Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n lausunto 27.1.2019

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjätoiminta
Tavoite - ja toimenpideohjelma 2019-2022

1. Edunvalvonnan tavoitteet. Kommentteja ja muutosehdotuksia ohjelman osuuteen 1.

On tärkeää, että Yrittäjät kiinnittää huomiota yksinyrittäjien sosiaaliturvaan. On tärkeä tavoite, että
myös yrittäjällä on oikeus sosiaaliturvaan ja ansioturvaetuuksiin. Tiedossahan on, että monen
yksinyrittäjän tulot ovat köyhyysrajan tietämillä. Siksi on löydettävä nopeita keinoja yksinyrittäjille
päästä taloudelliseen varmuuteen yritystoiminnassaan.

2. Yksinyrittäjän toiminnan tukeminen. Kommentteja ja muutosehdotuksia ohjelman osuuteen 2.

Yksinyrittäjän työkykytalon kerrokset -kappale ja Omistajanvaihdos välineenä kasvuun ja
uudistumiseen -kappale ovat oikein hyviä!
Yksinyrittäjä useasti kokee olevansa yksin ja yksinäinen yrittäjä! Siksi tässä tavoiteohjelmassa on
tärkeää, että yrittäjän terveys ja toimintakyky on nostettu esiin. Myös yksinyrittäjän osaamisen
korostaminen on tärkeää, jotta myös yksinyrittäjä huolehtii osaamisensa jatkuvasta ylläpidosta.
Osaamiseen liittyy tärkeänä osana myös talousosaaminen.

3. Järjestön toiminnalliset tavoitteet. Kommentteja ja muutosehdotuksia ohjelman osuuteen 3.

Toimenpiteet keskusjärjestön tasolla -kappale on oikein hyvä! On tärkeää suunnitellusti vahvistaa
yhteistyötä yrittäjien hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisessä. Tähän vielä lisäisimme omana
tavoitteenaan sen, että yksinyrittäjille olisi tarjolla talousneuvontaa ja tukipalveluja erityisesti siihen
kohtaan, kun yksinyrittäjä suunnittelee toimintansa laajentamista ja ensimmäisen työntekijänsä
palkkaamista. Tiedämmehän, että se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on taloudellisesti
äärimmäisen kriittinen kohta yksinyrittäjälle.
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4. Muita kommentteja ja muutosehdotuksia ohjelmaan.

Hyvä ohjelma! Yksinyrittäjät kaipaavat rohkaisua verkostoitumiseen sekä tukea esim. talousasioissa
(esim. neuvontapalveluja).

5. Aluejärjestöjen hyviä käytäntöjä yksinyrittäjätoiminnasta. Esittele alueenne hyviä käytäntöjä, jotka
voidaan ottaa mukaan ohjelman liitteeksi.

Toimialajärjestö Suomen Kuntoutusyrittäjät ry järjestää jäsenyrittäjilleen maksuttomia Yrittäjien
iltakahveja, joihin voi tulla paikan päälle tai osallistua etänä. Iltakahveilla on aina joku teema ja aina
myös käsitellään ajankohtaisia asioita, yrittäjät saavat kysellä ja paikalla on aina asiantuntijat
vastaamassa. Samalla yrittäjät verkostoituvat keskenään. Usein näihin tilaisuuksiin osallistuu
nimenomaan yksinyrittäjät, jotka haluavat jutella kollegoiden kanssa.
Järjestämme myös maksuttomia teemallisia webinaareja, joihin voi lähettää etukäteen kysymyksiä
vastattaviksi. Tästä on saatu hyvää palautetta, koska näissä voi rohkeasti anonyyminä kysyä kaikkea
omaan liiketoimintaan liittyviä asioita.

Lausunto annettiin Suomen Yrittäjien lähettämän linkin kautta 27.1.2019
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