoitteet sekä linkit Facebookiin ja blogiin. 

1. ALVin alarajan nosto, takautumatto-
masti 50000–100000 euroon. Ja 
nimenomaan takautumattomasti. 

2. Työntekijän sairaslomien ja äitiys- 
tai isyyslomien siirtäminen KELAn 
maksettavaksi. 

3. Palkan sivukulujen kohtuullistaminen 
4. Työllistämistuki pienyrityksille.
5. Oppisopimusopiskelijan koulutus-

korvaukset asialliselle tasolle.
6. Yrittäjän ja hänen puolison sosiaa-

liturva, oikeus samanarvoiseen sai-

rauspäivärahaan ja toimeentulotu-
keen kuin vastaavilla työntekijöillä.

7. Yrittäjän äitiys- tai isyyslomasijaisen 
tuki. 

8. Arvonlisävero tulisi maksaa silloin 
kun yritys saa rahat sisään, ei 
ennakoiden. 

9. Yrityksen voiton verotus vasta kun 
raha jaetaan ulos eli nk. Viron malli 

10. Kotimaisuuden pitäisi olla kohtuu-
hintainen arvo.

LUETUIMMAT BLOGIJULKAISUT 

1. Näistä syistä en palkkaa enää ketään 
Sivukulut, palkkaamisen riski, sairaspoissaolojen kustannukset, liian 
korkeat lähtöpalkat, työnantajan vastuut 
Jakoja: 1525 
Kommentteja: 72 
 

2. Työntekijäni on riistäjä 
Fiktiiviset esimerkit: ”Matti” 22-v masentuu, ”Marke” – myymäläpäällikkö, 
joka hoiti liikkeen lähes konkurssiin, ”Jussi” – varasteleva varastomies, 
”Minni” – mainostoimiston murheenkryyni, ”Kikka” kukkakaupassa 
Jakoja: 913 
Kommentteja: 29 
 

3. Kuole S**tana! 
”Siinä se (ainoa työntekijä) seisoi mua vastapäätä ja sanoi, että meille 
tulee vauva. Minä ajattelin, että kuole S**tana.” sanoo ystäväni silmiään 
pyöritellen.” 
Jakoja: 297 
Kommentteja: 6

BLOGIJULKAISUT (JAETUIMMAT ENSIN)
1. Näistä syistä en palkkaa enää ketään 1523
2. Työntekijäni on riistäjä 913
3. Yrittäjä vs. Ihminen -pikasanasto 640
4. Miksi sinua pitäisi kiinnostaa pienyrittäjän jaksaminen? 

482
5. Kuole S**tana! 297
6. Miksi ahkeruus on valtiolle kirosana? 267
7. ”Itsepähän valitsit yrittäjyyden!” 242
8. Yrittäjä vs. Ihminen 185
9. Pienen riistäjän tarina 162
10. ”Onko Suomessa tosiaankin varaa olla työllistämättä jo 

valmiiksi koulutettua työvoimaa!” 156

11. Yrittäjä etsii eduskuntavaaliehdokasta 114
12. Hullu ”M” yrittää 94
13. Mitäs jos sattuu? 92
14. Oikeudenmukaisuutta kaikille! 55
15. Poistetaan työpaikat kokonaan 38
16. Kun Suomi sulki ovensa 30 (*)
17. Sori! 25
18. Unelmilla ei elä 19
19. Yrittäjä kolmannessa polvessa 5
 
(*) Tietojenkeruuhetkellä 26.3.2015 klo 17.05 ollut 
julkaistuna vasta 24 h.

Perinteistä asennevammailua, kun 
ei voida mennä itseensä siitä ettei 
vain ole yrittäjämateriaalia eikä 
bisnesidea ollut tarpeeksi hyvä. 
– totuudenmukaisuus

Kulut pitää jakaa kaikkien 
veronmaksajien kesken. Niin 
kuin neuvola, päivähoito ja 
peruskoulukin maksetaan 
verovaroin. Kuten bloggaaja 
kirjoittaa, ei raskaus ole työperäistä. 
Eivät raskauden aiheuttamat kulut 
kuulu työnantajalle! 
– Työnantaja

Jos se yrittäminen on noin raskasta, 
laittaa pillit pussiin ja lopettaa yrit-
tämisen ja menee itse toiselle töihin. 
– rokkikukko78

“

“

“

+ AKTIIVINEN SISÄLLÖNTUOTANTO
31.1.–26.3.2015: yhteensä 19 blogijulkaisua

+ MUIDEN BLOGIEN JA SIVUSTOJEN AIHEESEEN LIITTYVIEN SISÄLTÖJEN JAKO
”Seuraava artikkeli ei ole #sori15-ryhmäläisten kirjoittama, mutta mielestämme kuitenkin oikein hyvä! 
Suosittelemme lukemaan! http://lauriskon.com/2013/03/12/milloin-sosiaalipummiudesta-tuli-kansalaisoikeus”

+ AKTIVOINNIN SUOSITTELU
”Muistakaahan myös jakaa artikkeleitamme,  
somessa on voimaa!”
”Jassoo. Jos luit tänne asti niin meneppäs nyt samalla  
vaivalla sitten Facebookiin ja tule mukaan vaikuttamaan  
asioihin somessa. Klikkaa tästä!”

+ KOMMENTTEIHIN JA PALAUTTEISIIN VASTAUS
”Ajatuksia herättävää keskustelua, kiitos!”

M I T E N K E I N OT E R OAVAT M U I S TA Y R I T TÄ J I E N E T UJA A JAV I S TA TO I M I J O I S TA?

EROTTAUTUMINEN

KIELELLISET KEINOT

Internetin keskustelukulttuurit -julkaisussa Robert Arpon mu-
kaan käytetty kieli vaihtelee käyttötarkoitusten ja -tilantei-
den mukaan. 

#sori15:n osalta kieli, kirjoitusten rakenne ja kirjoitustapa 
vaihtuvat 22 kirjoittajan kesken eikä yhtenäistä linjaa tai 
päätoimittajaa ole otettu suodattajaksi. Kirjoittajat voivat 
pysyä anonyymina eivätkä edusta nimellisesti omaa yritys-
tään tai yrittäjäyhdistystä. Tämä antaa vapauden kirjoittaa 
rohkeasti ilman pelkoa, että kirjoitukset vaikuttaisivat liike-
toimintaan negatiivisesti.

Esimerkki: Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma 2015–2019
1. Työmarkkinat uudistettava  — luodaan uusia työpaikkoja
2. Julkista sektoria pienennettävä   — turvataan kansalaisten hyvinvointi
3. Verotuksen kannustavuutta lisättävä  — tuetaan yritysten menestymistä
4. Yksinyrittäjien asemaa parannettava  — mahdollistetaan yrittäjänä 

pärjääminen
5. Turhasta sääntelystä luovuttava  — annetaan tilaa yrittäjyydelle ja 

luovuudelle

#sori15 tuo vastaavia tavoitteita esille teeseillä ja blogikir-
joituksilla, mutta selkokielellä ja konkreettisin esimerkein. 
Blogitekstit sisältävät tunteita herättävää kärjistämistä, ää-
riesimerkkejä ja provosointia. Tavoitteet ovat yhteneväisiä 
Suomen yrittäjien kanssa, mutta keinot päämäärään pää-
semiseksi erilaiset. 

#SORI15-YRITTÄJÄYHTEISÖNÄ

Ulla Hytin ja Lenita Niemisen Ytyä yrittäjyyteen! -tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjäyhteisön syntymistä ja sen merkitystä 
yrittäjänä kehittymiselle, hyvinvoinnille ja liiketoiminnalle. Tutkimuksessa nousi esiin jatkotutkimustarvetta millaisia merkityksiä 
yrittäjät näissä yhteisöissä antavat yhteisölle ja sen tarpeellisuudelle oman yrittäjyyden ja liiketoiminnan näkökulmista. 
#sori15 on koonnut oman naisyrittäjäyhteisön, joka toiminnaltaan poikkeaa yhdistysmuotoisista Suomen Yrittäjistä ja Suomen 
Yrittäjänaisista, mutta on yhdistysten toimintatavoista poikkeavin keinoin onnistunut saamaan näkyvyyttä tavoitteilleen 
pienyrittäjän aseman yhdenvertaistamiseksi Suomessa. 

MUITA TOTEUTUKSIA

Muita yrittäjyyttä puolustavia, tukeavia sekä yrittäjyyteen 
rohkaisevia sosiaalisen median kampanjoita:

Suomen Yrittäjien eduskuntavaalikampanja
#työn_tekijä
Yrittäjät lupaavat jatkaa yrittäjinä, säilyttää työpai-
kat ja luoda lisää uusia työpaikkoja. Jotta yrittäjät 
voivat pitää lupauksensa, eduskunnan ja hallituksen 
on tehtävä yrittäjyyttä tukevia päätöksiä.
http://www.yrittajat.fi/tyontekija

Helsingin yrittäjien kampanja  
”Jos olisin yrittäjä” 
#josolisinyrittäjä
Ihmiset kirjoittavat kehykseen yrittäjän unelma-am-
mattinsa ja otattavat itsestään kuvan unelmansa 
kanssa. Toteutus pääosin tapahtumissa. 
Toteutus: Instagram 
Ollut aktiivinen tammikuussa 2015.

Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenten 
kampanja ”Mä oon mun pomo” 
#oonmunpomo
Ei enää aktiivinen. www.oonmunpomo.fi ohjautuu 
eteenpäin osoitteeseen http://nuoretyrittajat.fi/
opiskelijajasenyys

Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle n. 

12 000 €

Tiesitkö myös, että... 
Yrittäjän perheenjäsenen saattaa 
palkkatyöstä työttömäksi 
jäädessään menettää oikeuden 
työttömyysetuuteen perheessä 
harjoitetun yritystoiminnan ja hänen 
siihen osallistumisen vuoksi. 

Rakenteellinen syrjintä: 
Olemassa olevan lainsäädännön, palvelujen ja käytäntöjen syrjivyys.

M I T E N P I E N Y R I T TÄ JÄT  E I VÄT  O L E  Y H D E N V E RTA I S I A T YÖ S U H T E E S SA O L E V I E N K A N S SA?

YHDENVERTAISUUDEN TARVE

Ratkaisu Ruotsista?
Ruotsissa vanhemmuuden 
kustannukset jaetaan osana 
sairasvakuutusmaksua siten, 
että kaikki tuloveroa maksavat 
kuittaavat vanhempainkuluja 
noin 2 prosenttiyksikköä muiden 
sosiaalimaksujen mukana.

Vanhemmuuden kulut
Vanhemmuuden kustannusten 
nykykäytäntö on valtava rasiten 
naisten työnantajille, mutta se haittaa 
olennaisella tavalla myös naisten 
työllistymistä. 

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjyys on Suomessa kasvussa. 
Yrittäjiä on yhteensä noin 260 000. Heistä noin 170 000 on yksinyrittäjiä. 
Kymmenessä vuodessa Suomeen on tullut 40 000–50 000 uutta yksinyrittäjää.
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#sori15-Facebook-sivu. https://www.facebook.com/sori15projekti (Haettu 26.3.2015)
#sori15-blogi. http://www.city.fi/blogit/sori/ (Haettu 26.3.2015)
Arpo, Robert: Internetin keskustelukulttuurit. 2005,102. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 39. Joensuun yliopisto. Joensuun yliopistopaino 2015.
Wikipedia: PK-yritys, EU:n komission määritelmä, http://fi.wikipedia.org/wiki/PK-yritys (Haettu 26.3.2015)
Hytti, Ulla ja Nieminen Lenita: Ytyä yrittäjyyteen! Tutkimus yhteisön synnystä ja yhteisön merkityksestä yksinyrittäjille yrittäjänä kehittymisen ja liiketoiminnan näkökulmista. 2014, 40. Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisusarja A.
Ihmisoikeudet.net: Syrjinnän kielto. http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=syrjinnan-kielto&next_page=4 (Haettu 25.3.2015)
Suomen Yrittäjät: Suomen yrittäjien tavoiteohjelma 2015–2019. http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tavoiteohjelmat/tavoiteohjelma-2015-2019/ (Haettu 27.3.2015)
Suomen Yrittäjät: Yrittäjyys Suomessa. www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/yrittajyyssuomessa/ (Haettu 27.3.2015)
Suomen Yrittäjät: Yksinyrittäjäohjelma 2011–2015. http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tavoiteohjelmat/yksinyrittajaohjelma-2011-2015/ (Haettu 26.3.2015)
Twitter hashtag #sori15. https://twitter.com/hashtag/sori15?src=hash (Haettu 26.3.2015)

Tekijä: Heidi Valtonen, hejoval@utu.fi  / Syrjintä somessa -työpajakurssi 25.–27.3.2015.
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Motiivina 
eduskuntavaalit  

2015?

http://city.fi/blogit/sori
https://www.facebook.com/sori15projekti?fref=ts
http://lauriskon.com/2013/03/12/milloin-sosiaalipummiudesta-tuli-kansalaisoikeus
http://www.yrittajat.fi/tyontekija
http://www.oonmunpomo.fi

