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TIIVISTELMÄ 
 

Tässä työssä käsitellään yrittäjyyttä ja yrittäjien sijaisuutta sekä 
yrittäjän työterveyttä. Yrittäjien hyvinvointi on ollut lähtökohtana 
siihen, miksi yrittäjille on haluttu kohdentaa oma sijaispalvelu. 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän käyttäjämäärä on kuitenkin ol-
lut vähäistä Tampereen alueella ja tämän opinnäytetyön avulla ke-
rätään yrittäjien ja heidän sijaistensa kokemuksia palvelusta. Toi-
meksiantaja on Tampereen Yrittäjänaiset ry.  

 
Taustamateriaalina on käytetty Internetistä saatua materiaalia, 
muutaman kirjan ohella. Tekijä on myös osallistunut Yrittäjien si-
jaisten valmennusiltoihin keväällä 2007 arvioidakseen valmennus-
ta sekä hankkiakseen lisämateriaalia ja -tietoa opinnäytetyöhön. 

 
Tähän opinnäytetyöhön liittyvä kysely tehtiin Tampereen alueen 
naisyrittäjille ja yrittäjien sijaisille sekä keväällä 2007 yrittäjien si-
jaisvalmennuksessa olleille. Tieto sähköisestä lomakkeesta toimi-
tettiin vastaanottajille sähköpostitse ja yrittäjäjäsenille myös kir-
jeitse. Jokaiselle kolmelle vastausryhmälle laadittiin oma sähköi-
nen kyselylomakkeensa ja tutkimusmenetelmänä sähköisessä ky-
selyssä käytettiin survey-menetelmää, jolla kartoitettiin lukumää-
räisesti mielipiteet niistä asioista, jotka liittyvät yrittäjäsijaisuuteen 
ja sijaisvalmennukseen. Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmää pide-
tään kyselyn mukaan hyvänä asiana, mutta palvelua tulisi markki-
noida tehokkaammin. 

 
Avainsanat: yrittäjyys, yrittäjä, yrittäjän sijainen, yrittäjien sijainen, sijaistoiminta 
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1 Johdanto 
 
1.1 Opinnäytetyön tarkoitus 
 
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyskatsauksen mukaan pie-
net ja keskisuuret yritykset ovat vuonna 2005 työllistäneet noin 62 
prosenttia koko yrityssektorin henkilöstöstä ja synnyttivät 52 pro-
senttia niiden liikevaihdosta. (Tietopankki… 2007) Suurin osa 
suomalaisista yrityksistä on perheyrityksiä tai yksinyrittäjän yri-
tyksiä (Arminen 2006) ja näiden yrityksien toiminta pitkällä aika-
välillä on tuloksellista, kun on kova usko siihen mitä tekee ja saa 
vaikuttaa tekemiseensä sekä muutoin toimillaan edistää yritystoi-
minnan hyvinvointia. (Reuna 2004)  
 
Taatakseen itselleen tuloja myös tulevaisuudessa, yrittäjien on teh-
tävä pitkiä työviikkoja ja useasti myös ilman lomia. (Y-lehti… 
2007) Luotettavaa henkilökuntaa tai sijaista voi olla vaikea saada 
(Halonen 6.10.2007, puhe) tai sitten tämän kunnolliseen perehdyt-
tämiseen ei yrittäjällä välttämättä ole aikaa tai muita resursseja. 
(Pieni… 2007) Liiketoimintaympäristö Suomessa on muuttunut 
yhä kilpailuhenkisemmäksi, joten yhä useamman yrittäjän voima-
varat saattavat yllättäen vähetä tai hävitä kokonaan. Henkisestä ja 
fyysisestä hyvinvoinnista on pidettävät huolta, ja yrittäjien edun-
valvontajärjestöt yrittävätkin kannustaa eri keinoin ja projektein 
jäsenistöään. (Yrittäjän… 2007)  
 
Yrittäjien sijaishanke on yksi näistä projekteista, millä halutaan li-
sätä työllisyyttä, alentaa yrittäjän kynnystä palkata työntekijä tai 
työntekijöitä ja helpottaa yrittäjän kiirettä sekä antaa tälle mahdol-
lisuus vapaapäivään tai loman viettoon. (Yrittäjien… 2007)  
 
Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa Yrittäjien sijaispalvelujär-
jestelmä -hankkeen taustoja ja tutkimuskyselyn avulla täsmentää 
yrittäjien ja näiden sijaisten kokemuksia Yrittäjien sijaispalvelusta 
Tampereen alueella. Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän tunnet-
tuutta kartoitettiin yrittäjille ja yrittäjien sijaisille suunnatuilla säh-
köisillä kyselyillä. Toimeksiantajana toimi Tampereen Yrittäjänai-
set ry. Tässä opinnäytetyöraportissa tarkastellaan myös yrittäjyyttä 
ja yrittäjäsijaisuutta. Loppupäätelmissä arvioidaan miten yrittäjien 
sijaispalvelujärjestelmän tunnettuutta voitaisiin lisätä. Pääasiallisi-
na lähteinä on käytetty verkkomateriaalia.  
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2 Yrittäjien sijaishanke 
 
 

Yrittäjä on tottunut ratkaisemaan ongelmat yksin tai pienessä pii-
rissä, avun pyytäminen ei välttämättä ole helppoa tai ei edes vaih-
toehto. Edellä mainittu asia mainitaan useissa yrittäjien sijaispalve-
lun Internet-lähteissä ja asia herättää myös keskustelua eri yrittäjä-
koulutuksissa ja -tilaisuuksissa. Esimerkiksi vuonna 2005 Suomen 
Yrittäjien puheenjohtaja oli huolissaan arvostuksen puutteesta, 
varsinkin kun Suomalaisten yritysten kasvuhalukkuus on ollut var-
sin rajallista. (Lehti 5.9.2005, puhe) Vuonna 2007 puheenjohtaja 
Antti Herlin on kuitenkin sitä mieltä, että yrittäjyyttä arvostetaan 
taas. (Herlin 5.9.2007, puhe)  
 
Naispuolisille yrittäjille on ollut vaikeampaa sovittaa yhteen äitiys 
ja vanhemmuus yrittäjyyteen; tasa-arvo on tässä asiassa ollut jäl-
keenjäänyttä. (Esiselvitys… 2007) Yrittäjyyden jatkaminen tai 
työllisyyden edistäminen pienissä yrityksissä ei ole helppoa, joten 
sukupuolten tasa-arvoa pitää edistää. (Hoiviska… 2006) Tähän 
tarkoitukseen on saatu Euroopan Sosiaalirahastolta rahallista tu-
kea, jotta pilottihankkeen avulla yksin- ja pienyrittäjille luotaisiin 
laadukas, toimiva ja luotettava järjestelmä, mikä myös tukisi työl-
lisyyttä. Järjestelmä on Internet-pohjainen palvelu, minkä avulla 
yrittäjät ja sijaiset kohtaavat toisensa. (Sipa… 2007)  
 
Yrittäjien sijaishankkeen tarkoituksena on mm. yrittäjän työn ja 
perheen yhteensovittamisen helpotus. (Sipa… 2007) Projekti on 
ajoitettu ajalle 1.11.2005 - 31.12.2007 ja pilottihanke on nimeltään 
”Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä”. Hankkeen pohjalta luodaan 
valtakunnallinen rekisteri nimeltään Sipa - Yrittäjien sijaispalvelu. 
(Projekti… 2005) Yrittäjänaisten Keskusliitto on rekisteröinyt Sipa 
– yrittäjien sijaispalvelun tavaramerkiksi (Kuva 1) aloittaessaan 
projektin.  
 

 
Kuva 1 Yrittäjien sijaispalvelun rekisteröity tavaramerkki 

 
 

Järjestelmän avulla pyritään edistämään työllisyyttä ja yrittäjyyttä 
Suomessa. Kokemukset, ideat ja tiedot kerätään hankkeen aikana 
niin, että niitä voidaan hyödyntää ja täydentää pysyvyyden takaa-
miseksi. (Yrittäjien… 2005)  
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Sipa-palvelun avulla halutaan motivoida yrittäjiä jaksamaan ja olla 
auttamassa yritystoiminnan kehittämisessä ja laajentamisessa tai 
antaa tukea sukupolvenvaihdoksissa. (Viljanen… 2007) Yrittäjien 
sijaispalvelu nähdään osana yrittäjyyskasvatusta ja jatkuvan toimi-
van verkoston luomisen apuna. (Yrittäjien… 2007)  
 
Yrittäjien sijaispalvelusta halutaan pysyvä valtakunnallinen järjes-
telmä. Tavoitteena pilottihankkeella on, että se palvelee yrittäjiä 
edistäen yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Pilottihankkeen aikana kerätään 
tietoa ja kokemuksia, joilla vahvistetaan ja kehitetään toimintaa. 
(Yrittäjien… 2007)  
 

 
2.1 Palvelun alkutaipaleet 
 
 

Alkunsa palvelu on saanut Pohjois-Karjalasta vuonna 2002, missä 
palvelu on nimeltään Puotiska. (Yrittäjien… 2005) Puotiskasta 
saatujen myönteisten kokemusten perusteella Yrittäjänaisten Kes-
kusliitossa syntyi halu kehittää palvelu maanlaajuiseksi. Kehitys-
työ antoi kimmokkeen ESR-rahan (Euroopan Sosiaalirahasto) ha-
kemiseen. TE-keskus on myöntänyt Yrittäjien sijaispalvelujärjes-
telmälle varoja ja projekti on saatu aloitetuksi Uudellamaalla, Jy-
väskylän seudulla ja Pirkanmaalla. Jatkorahoituksen avulla projek-
ti on voitu myös aloittaa Varsinais-Suomessa. (Yrittäjien… 2005) 
Euroopan Sosiaalirahasto haluaa tukea niitä toimia, millä ediste-
tään työllisyyttä ja tasa-arvoa sekä yrittäjyyden osaamista. (Euroo-
pan… 2006) Sijaispalvelujärjestelmän ja siihen liittyvän projektin 
avulla halutaan edistää juuri yrittäjyyttä ja yrityksen toimintaym-
päristön kehitystä, valmentamalla yrittäjille ammattitaitoinen ja 
luotettava sijainen. (Yrittäjän sijainen… 2005)  
 
Valtion työllistämistuen määräaikaisuus nähtiin esteenä 1990-
luvun lopulla siihen, ettei kiireavuksi voitu palkata yhteistä sijaista 
yrityksiin. (Kajanus 2006) Pohjoiskarjalalaiset palvelualan nais-
yrittäjät miettivät keinoja, joilla saataisiin apua pienyrittäjien ar-
keen. Innovaatio voi olla muutakin kuin tekninen ja teollinen kek-
sintö (Innovaatiot… 2003), joten uudenlainen ajatus palvelukon-
septista sijaispalvelujärjestelmän eteenpäin kehittämisestä syntyi. 
Pohjois-Karjalan yrittäjänaiset ry. jätti EU-hankehakemuksen pal-
velusta ja lähti kehittämään sijaisapua eteenpäin. Pohjoiskarjalasta 
kotoisin oleva Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n puheenjohtaja Mir-
ja Erlund on kertonut palvelun alkutaipaleesta näin: ”Kiinnostu-
neet kävivät tutustumassa sijaispalveluun Pohjois-Karjalassa ja me 
kävimme kertomassa siitä ympäri Suomea. Moni kysyi, miten sen 
saisi omalle paikkakunnalle ja siitä syntyi idea levittää hanketta 
eteenpäin. Tämähän oli selvä yrittäjäjärjestöjen edunvalvonnan 
asia!” (Kajanus 2006)  
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Vuodesta 2002 asti alun perin Puotiska -nimellä kutsuttua yrittäjän 
sijaispalvelua on mallinnettu järjestelmällisesti ja nykyään sijais-
palvelu toimii Yrittäjänaisten Keskusliiton hallinnoimana ja se saa 
työministeriön osoittamaa ESR-rahaa, jota koordinoi Uudenmaan 
TE-keskus. ”Yrittäjän sijaispalvelusta ollaan kiinnostuneita myös 
Ruotsissa ja Virossa. Hankkeella on mielestäni suuret näkymät. 
Olemme mukana luomassa uutta palvelua”, kertoo Mirja Erlund. 
(Kajanus 2006)  
 
Nykyään Puotiska-mallinnuksen pohjalta on muodostumassa val-
takunnallinen järjestelmä Yrittäjien sijaispalvelu. (Kajanus 2006) 
Yrittäjien sijaispalvelulle luodaan yhtenäinen laatujärjestelmä yh-
teistyössä eri alueiden ja mahdollisten hankkeiden kanssa, jotta 
annettava tieto on yhtenäistä eikä rajoitu pienelle tai rajatulle alu-
eelle. (Sipa… 2007) Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kautta on 
mahdollista palkata auktorisoituja sijaisia eli sipalaisia. Yrittäjien 
sijaiset ovat valmennettuja toimimaan yrityksissä itsenäisesti, Yrit-
täjien sijaispalvelun Internet-sivustojen mukaan sekä valmennus 
että sijaiset jakaantuvat alueellisesti. Tällä hetkellä toimintaa on 
Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Jyväskylän seudulla ja Varsinais-
Suomessa. (Sipa… 2007)  
 
 

2.2 Yrittäjän sijainen, sipalainen 
 
 

Yrittäjälle tulee vastaan tilanteita, jolloin osaava ja ammattitaitoi-
nen apu on tarpeen. Avuksi on saatava tehokas ja luotettava toimi-
ja, jotta yrityksessä työskentely hoituu avoimessa ilmapiirissä ja 
yrityksen asiat pysyvät kasassa. (Yrittäjän sijainen… 2005) Yrittä-
jän sijainen eli sipalainen voi olla apuna erilaisissa ennalta arvaa-
mattomissa tilanteissa esimerkiksi sairaustapauksissa. Vapaapäivi-
en ja lomien pitäminen helpottuu perhevapaiden ohella, kun yri-
tyksen käytössä on sipalainen. (Yrittäjän sijainen… 2005)  
 
Yrittäjän työ ei noudata virallisia työaikoja ja -menetelmät voivat 
poiketa muiden työtavoista, jolloin avuksi on saatava joustava 
henkilö, jolla on kykyä toimia ajallaan ja sovitusti. Yrittäjä ei aina 
ehdi olla neuvomassa ja kertomassa mitä tehdään, joten oma-
aloitteisuutta ja -toimisuutta tarvitaan. Yrittäjän kanssa työskente-
levällä pitää olla asenne kohdallaan eli olla itsekin yrittäjähenkinen 
ja sitoutunut siihen mitä tekee. Yrittäjän sijaisen kyvyt, ammatti-
taito ja tehokkuus pitää olla nähtävissä jo ensihetkestä. Ensihetki 
voi olla työn tekemisen ensimmäinen tunti tai sopimuksen teko-
hetki, jolloin yrittäjä palkkaa itselleen sijaisen tai apua. (Valmen-
nus yrittäjien… 2007).  
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Eri yritykset eri aloilla tarvitsevat erilaisia työntekijöitä ja sijaisia, 
joten sijaisen sukupuoli voi olla eri kuin itse sijaisella; tärkeintä on 
sopivan henkilön löytyminen ja saaminen sijaisuuteen. Tilanteissa 
kuin tilanteissa tarvitaan erilaisia taitoja: kaikki sijaispalvelun si-
jaiset ovat luotettavia ja oman alansa ammattilaisia. Sijaisuus- ja 
kiireaputyön lisäksi sijaiset voivat auttaa yrittäjää muissakin yri-
tyksen töissä. (Valmennus yrittäjien… 2007)  
 
Yrittäjien sijainen voi olla apuna liiketoiminnan kehittämisessä tai 
sijainen voi antaa yrittäjälle tilaisuuden kehittää omia liike- ja/tai 
yritystoiminnantaitoja. (Sipa… 2007). Yrittäjän tietotaitoja on päi-
vitettävä, joten sijaisen hankinta madaltaa kynnystä lähteä koulu-
tukseen.  
 
Sijainen tukee yritystoiminnan kasvua ja turvaa yrityksen toimin-
taa. Yrittäjän tavat ja tarpeet tuntiessaan sijaisesta on apua arjen 
rutiineissa ja tällä tavoin sijainen on tukemassa yrittäjän jaksamis-
ta. (Valmennus yrittäjien… 2007) Yrittäjät ovat saaneet myös si-
jaisesta yritykselleen jatkajia. (Marttala 2003) KTM Hely Wester-
holmin Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa sano-
taan, että niin sanotun hiljaisen tiedon hävitessä sukupolvenvaih-
doksessa tulee useasti ongelmia. Tämän vuoksi on tärkeää, että yri-
tyksen jatkajalle kerrotaan kaikista yritystoimintaan liittyvistä asi-
oista. Käytännön kokemuksista saadut tiedot auttavat yritystoimin-
nan jatkamisessa. (Tutkija… 2007)  

 
Yrittäjät, jotka ovat jo käyttäneet sijaisia, ovat todenneet, että sijai-
set ovat hyviä työkavereita ja yrityskumppaneita. (Sipa… 2007) 
Sijaispalvelun sijaiset voivat työskennellä yrityksessä työntekijänä, 
työsuhteessa tai toiminimellään; laskuttaen työstään yrityksensä 
kautta. (Yrittäjän sijainen… 2005) Yrittäjä hankkii sijaispalvelun 
kautta sijaisen, mutta yrittäjä ja sijainen sopivat keskenään työn 
yksityiskohdista. Palvelun tai sijaisuuden sopimuspohjana voi 
käyttää esimerkiksi Internetistä löytyviä työsopimusmalleja (Val-
mennus yrittäjien… 2007) esim. osoitteesta 
pre20031103.stm.fi/suomi/tso/lomake/lom602.pdf  
 
Sijaisten joukossa on myös entisiä yrittäjiä, yrittäjiksi haluavia tai 
niitä, jotka haluavat muutoin osallistua yrittäjyyden maailmaan. 
(Sinni… 2007) Sijainen ei ole mikään harjoittelija, vaan antaa 
oman panoksensa yritykselle ja yrityksen puolesta. (Valmennus 
yrittäjien… 2007)  

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/lomake/lom602.pdf
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Yrittäjän sijainen ei ole vain sijainen yrittäjälle, vaan sipalainen 
voi olla apuna erilaisissa projekteissa tai kiireessä. Mikään asia ei 
ole yksiselitteinen; sijaisen kanssa sovitaan henkilö- ja yksityis-
kohtaisesti mitä tämä tekee tai tulee tekemään määriteltyjen re-
surssien puitteissa. Sijaiset voivat tehdä valmistelevia kirjanpito-
töitä, suunnitella uuden markkinoinnin yritykselle tai olla apuna 
niissä prosesseissa, mihin yrittäjän omat tietotaidot tai resurssit ei-
vät ehkä riitä. (Sinni… 2007)  
 
Yksi vaihtoehto on palkata sijainen silloin, kun itse on loukkaan-
tunut esimerkiksi liikenteessä. Liikennevakuutuksesta korvataan 
sijaisen palkkakulut sivukuluineen. Liikennevahinkolautakunnan 
mukaan yrittäjällä on perusteltu oikeus saada korvaus siitä erotuk-
sesta mikä syntyy, jos sijaisen palkkaamisella ei saavuteta samaa 
tulosta kuin yrittäjän työpanoksella. Yritys ei halua menettää asi-
akkaitaan, joten tällöin on perusteltua palkata sijainen, eikä kes-
keyttää yrityksen toimintaa. (Yrittäjän ansionmenetys… 2007)  
 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän Internet-sivustoillakin maini-
taan kuinka joustavasti sijaiset voivat sopia yrittäjien kanssa sopi-
vimman tavan itse työn tekemiseen ja siihen liittyvät hallinnolliset 
asiat. Lähtökohtana on, että löytyy molemmalle osapuolelle sopi-
vin tapa toimia: työsuhdeasioista voi sopia henkilökohtaisesti tai 
sitten osuuskunnan kautta. (Sipa… 2007)  

 
Pienyrittäjät tekevät itse monenlaisia töitä ja pitkiä työpäiviä yri-
tyksessään. On myös sellaisia viikkoja, jolloin kokonainen päivä-
kään ei ole ollut vapaana saati kaksi, kuten voi tavallisella työnte-
kijällä olla. (Sinni… 2007) Ensimmäisen työntekijän palkkaami-
nen voi arveluttaa tai pienyritys joudutaan laittamaan kokonaan 
kiinni lomien ajaksi. Tähän on kiinnitetty huomiota myös yrittäjien 
edunvalvontajärjestöissä ja esimerkiksi Yrittäjänaisten keskuslii-
tossa kannustetaan käyttämään sijaispalvelua. Sijaispalvelusta saa 
sijaisuuteen valmennetun, ammattitaitoisen työntekijän vaivatto-
masti ja riskittömästi. (Sipa… 2007)  
 
Sijaisten joukossa on myös yrittäjiä, jotka laskuttavat työstään ja 
sijaisuudestaan yrityksissä sovitulla tavalla. Mahdollisuuksia on 
monia, joista voi keskustella myös Yrittäjien sijaispalvelun projek-
tivastaavien kanssa. Tärkeintä kuitenkin on, että sijaisuus on toi-
miva ja hyödyllinen kummallekin osapuolelle. (Yrittäjän sijai-
nen… 2005)  
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Yritystoiminnan lopetus ei ole aina kannattavaa tai tarpeen, jos yri-
tyksen talous on kunnossa ja yrittäjällä on vain halu päästä eläk-
keelle – eikä omassa perheessä ole henkilöitä, jotka voisivat jatkaa 
yritystoimintaa. Sukupolvenvaihdosta suunnitelleet yrittäjät ovat-
kin ajoittain käyttäneet Yrittäjän sijaispalvelua. (Viljanen 2007) 
Yritykseen saadaan sijainen, jolla on useasti uutta tietoa asioista ja 
halukkuutta yritystoiminnan jatkamiseen. (Sinni… 2007)  
 
Asenteet ja tavat toimimiseen ovat ratkaisevassa asemassa niin 
Suomessa kuin muuallakin maailmassa – pitää tuntea kyseisen 
maan yrityskulttuurin erilaiset säännöt – kirjoitetut ja kirjoittamat-
tomat. Sijaisella täytyy olla myös valmiudet venymiseen ja olla 
ymmärrystä siihen, että yrittäjältä vaaditaan enemmän kuin tavalli-
selta työntekijältä tai toimitusjohtajalta. Yrittäjän tai sijaisen tun-
nistaessa suomalaisen yrityskulttuurin peruspiirteet, pystyy pa-
remmin palvelemaan asiakkaita ja ymmärtämään paremmin ihmis-
ten odotukset. (Yrittäjänä… 2006)  
 
Suomessa sytytään hitaasti muutoksille, varsinkin jos on tottunut 
tekemään asiat tietyn kaavan mukaan. (Yrittäjänä… 2006) Useasti 
ei nähdä, että muutokset ja kehitykset ovat tehty juuri asianosaisen 
etuja ajatellen tai niin, että sillä edistetään jotain yhteistä hyvää ku-
ten esim. työllisyyttä. Yrittäjien sijaispalvelu on osa muutosta ja 
sillä edistetään työllisyyttä ja yrittäjien jaksamista sekä tuetaan yri-
tystoimintaa sisältäpäin. (Sipa… 2007)  
 

 
2.3 Yrittäjien sijaisvalmennus 
 
 

Sijaisella pitää olla oikea asenne yrittäjyyteen, siksi sijaisvalmen-
nukseen hakeutuvat käyvät läpi valintaprosessin, jossa valmentajat 
haastattelevat henkilökohtaisesti sijaisehdokkaat. (Yrittäjien… 
2007) Yrittäjien sijaisten valmentaminen yrittäjien avuksi nähdään 
tärkeänä, jotta yrittäjien on turvallista jättää yritys tarvittaessa 
osaaviin käsiin. (Valmennus yrittäjien… 2007)  
 
Valmennuksessa on lähiopetusta teoriajaksoineen, aiheisiin liitty-
viä etätehtäviä ja sijaiset saavat myös yksilö- ja pienryhmäohjaus-
ta. Ohjauksen avulla tuleva sipalainen määrittelee omat vastuualu-
eensa eli ne tehtävät, alat ja alueet, joissa toimii yrittäjien sijaisena. 
(Valmennus yrittäjien… 2007) Lähiopetuksen teemat liittyvät yrit-
täjyyteen, yritystoimintaan ja sijaisuuteen. (Sinni… 2007) Val-
mennuksessa käydään läpi vastaavia asioita mitä yrittäjäkoulutuk-
sessakin mm. asiakaspalvelua, markkinointia ja taloushallintoa se-
kä annetaan tietoa yrittäjän sijaisena toimimisesta ja miten yrittä-
jän sijaiseksi voi päästä. (Yrittäjien… 2005)  
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Kouluttajina ja valmentajina toimivat ne yrittäjät, joilla on tietotai-
toa yrittäjänä toimimisesta ja käytännön kokemusta arkiyrittäjyy-
destä. (Valmennus yrittäjien… 2007) Sijaisvalmennuksessa anne-
taan mahdollisuus tutustua eri yritysmuotoihin ja myös kannuste-
taan yrittäjyyteen. (Viljanen 2007) Yrittäjien sijaispalveluvalmen-
nuksesta ei vain valmistu yrittäjien sijaisia, vaan myös tulevia yrit-
täjiä. (Valmennus yrittäjien…2007)  
 
Osuuskuntatoiminta nähdään yhtenä vaihtoehtona sijaisuuteen: si-
jaiset voivat perustaa osuuskunnan, jota kautta käytännön toimek-
siannot tapahtuvat. Osuuskunnassa voi olla eri alansa asiantuntijoi-
ta tai toimijoita sekä tekijöitä yrityksen apuun. (Puotiska… 2006) 
Osuuskunnassa tietojen ja kokemusten jakaminen on yksinkertai-
sempaa kuin että toimisi yksin: sijainen pystyy keskittymään olen-
naiseen, kun tietää ympärillä olevasta ”tukirenkaasta”. (Valmennus 
yrittäjien… 2007)  
 
Myös työvoimatoimiston ja TE-keskuksen edustajat käyvät esitte-
lemässä toimintaansa yrittäjien sijaisvalmennusilloissa, jotta yrittä-
jät ja sijaiset tietävät apua olevan saatavilla, eikä tarvitse asioiden 
kanssa jäädä yksin. Työvoimatoimiston ja TE-keskuksen palvelu-
jen tuominen lähemmäksi yrittäjiä ja sijaisia on tärkeää, jotta yri-
tys- tai sijaistoiminta ei kaatuisi siihen, että olisi liiaksi sääntöjä tai 
velvoitteita. (Valmennus yrittäjien… 2007)  
 
Valmennuksen aikana sijaisiksi haluavia kannustetaan ottamaan 
yhteyttä eri yrityksiin, jolloin luodaan ensimmäiset kontaktit yri-
tyksiin ja yrittäjiin. Tällä tavoin toimien rakennetaan kontaktiver-
kostoa sekä edistetään sijaisten työllistämistä ja markkinoidaan 
yrittäjille itseä sekä sijaispalvelua. Sipa -valmennusesitteessä mai-
nitaan myös siitä tavasta, miten kontakteja voidaan rakentaa esim. 
vapaaehtoisen harjoittelun muodossa. (Yrittäjän sijainen… 2005)  
 
Sijaisvalmennuksen jälkeen sipalaisista halutaan pitää vielä huolta. 
Kouluttajat kannustavat sipalaisia pitämään yhteyttä myös valmen-
tajiin tai ainakin alueensa koulutusvastaavaan, jotta tiedetään mil-
laisia toiveita ja käytännön kokemuksia sijaisilla on järjestelmästä 
sekä miten käytännössä sijaistoiminta on hoitunut tai miten ovat 
käytettävissä yrittäjien sijaisina. (Valmennus yrittäjien … 2007)  
 
Yrittäjien sijaisjärjestelmän sijaiskoulutus/-valmennus on projekti, 
mutta on selvää, että järjestelmästä halutaan pitkäikäinen. Yrittäji-
en sijaispalvelulla halutaan luoda yhteiskuntaan työtä, yrittäjyyttä 
ja toimeentuloa. (Puotiska… 2006) Yrittäjien sijaispalvelujärjes-
telmän Internetsivustoilta www.sipa.fi löytyy tietoa itse järjestel-
mästä sekä sijaisten valmennuksesta. Tieto on tärkeää sekä yrittä-
jille että sijaisille, jotta saadaan syntymään toimiva asiakassuhde ja 
yrittäjien sekä sijaisten kohtaaminen helpottuisi. (Sipa… 2007)  

http://www.sipa.fi/
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2.3.1 Asiakaslupaus 
 
 

Yrittäjien sijaiset ovat vaitiolovelvollisia – luottamuksen säilyttä-
miseksi yrityksen asioista ei puhuta ilman lupaa muille, mutta 
muutoin sijaisten tulee olla avoimia vastaanottomaan tietoa ja 
hyödyntämään sitä tiedon antaneen yrityksen hyväksi. (Valmennus 
yrittäjien… 2007) Yrittäjien sijaisvalmennuksessa laaditaan ryh-
mälle oma asiakaslupaus, mitä noudattaen sipalaiset toimivat yrit-
täjien sijaisina. Ohessa versio (Kuva 2) valmennusryhmä III:n laa-
timasta asiakaslupauksesta. (Valmennus yrittäjien… 2007)  

 

Sipa-vala
Olen suorittanut Sipa -valmennuksen, jonka osallistujat 
ovat valikoituneita, asiantuntevia ja motivoituneita 
henkilöitä, jotka ovat valmennettu toimimaan itsenäisinä
yrittäjän sijaisina.

Yrittäjän ja yrityksen hyvinvoinnin ylläpidoksi ja edistämiseksi 
lupaan

• asiantuntevaa yrittäjyyden ymmärrystä
• räätälöityä tukea ja apua yrittäjän arkeen
• vankkaa  asiakaspalvelun osaamista

Olen
• vaitiolovelvollinen & luotettava
• sopeutumiskykyinen & oma-aloitteinen
• täsmällinen & tehokas

*SIPA SOPII SINULLEKIN!

 
Kuva 2 Valmennusryhmä III:n asiakaslupaus 
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2.4 Eduskunnassa kirjallinen kysymys yrittäjien sijaistoiminnasta 
 

 
Kansanedustaja Eva Biaudet, ruotsalaisesta kansanpuolueesta, oli 
keväällä 2004 huolissaan yrittäjien jaksamisesta ja otti asian esille 
eduskunnassa. Yhteiskunnan rattaiden pyörimisessä on yrittäjillä 
tärkeä rooli: yritykset luovat esim. työpaikkoja ja palveluita yh-
teiskunnan käyttöön. Nämä yritykset ovat useasti pieniä, yksinyrit-
täjien tai perheyritysten yrityksiä ja heillä on vaikeuksia löytää it-
selleen asiantuntevia tai luotettavia sijaisia lomittajiksi yllättävissä 
tilanteissa. Asiasta jätettiin eduskunnan puhemiehelle kirjallinen 
kysymys: ”Mitä hallitus voi tehdä, että Puotiska-verkostomallin 
mukainen hanke toteutetaan kaikissa maan TE-keskuksissa ja millä 
tavalla hallitus tukee sijaisyrittäjille suunnattua koulutustoimin-
taa?” (Biaudet 2004)  
 
Biaudet ehdottaa kyselyssään sijaisrekisteriä Suomen TE-
keskuksiin, josta saisi sijaiskoulutettuja sijaisia, yritysten itse hoi-
taessa työllistämiskustannukset. Puotiska-mallin mukaisesti toimi-
essa on huomattu, että se kehittää yrittäjäkasvatusta ja madaltaa 
kynnystä yrittäjiksi ryhtymiselle. Sijaiset voivat myös tarvittaessa 
jatkaa yrityksen toimintaa kun yrittäjä luopuu yritystoiminnastaan, 
näitä luopujia on enemmän kuin jatkajia. (Biaudet 2004).  
 
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen vastauksessa kir-
jalliseen kysymykseen kerrottiin yrittäjyyden politiikkaohjelmasta. 
Politiikkaohjelma oli käynnistynyt alkusyksystä 2003 ja se on osa 
hallituksen talous- ja elinkeinopolitiikkaa. Tavoitteena ohjelmalla 
on edistää työllistymistä, helpottaa yritysten perustamista ja edis-
tää niiden kasvamista ja kansainvälistymistä. Yritystoimintaan liit-
tyvää säädäntöä halutaan yksinkertaistaa, jotta erilaiset toiminnot 
ja velvoitteet hoituvat pienyrityksissä helpommin. Ministeri viittaa 
vastauksessaan ns. Puotiska-malliin, jonka mukaisesti yrittäjällä on 
mahdollisuus valita sijaisensa itse ja palveluun on kuulunut myös 
erilaista asiantuntija-apua eri tilanteissa. Ministeri mainitsee, että 
on aluekohtaista, kuinka tarpeelliseksi nähdään erilaisten toiminto-
jen tukeminen ja silloinkin on toimittava annettujen määrärahojen 
puitteissa. Ministerin vastauksessa mainitaan, kuinka nk. vaihto-
valmennusmalli saattaisi olla hyvä ratkaisu siihen, jolloin yrityk-
sessä olisi sijainen ja samanaikaisesti yrittäjät kouluttaisivat itse-
ään. ”Vaihtovalmennuskoulutukset voivat liittyä esimerkiksi yri-
tyksen kehittämiseen ja henkilöstön osaamistason nostamiseen täh-
tääviin räätälöityihin hankkeisiin.” (Pekkarinen 2004)  
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3 Yrittäjän työterveys 
 
 

Suomen Yrittäjien toiminnassa työhyvinvointi- ja terveyskysy-
mykset ovat aina esillä. Omasta terveydestä huolehtiminen on tär-
keää, mutta useasti yrittäjien suurempana huolena on oma työ tai 
yritystoiminta, jolloin poissaoloja ei juuri pääse kertymään. (Saar-
ni, Pakkala, Rekola, Kalanen, Oksanen & Wibom 2006) Kuitenkin 
yrittäjien oma näkökulma vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä muutkin 
tahot ovat: yrityksen menestyminen riippuu myös siitä, kuinka sen 
työntekijät voivat. (Yrittäjän terveys… 2007)  
 
Suomen Yrittäjien Internet-sivustoilta www.yrittajat.fi, löytyy 
koulutusaineistoa ja yleistä materiaalia yrittäjien jaksamisesta ja 
terveyskysymyksistä. Näitä asioita on käsitelty ja tullaan käsitte-
lemään eri tilaisuuksissa ja myös erilaisten hankkeiden avulla 
konkretisoidaan yrittäjien jaksaminen. Ajoittain tehdään selvityk-
siä, joiden avulla kartoitetaan ne tavat miten yrittäjät pitävät itses-
tään huolta. Yrittäjille halutaan tarjota keinoja, joiden avulla on 
mahdollista huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan 
työssä. (Yrittäjän terveys… 2007) Esimerkiksi vuoden 2000 alussa 
käynnistyneen Työssä jaksamisen -ohjelman loppuraportin mu-
kaan tutkimuksessa kävi ilmi, että osalla tutkimuksen kohteena ol-
leilla oli jokin haitta, mikä on vaikeuttanut hyvän fyysisen kunnon 
ylläpitoa. Ohjelma päättyi vuoden 2003 lopussa. (Työssä…2003)  
 

 
3.1 Vakuutusyhtiöt mukana työterveyden kehittämisessä 
 
 

Yritystoiminnan pyörittäminen vaatii yrittäjältä uskallusta ja hyviä 
henkisiä sekä fyysisiä voimavaroja; tämän vuoksi yrittäjien työolo-
ja, terveyttä ja työkykyä tutkitaan aika ajoin erinäisillä selvityksil-
lä. Keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiö Eterassa näillä säännölli-
sesti tehtävillä tutkimuksilla on tarkoituksena saada tietoa siitä, mi-
ten työssä jaksetaan ja tuloksia vertaillaan myös koko alan tulok-
siin. Tutkimuksia käytetään pohjana luotaessa työpaikka- tai yri-
tyskohtaisia työhyvinvointiohjelmia. (Työhyvinvointi… 2007)  
 
Usean yrittäjän elämä pyörii oman yrityksen ympärillä ja siihen 
liittyvissä harrastuksissa. Olisi kuitenkin tärkeää, että ymmärrettäi-
siin olla kiinnostuneita siitä mitä ympäristössä tapahtuu ja olisi 
muitakin harrastuksia, näin kehotetaan myös vakuutusyhtiö Fenni-
assa. Yritystoiminta on kilpailukykyistä kun pysytään ajan tasalla. 
Työkiireet ovat yleensä syy siihen, ettei työterveydestä huolehdita. 
Yrittäjyys tai yrittäjän työ on yleensä liiankin mielekästä tai tärke-
ää, jotta osaisi päättää ajoissa työpäivänsä. Työt hoidetaan silloin 
kuin niitä on, eikä vain tietyn työajan puitteissa. (Rapp 2007)  

http://www.yrittajat.fi/
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Työkykynsä hallinnassa on yrittäjä itse ratkaisevassa asemassa, 
elämään tulisi mahtua muutakin kuin työtä. Pienissä yrityksissä 
yrittäjän työkyky ja elämänhallinta heijastuvat myös koko yrityk-
sen toimintaan ja menestymiseen, näin toteaa Eläke-Fennian yli-
lääkäri Seppo Mattila, Fennian Internet-sivustoilla. Kalenterissa 
pitää olla tilaa perheelle, harrastuksille ja lepäämiselle: työpäivien 
ei pidä olla toistuvasti ylipitkiä ja työpäivien lomaan tulee mahdut-
taa myös vapaapäiviä. Yksinyrittäjänkään ei tarvitse olla asiak-
kaidensa tavoitettavissa aina: viesteihin ei tarvitse vastata ja puhe-
limen voi sulkea, opastaa ylilääkäri Mattila. (Rapp 2007)  
 
Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan yrittäjät lomailevat yleensä 
puolet siitä mitä työntekijät, keskimäärin 2 viikkoa kesässä; jotkut 
yrittäjät eivät pidä lomaa lainkaan. Noin 5 % yrittäjistä jättää lo-
mansa käyttämättä, vaikka heillä olisi siihen oikeus ja ehkä myös 
mahdollisuus, Suomessa yrittäjillä on tapana pitää lomaa vähän ja 
harvoin. Lomatilanne on kuitenkin kohentumassa, yrittäjien roh-
kaistaan lomailuun ja vapaiden pitoon heti yrityksen perustamises-
ta lähtien. (Yhä… 2003) ”Yritystoiminnasta irrottautuminen vaatii 
sijaisen palkkaamisen tai muita järjestelyitä, mutta myös yrittäjä 
ansaitsee ja tarvitsee säännöllistä lomaa jaksaakseen”, toteaa yli-
lääkäri Mattila. (Rapp 2007)  
 
Liikunnan merkitys työkunnossa on oleellinen, joten jokaisen tulisi 
löytää itselleen sopivin liikuntamuoto, jolla saa tuuletetuksi ajatuk-
siaan. Henkinen ja fyysinen kestävyys parantuu liikunnan avulla 
sekä vähentää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin. Työstä suoriu-
tuu paremmin, kun yleiskunto on hyvä. Jokaisen pitäisi kokeilla ja 
löytää itselleen sopiva tapa liikkua. Esimerkiksi kävely on erin-
omainen laji ja sopii kaikenikäisille ja -kokoisille. Kunnon ylläpi-
tämiseksi riittää jo kolme reipasta puolen tunnin kävelylenkkiä 
viikossa. Kävelysauvoilla lenkkiin saa vielä lisää tehoa, Mattila 
sanoo. (Rapp 2007)  
 
 

3.2 Tärkeät verkostot 
 
 

Yrittäjät ovat useasti työssään yksin tai avun hakemista ei ole pi-
detty hyvänä vaihtoehtona. (Hoikkala 2007) Tieto siitä mistä saisi 
apua, ei välttämättä saavuta yrittäjiä. Työ on yleensä niin keskei-
sessä asemassa heidän elämässään että keskittyminen yritystoi-
minnan ulkopuolisiin asioihin on useasti vaikeaa. (Jaksamista… 
2007) Viime vuosina verkostoituminen on kuitenkin lisääntynyt, 
mitä voidaan pitää hyvänä asiana ajateltaessa yrityksen kilpailuky-
kyä ja yrittäjän työhyvinvointia.  
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Järjestötoiminnassakin huomioidaan asioiden riippuvuussuhteet; ei 
keskitytä vain yhteen asiaan, vaan myös niihin keinoihin ja asioi-
hin, joilla on päädytty tiettyihin ratkaisuihin. Esimerkiksi yrittäjä-
järjestöjen kautta on mahdollista aktivoida itseään ja osallistua 
vaikkapa työhyvinvointia lisääviin tapahtumiin tai harrastuksiin. 
(Alaja 2005)  
 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän sijaisista eli sipalaisista on 
apua, kun halutaan irtautua töistä vaikka siksi hetkeksi, kun yrittäjä 
huolehtii omasta kunnostaan ja hyvinvoinnista työyhteisössä. (He-
lin 2007) Tärkeää on myös se, että yrittäjä pitää huolta omasta 
ammattitaidostaan ja kehittää sitä jo ennen kuin ongelmia syntyy. 
Ne tietotaidot mitä on saanut tai ollut yrityksen perustamisen ja 
aloittamisen aikoihin saattavat olla jo vanhentuneet tai muutoin 
puutteelliset. Yrittäjä ei aina huomaa tietotaidoissaan tai yleisesti 
työasioiden hoidossa olevan puutteita, joten verkostoitumisen 
avulla voi saada lisävirikkeitä. Verkostoitumisen avulla paranne-
taan yrityksen hyvinvointia sekä saadaan lisävirikkeitä tai huomio-
ta työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. (Valmennus yrittäjien… 
2007) 

 



   17 
 
 
 
 
4 Kysely yrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä 
 
 

Tutkimusmenetelmän pohjana oli kvantitatiivinen survey-
tutkimus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tiedon hankintaa ohjaa-
vat tavallisesti aikaisempaan tietoon perustuvat käsitykset ilmiöstä 
ja käsitteistä rakennettu teoria tutkittavasta ilmiöstä. Survey-
menetelmä tarkoittaa etukäteen strukturoitua aineistonkeruuta ky-
selylomakkeen avulla. Kyselymenetelmä on sekä taloudellinen että 
tehokas tapa kerättäessä tietoa suurten ihmismäärien asenteista tai 
mielipiteistä (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994, 118–119).  
 
Survey-menetelmään pohjautuvan kyselyn avulla kartoitettiin vas-
taajien mielipiteet lukumääräisesti ja avoimin kysymyksiin vas-
taamalla saattoi tarkentaa vastaustaan. Näin toimien on saatu spon-
taaneja vastauksia ja kyselyn käytännön toteuttaminen ei aiheutta-
nut ylimääräisiä kustannuksia toimeksiantajalle tai raportoijalle. 
Tämän tutkimusmenetelmän haittapuolena oli se, että kyselynä 
suoritetun kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi.  
 
Kyselyssä hyödynnettiin Tampereen ammattikorkeakoulun loma-
ke-editoria, jonka avulla luotiin 3 sähköistä lomaketta yrittäjille, 
yrittäjien sijaisille ja valmennuksessa keväällä 2007 olleille tulevil-
le sipalaisille. Tampereen Yrittäjänaisten koulutusvastaavalle säh-
köpostitse toimitetut sähköisen kyselylomakkeen linkit lähtivät 
yrittäjille jäsenkirjeen mukana ja sipalaisille sähköpostitse. Tampe-
reen naisyrittäjille suunnattu jäsenkirje lähetettiin 31.5.2007. Kyse-
lylomakkeen (360 kpl) lisäksi kirjeessä oli linkki lomakkeeseen, 
joka löytyy Tampereen Yrittäjänaisten verkkosivuilta osoitteesta 
www.tampereenyrittajanaiset.fi.  
 
Toukokuussa toimitettuun sähköiseen kyselylomakkeeseen vasta-
uksia saatiin yrittäjiltä vain 7 kpl, joten elokuussa lähetettiin säh-
köpostitse linkki uudestaan 200 yrittäjälle, Tampereen Yrittäjä-
naisten puheenjohtaja Sointu Langin toimesta. Vastaanottajat oli-
vat kaikki Tampereen Yrittäjänaisten jäseniä tai kannatusjäseniä. 
Elokuiseen yrittäjien päivitettyyn sähköiseen lomakkeeseen tuli 
vastauksia vain 1 kpl.  
 
Yrittäjien sijaisille linkit sähköiseen lomakkeeseen toimitettiin 
sähköpostitse toukokuussa ja lyhyen ajan sisällä vastauksia kertyi 
yhteensä 26. Sähköpostitse toimitetun kyselylinkkien vastaanotta-
jina oli 44 sipavalmennettua, joista osa on yrittäjänaisten jäseniä. 
Osa sipalaisista on Yrittäjänaisten jäsenistöä, joten vastaanottajissa 
oli päällekkäisyyttä, jo tämänkin vuoksi kyselyt haluttiin eriyttää 
kolmeksi erilliseksi sähköiseksi lomakekyselyksi.  

http://www.tampereenyrittajanaiset.fi/
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Lomakkeet laadittiin mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta niihin 
vastaaminen olisi nopeaa ja yksinkertaista. Tämäkään toimenpide 
ei auttanut, vaan yrittäjien osalta vastaukset jäivät niin alhaiseksi 
että virhemarginaali tuloksissa on suuri. Voidaankin arvioida, että 
yrittäjien osalta ei saatu luotettavasti niitä vastauksia ja tuloksia 
mitä haettiin. Vastausprosentiksi tuli yrittäjien osalta 2 % ja sipa-
valmennettujen 59 %. Tampereen Yrittäjänaisten verkkosivuilta on 
laskettavissa henkilökuvien perusteella, kuinka monta yrittäjien si-
jaista listoilla Tampereella on. Tämän perusteella valmennusryh-
mässä I on 16 sijaista ja ryhmässä II 14 sijaista, jolloin heille osoi-
tetun kyselyn vastausprosentiksi tulee 46,67 ja ryhmästä III (ke-
vään 2007 valmennetut) vastasivat miltei kaikki kyselyyn, vasta-
usprosentiksi tuli 83 %.  
 
Avointen kysymysten avulla saattoi vastaustaan tarkentaa tai ottaa 
vastaajana itselleen tärkeitä kysymyksiä esille. Sähköisessä lo-
makkeessa kysymykset on esitetty arkikielellä, kyselyn tekijän nä-
köisesti, jotta asiaa ei koettaisi niin viralliseksi. Lomakkeessa oli 
annettu myös kyselyn tekijän yhteystiedot, mikäli vastaajilla olisi 
kiinnostusta haastatteluun tai kertoa enemmän tuntemuksistaan ja 
kokemuksistaan. Sähköisen kyselylomakkeen ulkopuolisia yhtey-
denottoja ei tullut.  
 
 

4.1 Yrittäjien kysely  
 
 

Yrittäjille osoitettuun sähköiseen kyselyyn tuli vastauksia 7 kpl eli 
vastausprosentti on vain 1,94 %, kun kyselylomakkeita oli toimi-
tettu Tampereen naisyrittäjille jäsenkirjeen mukana 360 kpl 
31.5.2007. (Liite 1, sivut 36-37) Sähköiseen kyselylomakkeeseen 
löytyy myös linkki Tampereen Yrittäjänaisten Internet-sivustoilta 
www.tampereenyrittajanaiset.fi: Uutisia >> lisää uutisia – 
25.5.2007 Vastaa Sipa-kyselyyn! (Liite 2, sivu 38)  
 
Kaikki vastaajat olivat kuulleet yrittäjien sijaispalvelusta ainakin 
nimeltä. Kysyttäessä, onko halukkuutta sijaisen käyttämiseen, ää-
net jakautuivat oheisen taulukon mukaisesti (Taulukko 1).  
 
Taulukko 1 Sijaisen käyttäminen 

 
Havaintomäärä %-osuus Vastausvaihtoehto 

5 kpl 71,4Kyllä 
2 kpl 28,6Ei 
7 kpl 100,0Yhteensä 

 
Kaikki vastasivat tähän kysymykseen ja avoimiin kysymyksiin 
vastaamalla saattoi tarkentaa vastaustaan.  

http://www.tampereenyrittajanaiset.fi/
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Oheisessa taulukossa näkyy kuinka sijaisia on yrityksissä jo käy-
tetty (Taulukko 2).  
 
Taulukko 2 Aikaisempi sijaisen käyttö 

 
Vastausvaihtoehto %-osuus Havaintomäärä 

2 kpl 28,6Kyllä 
5 kpl  71,4Ei 
7 kpl 100,0Yhteensä 

 
Lukumääristä voi todeta, että vain murto-osa on käyttänyt yrittäji-
en sijaispalvelua, vaikka järjestelmä on ollut käytössä jo vuoden 
päivät. Vastausten vähäinen määrä ei kuitenkaan anna tarpeeksi 
luotettavaa tulosta, joten avoimet kysymykset vastauksineen ovat 
tärkeässä asemassa tarkasteltaessa luotettavuutta. Avoimiin kysy-
myksiin vastattaessa saadaan tarkempaa tietoa siitä, mihin pohjau-
tuu valinta kyllä/ei-kysymyksissä.  
 
Toimeksiantaja oli myös kiinnostunut siitä, kuinka houkutteleva 
yrittäjien sijaispalvelu nykyisellään koetaan, lukujen perusteella 
arvioidaan markkinoinnin onnistumista (Taulukko 3 & Kuvio 1).  
 
Taulukko 3 Yrittäjien sijaispalvelun houkuttelevuus 

 
Vastausvaihtoehto %-osuus Havaintomäärä 

Eos 14,3 1 kpl
Kiinnostus on vähäistä 42,9 3 kpl 
Kiinnostaa enemmänkin 42,9 3 kpl
Yhteensä 100,0 7 kpl

 

eos / kysymyksen ohitus
kiinnostus on vähäistä
kiinnostaa enemmänkin

Miten kiinnostavana yrittäjien sijaispalvelu koetaan

14,29%

42,86%

42,86%

 
Kuvio 1: Yrittäjien sijaispalvelun houkuttelevuus  
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ijaispalvelu kiinnostavuus on keskitasoa eli markkinoinnissa on 

ijaispalvelulle ei tämän vähäisen vastaajamäärän mukaan ollut 
en 

aulukko 4 Yrittäjien sijaispalvelun käyttö  
 

S
vielä parannettavaa yrittäjien näkökulmasta ja joukossa oli myös 
vastaaja, joka ohitti kysymyksen tai ei osannut/halunnut mielipi-
dettään kertoa.  
 
S
vielä kovasti käyttöä, taulukosta näkee miten vastattiin ja millain
prosentuaalinen tulos kysymykselle saatiin (Taulukko 4).  
 
T

Havaintomäärä %-osuus Vastausvaihtoehto 
4 kpl57,1Ehkä tulevaisuudessa  
3 kpl42,9Tulen käyttämään  
7 kpl100,0Yhteensä 

 
”Tulevaisuudessa” -kysymyksen vastauksilla voidaan tarkoittaa si-

 

 
On myös kiinnostavaa tietää, kuinka yrittäjät käyttäessään sijaista 

-

aulukko 5 Yrittäjien sijaisten hinnoittelu 
 

tä, että ollaan vielä epävarmoja ja että asiaa tarkastellaan aina sen 
hetkisen tilanteen mukaan. Vähemmistöksi jäivät ne, jotka sijaisen
tulevat varmemmin palkkaamaan (Taulukko 4).  

maksaisivat tämän palveluista. Sijaiset itse ovat hieman epävarmo-
ja siitä, miten hinnoitella oma työ ja/tai palvelu, joten yrittäjien 
vastauksista saisi hieman osviittaa asialle. Oheisessa taulukossa 
vaihtoehtoja on annettu vain kolme, mutta avoimissa kysymyksis
sä tai yhteydenotolla kyselyn tekijään saattoi lisävaihtoehtoja esit-
tää (Taulukko 5).  
 
T

Vastausvaihtoehto %-osuus Havaintomäärä 
Eos 28,6 2 kpl 
Palkkaus 57,1 4 kpl 
Toimeksianto / laskutus 14,3 1 kpl 
Yhteensä 100,0 7 kpl 

 
Tässä kysymyksessä oli jo hieman hajontaa, mikä selittynee sillä, 

r-

että vastaajia oli alle kymmenen ja vastausvaihtoehtoja vain kol-
me. Palkkausta suositaan ja lähinnä sen alan työehtosopimuksen 
mukaisesti millä toimitaan. Palkkaus olisi sijaisenkin kannalta pa
hain vaihtoehto, jos ei ole toiminimeä tai työskentele osuuskunnan 
kautta (Kuvio 2).  
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eos
palkkaus
toimeksianto/laskutus

Miten sijaisen käytöstä tai palveluista voisi maksaa

28,57%

57,14%

14,29%

 
Kuvio 2: Yrittäjien sijaispalvelun käyttöhinnoittelu  
 
Se minkä hintaiseksi palvelu muodostuu, riippuu siitä, millaiseen 
sopimukseen yrittäjä ja tämän sijainen pääsevät (Taulukko 6).  
 
Taulukko 6 Hinnoittelu 

 
Vastausvaihtoehto %-osuus Havaintomäärä 

2 kpl 28,6Eos 
1 kpl 14,3Alan palkkaehdot / tes 
4 kpl 57,1Sopimuksen mukaan 
7 kpl 100,0Yhteensä 

 
Palvelu ja sijaisen käyttö sovitaan yrittäjän ja sijaisen kesken, hin-
noittelussa huomioidaan kaikki työn tekemisestä aiheutuneet kus-
tannukset. Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän käyttö tai siihen re-
kisteröityminen on tällä hetkellä maksutonta yrittäjille ja sijaisille.  
 
 

4.1.1 Yrittäjäkyselyn avointen kysymysten vastaukset 
 
 
  Tilanteet, joissa yrittäjä voisi harkita sijaisen käyttämistä, ovat hy-

vin samankaltaisia. Sijaisen käyttö nähdään hyödyllisenä erilaisis-
sa projekteissa – ei ehkä kuitenkaan varsinaisena sijaisena – ja sil-
loin, kun ei itse kyetä tekemään jotain ajoissa. Asiat on hoidettava, 
vaikka olisi ruuhkaa ja tällöin voisi sijaisesta olla apua (Liite 6, si-
vu 46).  

 
  Kysyttäessä millaiset ominaisuudet yrittäjän sijaisella tulisi olla, 

saa vastaukseksi mielenkiintoisia määrittelyitä. Itsenäinen, talou-
dellinen, varovainen ja ystävällinen: sellaisen yrittäjän täytyy olla 
itsekin, joten sijaiselta ei vaadita yhtään sen enempää kuin itseltä. 
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Sijaiselle saattaa tulla vastaan yllättäviä tilanteita, jotka on hoidet-
tava, vaikka ei vastaisikaan varsinaista työnkuvaa. (Liite 6, sivu 
46).  
 
Esteet, joiden vuoksi sijaisen käyttö ei ole mahdollista, liittyvät 
yleensä rahaan. Ei haluta ottaa taloudellista riskiä, sillä halutaan 
töiden riittävän myös jatkossa itselle. Sijaisia ei aina tunneta, joten 
heihin ei osata luottaa ja keneltä voi luotettavuuden varmistaa? 
Tämä liittyy siihen, kuinka sitoutuneita sijaiset ovat yritykseen eli 
hoituvatko työt sopimuksen puitteissa (Liite 6, sivu 46).  
 
Yrittäjien sijaispalvelun markkinointi nähdään vähäisenä, kaiva-
taan aktiivisempaa otetta ja ilmoittelua lehdissä muistuttamassa 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä esim. ilmaisjakelulehdissä 
(Liite 6, sivu 46). Ideana Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä saa kii-
tosta, mutta varsinaisia kehittämisideoita ei vastaajilta saatu.  
 

 
4.1.2 Ylimääräinen yrittäjäkysely 

 
 

Kyselyn luotettavuuden varmistamiseksi kyselystä tehtiin uusi ver-
sio, joka löytyi Tampereen yrittäjänaisten verkkosivuiltakin. Kyse-
lylomake sulkeutuu opiskelijan valmistuessa Tampereen ammatti-
korkeakoulusta (Liite 3, sivut 39-41).  
 
Uuteen tai täydentävään yrittäjien sähköiseen kyselyyn tallennuk-
sia tuli vain yksi. Osoitelinkki sähköiseen lomakkeen oli toimitettu 
sähköpostitse 200:lle Tampereen naisyrittäjälle elokuussa. Uuden 
kyselyn vastaukset noudattivat samaa linjaa kuin aikaisemman ky-
selyn vastaukset, ehkä hieman negatiivisempi sävy eli oltiin huo-
lissaan kuinka tämä kaikki käytännössä toteutuisi ja toimisi niin, 
että yrittäjä voi turvallisin mielin jatkossakin käyttää sijaista yri-
tyksen eri tehtävissä (Liite 7, sivu 47).  
 

 
4.2 Yrittäjien sijaisten kysely 
 
 
  Tampereen Yrittäjänaisten koulutusvastaava toimitti 30 sipalaiselle 

toukokuussa sähköpostitse osoitelinkin sähköiseen kyselylomak-
keeseen (Liite 4, sivut 42-43). Sähköiseen yrittäjien sijaisten kyse-
lyyn tuli vastauksia 14 kpl. Sipalaiset olivat osallistuneet valmen-
nukseen vuonna 2006; ryhmä I keväällä ja ryhmä II syksyllä. Val-
mennusryhmien I-II vastausprosentiksi tuli 46,67 %.  
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  Sipalaisten vastaukset olivat niukkoja tai sitten jokin kysymys oli 

ohitettu kokonaan. Yleinen linja oli kuitenkin se, että yrittäjien si-
jaistoiminta on lähtenyt nihkeästi toimimaan, vaikka innostusta on 
puolin ja toisin. Joukossa on myös tyytyväisyyttä, kuten oheisesta 
kaaviosta on nähtävissä (Kuvio 3). 

kysymyksen ohitus
ihan ok / hyviä ja huonoja päiviä / tilanteita
hyvin / kokemus muiden joukossa
erinomaisesti / motivaatio jatkaa on yhä tallella

Miten sijaisena toimiminen on sujunut?

50,00%

7,14%

14,29%

28,57%

  Kuvio 3: Sijaistoiminnan yleinen käyttökokemus valmennusryh-
mien I-II kohdalla  
 
Esteistä ja toiminnan epäonnistumisesta sai kertoa lisää avointen 
kysymysten vastauksissa. Ohessa jakauma miten vastaajat suhtau-
tuivat kysymykseen ja mikä vaihtoehdoista vastaa eniten heidän ti-
lannettaan. 64,29 % vastaajista ei halunnut vastata kysymykseen 
tai muutoin ohittivat kysymyksen, sillä suurin osa vastaajista ei ole 
toiminut yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kautta yrityksen sijai-
sena (Kuvio 4).  
 

kysymyksen ohitus
perehdytys heikkoa
joku muu syy

Esteet tai syyt minkä vuoksi toiminta ei ole onnistunut

64,29%
7,14%

28,57%

  uvio 4: Sijaisuuden onnistuminen valmennusryhmien I-II osalta  K
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  Sijaisten kokemukset siitä, miten yrittäjät vastaanottavat palvelun 

hajautuvat jo vastausten perusteella eriasteisiksi. Kysymys on ha-
luttu tässäkin ohittaa, mikä voi johtua siitä, ettei ole tietoa asiasta 
eli sijaiselle ei ole jäänyt tuntemusta asiasta. Tämä kysymys on 
myös ohitettu siksi, ettei ole vielä toimittu yrityksessä tai yrityksis-
sä sijaisena yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän kautta (Kuvio 5).  

 

kysymyksen ohitus
tyytymättömiä tai epävarmoja
tyytyväisiä
innostuneita

Miten yrittäjät kokevat sijaispalvelun sijaisen mielestä?

28,57%

28,57%
14,29%

28,57%

 
  Kuvio 5: Valmennusryhmien I-II näkemys yrittäjien suhtautumi-

sesta Yrittäjien sijaispalveluun  
 
 

4.2.1 Sipalaisten avointen kysymysten vastaukset 
 
 

Kysymyksellä ”onko yrittäjiltä saatu vinkkejä, omaan tai palvelun 
markkinointiin tai hinnoitteluun” haluttiin kartoittaa millaisia 
kommentteja yrittäjien sijaiset valmennusryhmistä I-II ovat saa-
neet Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä yrittäjiltä. Tämä kysy-
mys myös osoittaisi välillisesti sen, miten valmiita yrittäjät tai si-
jaiset ovat palvelun käyttöönotossa. Suurin osa vastaajista ei ollut 
saanut vinkkejä yritysmaailmasta palvelun tai oman itsensä mark-
kinointiin ja/tai hinnoitteluun. Valmiita sopimusmalleja on kuiten-
kin käytössä ja ne ovat apuna silloin, kun mietitään millainen so-
pimus tehdään yrittäjän ja sijaisen välille (Liite 8, sivut 48-49).  
 
Valmennuksessa päivitettiin ja tarkistettiin sipalaisten tiedot yri-
tys- ja liiketoimintaosaamisesta sekä luotiin kontakteja ja verkos-
toiduttiin. Sijaisuuksien saaminen onkin sitten enemmän kiinni sii-
tä, kuinka itseään tai palvelua markkinoi. Sijaisten täytyy itse olla 
myös aktiivisia siinä, että töitä ja sijaisuuksia on tai tulee. Useampi 
koki valmennusillat innostavina; valmennusryhmien porukka- eli 
yhteishenki sai kiitosta (Liite 8, sivut 48-49).  
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Valmennuksessa oli myös sellaista, mikä askarrutti yrittäjien sijai-
sia (sipalaisia). Vastauksista voidaan lukea, kuinka sipalaiset olivat 
tai ovat huolissaan palvelun näkyvyydestä ja toimivuudesta (Liite 
8, sivut 48-49).  
 
Valmennukseen käytetty aika ei joiltakin osin ollut riittävää, se 
varmistui kysyttäessä mikä teemoista olisi kaivannut lisäaikaa: 
markkinointi (kuinka markkinoida palvelua tai itseään yrittäjille) ja 
itsensä hinnoittelu (Liite 8, sivut 48-49).  
 
Muissa kommenteissa saattoi antaa lisätarkennuksia itseään askar-
ruttavista kysymyksistä. Sipalaiset ovatkin tämän kyselyn mukaan 
sitä mieltä, että Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmässä olisi vielä ke-
hittämisen varaa, jotta yrittäjillä olisi rohkeutta palkata sijainen 
yritykseen (Liite 8, sivut 48-49).  
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4.3 Keväällä 2007 yrittäjien sijaisvalmennuksessa olleiden kysely  
 
 

Yrittäjien sijaisvalmennuksessa keväällä 2007 olleet saivat touko-
kuussa Pirkanmaan yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän koulutus-
vastaavalta sähköpostitse linkin sähköiseen kyselylomakkeeseen 
(Liite 5, sivut 44-45). Valmennusryhmä III:n vastausprosentiksi 
kyselyyn tuli 83,33 %, kun kysely lähetettiin 12 vastaajalle ja vas-
tauksia saatiin 10 kpl.  
 
Suurin osa valmennuksessa olevista oli miettinyt sitä, miltä alalta 
voisi sijaisuuksia kysyä omien tietotaitojensa pohjalta, vaikkakin 
varsinaista kartoitusta oli tehnyt vain noin 16 % vastaajista. Itsensä 
markkinointi ilman kurssitodistusta oli vielä este puolelle vastaa-
jista. Yrittäjät saadaan vakuuttuneemmaksi, kun on todistus, minkä 
voi esittää markkinoitaessa itseään (Kuvio 6).  

 

ohitan tämän kysymyksen
kartoittaminen
alustavia yhteydenottoja yrittäjiin
valmennuksen jälkeen

Sijaisen oma markkinointi

8,33%

16,67%

25,00%

50,00%

Kuvio 6: Sipalaisten (valmennusryhmä III) oma markkinointi käy-
tettävyydestään yrittäjien sijaiseksi  
 
Ulkopuolisena arvioijana huomio kiinnittyi siihen, että valmen-
nusilloissa oli vapautunut tunnelma, mutta valmennuksen aikataulu 
oli ajoittain turhan kireä. Kaikki osallistujat eivät välttämättä pääs-
seet ääneen tai sitten keskustelu siirtyi teeman mukaisista asioista 
muihin asioihin. Eniten kuitenkin herätti keskustelua se, miten tu-
lisi itseään markkinoida potentiaalisena yrittäjän sijaisena. Yrittä-
jillä oli vielä varsin vähän tietoa Yrittäjien sijaispalvelusta. Ne si-
palaiset, jotka ottivat valmennuksen aikana yrityksiin yhteyttä, jou-
tuivat selittämään mistä kyse Yrittäjien sijaispalvelussa, ja tämä 
saattoi hieman laskea motivaatiota ottaa yhteyttä yrityksiin toista-
miseen tai ennen valmennuksen loppumista.  
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Tyydyttävä
Hyvä
Kiitettävä

Sijaisvalmennuksen arviointi

16,67%

58,33%

25,00%

Tampereen yrittäjänaisten järjestämää kevään 2007 sijaisvalmen-
nusta arvioitaessa, oltiin vähintäänkin tyytyväisiä valmennukseen. 
Yli puolet vastaajista piti valmennusta hyvänä ja 25 prosenttia vas-
taajista piti valmennusta kiitettävänä (Taulukko 7 & Kuvio 7).  
 
Taulukko 7 Valmennuksen arviointi, kevät 2007  
 

Vastausvaihtoehto %-osuus Havaintomäärä 
Tyydyttävä 16,7 2 kpl
Hyvä 58,3 7 kpl
Kiitettävä 25,0 3 kpl
Yhteensä 100,0 12 kpl

 
Kuvio 7: Sipalaisten (valmennusryhmä III) oma arvio valmennuk-
sesta keväällä 2007  

 
 

4.3.1 Avointen kysymysten vastaukset 
 
 

Suurimmalle osalle ei tullut valmennuksessa mitään yllätyksellistä 
vastaan kuin ehkä se, kuinka vähän Yrittäjien sijaispalvelujärjes-
telmästä tiedetään. Verkostoitumista olisi voinut tapahtua valmen-
nuksen puitteissa enemmän, mutta ehdotusta siitä, että miten, ei 
kerrottu (Liite 9, sivut 50-51).  
 
Omien tietotaitojen päivittäminen jatkossa yrittäjien sijaisena näh-
tiin hieman ongelmallisena. Vastaajia askarruttikin se, että jatkuu-
ko prosessi vielä eli miten jatkossa kannattaisi asioita hoitaa sipa-
laisena. Tähän saatiinkin kyllä vinkkejä todistusten jakotilaisuu-
dessa 4.6.2007: valmentajat kannustivat pitämään heihin yhteyttä, 
jotta tiedot sipalaisista pysyvät ajantasaisina. Valmennukseen toi-
votaan lisäaikaa ja -resursseja, sillä kaikki asiat eivät avaudu yh-
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dellä kertaa, vaan niihin pitäisi palata. Iltaisin ei aina jaksa kaikkia 
asioita prosessoida, päivän töitten tai tekemisten jälkeen, joten 
esim. tarkistettavat ennakko- tai jälkitehtävät auttaisivat siihen, että 
valmennuksessa pysyy mukana (Liite 9, sivut 50-51).  
 
Valmennuksessa oli sellaisia asioita, joihin toivottiin paneudutta-
van enemmän ja tähän kysymykseen vastattiinkin hyvin pitkälti 
samansuuntaisesti. Eräässä vastauksessa kiteytetään hyvin se, mitä 
valmennusilloissa pitäisi käydä läpi: ”Omien tietotaitojen tuotteis-
taminen sekä markkinointi – miten, kenelle, miksi?” Valmennusil-
loissa haluttaisiin luoda enemmän yrityskontakteja eli yrittäjiä 
valmennusiltoihin kontakteja luomaan (Liite 9, sivut 50-51).  
 
Muissa kommenteissa kiiteltiin yleisesti hyvää henkeä ja innostu-
nutta valmennusta. Koettiin, että asiaa tuli paljon ja kaikkea ei eh-
tinyt sisäistämään valmennuksen aikana, joten yhteisiä jälkitapaa-
misia olisi hyvä järjestää ajoittain. Omasta aktiivisuudesta on lop-
pujen lopuksi kiinni se, miten voi hyödyntää valmennuksen aikana 
saamiaan tietotaitoja ja kontakteja (Liite 9, sivut 50-51).  
 

 
4.4 Valmennusiltojen arviot 
 
 

Valmennuksessa olleet ovat arvioineet valmennusta yksittäisten ti-
laisuuksien sekä kurssikokonaisuuden jälkeen, ja valmentajille jä-
tetyissä arvioissa tulokseksi on tullut 4,3-4,6 asteikolla 1-5, joista 5 
on paras. Valmennuksen keskiarvoksi tuli 4 (hyvä), opinnäytetyö-
hön liittyvän sähköisen kyselyn perusteella  
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5 Yhteenveto 
 
5.1 Kommentteja tehdyistä kyselytutkimuksista  
 
 
  Sähköisen kyselyn etuna oli kustannusten säästäminen, kun lo-

makkeita ei tarvitse kopioida tai postittaa kohdejoukolle kirjeitse. 
Vastaukset saatiin myös helposti siirrettyä tilasto-ohjelmaan 
(SPSS) käsiteltäviksi. Yrittäjien kyselyn vastausprosentti jäi alhai-
seksi, joten tilastollisesti vastaukset eivät ole luotettavia. Ylimää-
räisten kustannusten välttämiseksi yrityksiin ei otettu yhteyttä suo-
raan. Henkilökohtaisella käynnillä olisi ehkä saatu lisää vastauksia 
kyselyyn, jos se olisi toimitettu yrittäjille paperisena versiona ja 
noudettu jälkikäteen. Samaisella käynnillä olisi voitu lisätä Yrittä-
jien sijaispalvelun tunnettuutta.  

 
 
5.2 Päätelmät  
 
 

On tärkeää, että kaikissa yrittäjäkoulutuksissa kannustetaan tiedon 
jakamiseen, eli pohditaan yksityiskohtaisemmin, mitkä asiat ovat 
jaettavissa ja mitkä asiat ovat niin luottamuksellisia, ettei niistä 
kerrota yrityksen ulkopuolisille. Kaikki asiat eivät ole itsestään 
selviä, sillä eri yrityksissä toimitaan eri tavoin kuin ehkä joissakin 
toisissa. Mikäli tietoa ei haluta jakaa tai työhön ei perehdytetä kun-
nolla, siitä kärsii yleensä enemmän työnlaatu ja yritys kuin esi-
merkiksi työntekijä/sijainen tai yrittäjä; välillisistä vaikutuksista 
puhumattakaan. 
 
Sähköisen kyselylomakkeen vastauksia läpikäydessä varmistui aja-
tus siitä, mitä oli jo toimeksiantajan sekä opinnäytetyön ohjaajan 
kanssa mietitty: markkinointi on tehonnut paremminkin sijaisiksi 
haluaville kuin yrittäjien sijaispalvelun asiakkaille eli yrittäjille. 
Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä ei ole tietoa tarpeeksi, joten 
se voi olla syynä siihen, ettei yrittäjien sijaispalvelun käyttäjiä ole 
Tampereen alueella vielä paljon.  
 
Raha on useasti avainkysymys, mutta ajateltaessa yleishyödylli-
syyttä on sijaiseen investoiminen kannattavaa. Sijainen voi olla 
apuna, kun halutaan ylläpitää toimintaa tai kehittää yritystoimin-
taa. Jokaisella yrittäjällä on oma tapansa hoitaa yritystään tai teh-
täviään, joten koetaanko sijaispalvelusta tulevan henkilön pereh-
dyttäminen liian rankaksi? Kukaan ei ole valmis seppä syntyes-
sään, joten siirtyminen tuntemattoman tai vieraan palvelukseen voi 
kangerrella. Sijaisen ja yrittäjän tulisi löytää oikea yhteinen sävel, 
jo ennen kuin tehtävät tai työt aloitetaan.  
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Yrittäjyys ei sovi kaikille, kaikki eivät jaksa panostaa siihen koko-
naisvaltaisesti, joten yritystoimintakaan ei menesty. Menestyäk-
seen markkinoilla pitää tehdä töitä jatkuvasti, itseään ei kuitenkaan 
saisi unohtaa. Yrittäjän on huolehdittava myös itsestään, ei riitä et-
tä huolehtii leivän saamisesta ruokapöytään, vaan myös siitä, mi-
ten sen on hankkinut.  
 
On pitkälti yrittäjien käsissä se, kuinka Yrittäjien sijaispalvelujär-
jestelmä tulee menestymään, mutta sijaiset ja yrittäjäjärjestöt voi-
vat omalta osaltaan olla vaikuttamassa menestykseen. Mikäli jär-
jestelmä olisi luotu ilmaiseksi palveluksi yrittäjille, ei sillä tuettaisi 
työllisyyttä, ja tasa-arvoa olisi vaikea ylläpitää. Yrittäjien sijais-
palvelu on yrittäjille maksullinen, mutta vain itse sijaisuudesta eli 
varsinaisen työn tekemisestä maksetaan.  

 
 
5.3 Sipalaiset yrittäjien hyvinvoinnin edistäjinä 
 
 

Yrittäjien sijaispalvelulle pitää saada vankka asema yhtenä työllis-
tämiskeinona sekä yrittäjien hyvinvoinnin edistäjänä. Julkinen val-
ta ei voi tukea toimintaa, ellei siitä ole yhteiskunnallista hyötyä. 
On markkinoitava jatkuvasti, kuten muussakin yritystoiminnassa 
on tapana, kannattavuuden ja jatkuvuuden vuoksi, jos halutaan pit-
käikäisyyttä luodulle toiminnalle - Yrittäjien sijaispalvelujärjes-
telmälle.  
 
Yrittäjien sijaispalvelun toiminta on lähtenyt yleisesti ottaen nih-
keästi käyntiin, vaikka yrittäjät ovat olleet innostuneita järjestel-
män olemassa olosta. Yrittäjien tulisi luottaa siihen, että hyöty si-
jaisen käyttämiseen on monitahoinen. Yrittäjä itse hyötyy ja yritys-
toiminta paranee sekä lähipiirissä kiitetään, kun yrittäjä muistaa 
huolehtia itsestään ja hankkii apua tarvittaessa. Apu saa maksaa, 
kaiken ei tarvitse olla ilmaista, muutoin hyöty jää hyvin yksipuo-
leiseksi. Tekisikö yrittäjä itse ilmaista työtä niin, että siitä ei oma 
yritys hyödy? Sijaisuus on rankkaa, jos siitä ei saa vastinetta. Yrit-
täjiä ja heidän sijaisiaan kuulleena toteankin: yrittäjyys palkitsee 
paremmin, kun yritys pystyy hoitamaan velvoitteensa itse ja hyöty 
työn tekemisestä on monen suuntaista.  
 
TE-keskuksen ja työvoimaviranomaisten kanssa tehdään jo yhteis-
työtä, mutta kuinka kokonaisvaltaisesti siellä tiedetään Yrittäjien 
sijaispalvelujärjestelmästä työllistävänä ja yrittäjiä tukevana vaih-
toehtona? Onko tietoa jaettavissa halukkaille esim. esitteiden 
muodossa yleisten/yhteisten tilojen esitehyllyillä? Yrittäjien sijais-
palvelunkin pitää olla esillä – ei saa unohtaa markkinointia tai nä-
kyvyyttä eli ”itsensä esille tuomista”. Esimerkiksi valtakunnallisil-
la yrittäjäpäivillä tai ”työllisyysmessuilla”, voisi olla edustus tai 
tietoa Yrittäjien sijaispalvelusta.  
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Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmä ei ole sama kuin rekrytointifir-
mat, mutta erot ovat yrittäjän kannalta merkittävät: et maksa mis-
tään turhasta ja pystyt sopimaan työnehdoista joustavammin.  
 

 
5.4 Sähköinen keskustelualue 
 
 

Yrittäjien sijaispalvelujärjestelmän Internet-sivustoilta www.sipa.fi 
puuttuu keskustelualue, missä yrittäjien sijaiset ja yrittäjät voisivat 
käydä keskustelua heitä askarruttavista asioista. Yrittäjien sijaiset 
ja yrittäjät voisivat vaihtaa alueella kokemuksiaan ja antaa käytän-
nönläheistä tietoa ja vinkkejä yrittäjien sijaisuuteen liittyvissä asi-
oissa. Keskusteluja voisi vain seurata tai lukea kommentteja, mutta 
niihin osallistuminen vaatisi rekisteröitymisen tai yhteystietojen 
jättämisen verkkosivustojen ylläpitäjän tietoon.  
 
Mikäli sijaisvalmennuksia vielä järjestetään tulevaisuudessakin, 
olisi tärkeää, että valmennuksen aikana hyödynnetään tietotekniik-
kaa eli valmennuksen aikana testattaisiin tiedot ja taidot käytän-
nönläheisin tehtävin, esim. tehtäisiin markkinointiesite sähköiseen 
muotoon ryhmälle tai sipalaisen omaan käyttöön. Sähköinen 
markkinointiesite voidaan tehdä esimerkiksi tekstinkäsittelyohjel-
ma Wordilla ja painattaa tai tulostaa itse, jos on kiinnostusta tai 
valmiuksia.  
 
Yrittäjien sijaispalvelusta pitäisi löytyä tietoa muualtakin, esimer-
kiksi linkki eri tahojen verkkosivustoilta www.sipa.fi -sivustoille 
tai lehti-ilmoituksia muualle kuin päälehtiin. Kohderyhmän ulko-
puolisetkin käyttävät eri medioita ja kertovat asioista niistä tietä-
mättömille eteenpäin. Internetistä löytyy tietoa kun vain osaa ha-
kea tai käyttää oikeita hakusanoja, mutta se vie useasti liikaa aikaa. 
Esimerkiksi www.yrittajat.fi -sivustoilta ei löytynyt tietoa hakusa-
nalla ”sipa”, ”yrittäjien sijainen”, ”yrittäjän sijainen” tai ”yrittäjien 
sijaispalvelujärjestelmä”. TE-keskuksen hakupalvelulla sipa näytti 
oheisen tiedoston: naisyrittajyyspaiva_08_03_2007_kutsu.pdf, 674 
KB mutta sitä ei saa auki.  
 
Näkyvyyttä ja tunnettuutta lisätään Yrittäjien sijaispalvelua koh-
taan, kun panostetaan asioihin. Ei riitä vain se, että on luotu Yrittä-
jien sijaispalvelulle Internet-sivustot, pitää miettiä myös muita kei-
noja markkinointikanaviksi. Ne tahot, jotka ovat jo vakiinnuttaneet 
asemansa yhteiskunnassa hallitsevat markkinoita: työvoimatoimis-
to ja henkilöstön vuokrausyritykset. Yrittäjien sijaispalvelujärjes-
telmän tunnettuutta ja näkyvyyttä lisätään markkinointiviestinnän 
keinoin: mainostetaan medioissa, henkilökohtaisella myyntityöllä 
(sipalaiset jalkautuvat yrityksiin) ja suhdetoiminnalla esim. eri ti-
laisuuksissa verkostoitumalla.  
 

http://www.sipa.fi/
http://www.sipa.fi/
http://www.yrittajat.fi/
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7 Liitteet 
 
Liite 1: Yrittäjien sähköinen lomake    1 (2) 
 
 
Tällä kyselyllä kartoitetaan yrittäjien sijaispalvelun (sipa) tunnettuus. 

Yrittäjien sijaispalvelun tunnettuus 
Kysely on osa opiskelijan opinnäytetyötä: kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja tallennetaan sekä 
analysoidaan anonyymisti. 
 
Tampereen yrittäjänaiset ry toimii työn toimeksiantajana ja kyselyn toteuttaja on Tampereen ammattikorkeakou-
lun liiketalouden opiskelija (yhteydenotot: marjo.varttila@cs.tamk.fi, myös sähköpostit käsitellään nimettöminä 
ja luottamuksellisesti.) 
 
Avointen kysymysten merkkimäärä on rajoitettu, vastauksia voi täydentää sähköpostitse! 
 
Kysymyksen kohdalla oleva lamppu antaa vinkin vastaamiseen. 
Taustatiedot  
Yrityksen perustamisvuosi   
Yrityksen toimipaikka Tampere   
Yrityksen koko 1   
Yrittäjien sijaispalvelu, SiPa  
Oletko kuullut yrittäjien sijaispalvelusta, sipasta?  

 
Kyllä

 
En

Oletko harkinnut yrittäjänä sijaista itsellesi?  
 

Kyllä
 

En
Oletko käyttänyt itse sijaista/tuuraajaa?  

 
Kyllä

 
En

Houkuttelevuus  
Kuinka houkuttelevana pidät Yrittäjien sijaispalvelua?  

 
en osaa sanoa / ohitan tämän kysymyksen / ei innosta tai kiinnosta

 
kiinnostus on vähäistä

 
kiinnostaa / houkuttelee enemmänkin

Kuinka todennäköisenä pidät sijaisen käyttämistä?  
 

en osaa sanoa / ohitan tämän kysymyksen
 

ehkä joskus tulevaisuudessa
 

hyvin todennäköisesti
Miten haluaisit tai voisit maksaa sijaisen käytöstä?  

 
en osaa sanoa / ohitan tämän kysymyksen



   37 
 
 
 
 

 
palkkaan työntekijäksi

 
sijainen laskuttaa yritystä sopimuksen mukaan

Paljonko sipa-palvelun tai yleensä sijaisen käyttäminen saisi maksaa?  
 

en osaa sanoa / ohitan tämän kysymyksen
 

alan yleisen linjauksen mukaisesti
 

sovitaan sijaisen kanssa / sen verran mitä itsellenikin maksan
Avoimet kysymykset  
Näihin kysymyksiin vastaamalla voit antaa halutessasi kommentteja 
yrittäjien sijaispalvelusta tai täydentää vastauksiasi. 

 

Millaisissa tilanteissa voisit käyttää sijaista?  
 

 
Mitä ominaisuuksia tai taitoja omalla sijaisellasi pitäisi olla?  

 

 
Millaisia esteitä näet sijaisen tai sijaispalvelun käytössä?  

 

 
Miten palvelun markkinointi on onnistunut – haluatko tai tarvitsetko lisätietoa?  

 

 
Muut kommentit..  

 

 
Tietojen lähetys 

Tyhjennä
 

Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 2: Verkkosivuston linkki sähköiseen lomakkeeseen 
 
 

Linkki Yrittäjien sähköiseen lomakkeeseen löytyy Tampereen 
Yrittäjänaisten verkkosivustoilta, ohessa kopio näkymästä. Säh-
köinen lomake päivitettiin elokuussa 2007, josta ohessa kuva (Ku-
va 3). 
 
 

 
  Kuva 3 Näkymä kyselykutsusta Tampereen Yrittäjänaisten 

verkkosivuilla 
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Liite 3: Päivitetty sähköinen kyselylomake yrittäjille  1 (3) 
 
Kysely on osa opiskelijan opinnäytetyötä: kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja tallennetaan sekä 
analysoidaan anonyymisti. 
Yrittäjien mielipide yrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä, sipasta. 
 
Tampereen yrittäjänaiset ry toimii työn toimeksiantajana ja kyselyn toteuttaa Tampereen ammattikor-
keakoulun liiketalouden aikuisopiskelija. 
 
Vie kysymyksen kohdalla olevalle lampulle hiiri, sieltä löytyy ajoittain kysymyksen ohje. 
 
Taustatiedot  
Yrityksen perustamisvuosi

 
Yrityksen toimipaikka Tampere

 
Yrityksen koko 1

 
Yrittäjien sijaispalvelu, SiPa  
   
Oletko kuullut yrittäjien sijaispalvelusta, sipasta?  

 
Kyllä

 
En

   
Oletko harkinnut yrittäjien sijaisen käyttämistä joissakin tehtävissä?  

 
Kyllä

 
En

   
Oletko käyttänyt itse sijaista/tuuraajaa?  

 
Kyllä

 
En

Tunnettuus, käytettävyys ym.  
   
Voit valita usemmankin vaihtoehdon.  
   
Mistä lähteestä olet kuullut Yrittäjien sijaispalvelusta?  

 
Yrittäjälehti

 
Aamulehti

Ilmaisjakelulehdet
 

Internet
 

Radio, TV
Jotakin muuta kautta, mitä?  

 

eos / ohitan tämän kysymyksen
   
Kuinka todennäköisenä pidät sijaisen käyttämistä?  

 
luultavasti
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ehkä joskus tulevaisuudessa

 
hyvin todennäköisesti

 
eos / ohitan tämän kysymyksen

 
En tule käyttämään

   
Miten maksaisit palvelusta - yrittäjien sijaisen käytöstä?  

 
sijainen laskuttaa yritystä sopimuksen mukaan

 
palkkaan työntekijäksi

 
hoidan sijaisasiat jonkin osuuskunnan kautta

 
eos / ohitan tämän kysymyksen

   
Paljonko sipa-palvelun tai yleensä sijaisen käyttäminen saisi maksaa?  

 
alan yleisen linjauksen mukaisesti

 
sovitaan sijaisen kanssa

 
eos / ohitan tämän kysymyksen

Avoimet kysymykset  
   
Näihin kysymyksiin vastaamalla voi myös antaa muita kommentteja yrittäjien  
sijaispalvelujärjestelmästä. Yhteen vastausalueeseen mahtuu noin 400 merkkiä. 
Miten palvelun markkinointi on onnistunut – haluatko tai tarvitsetko lisätietoa? 

 

 
Millaisissa tilanteissa voisit käyttää sijaista?  

 

 
Mitä ominaisuuksia tai taitoja omalla sijaisellasi pitäisi olla?  

 

 
Millaisia esteitä itse näet sijaisen tai sijaispalvelun käytössä?  

 

 
Muut kommentit..  
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Tietojen lähetys 

Haluan lähettää liitetiedoston/liitetiedostoja. 
Tyhjennä

 
 
Kiitos vastaamisesta! 
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Liite 4: Yrittäjien sijaisten sähköinen lomake   1 (2) 
 
 
Yrittäjien sijaispalvelu 
Kysely on osa opiskelijan opinnäytetyötä: kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja tallennetaan sekä 
analysoidaan anonyymisti.  
 
Tampereen yrittäjänaiset ry toimii työn toimeksiantajana ja kyselyn toteuttaja on Tampereen ammattikorkeakou-
lun liiketalouden opiskelija (yhteydenotot: marjo.varttila@cs.tamk.fi, sähköpostitse tulleet kommentit jäävät ky-
selyn tekijälle ja ne käsitellään luottamuksellisesti). 
 
Avointen kysymysten merkkimäärä on rajoitettu, vastauksia voi täydentää sähköpostitse! 
Arvosanat asteikolla 0-5 (vain kokonaisnumeroin, kiitos).  
 
Kysymyksen kohdalla olevan lampun takaa löytyy vastausohje. 
Taustatiedot  
Valmennuksen osallistumisvuosi   
Valmennuksen paikkakunta   

 Sijaiskoulutuksen ryhmänumero 
 

 Sijaiskoulutettavan kotikunta 
 

SiPa  
Miten toimiminen yrittäjän sijaisena sujuu tai on sujunut?  

 
ohitan tämän kysymyksen

 
ihan ok (hyviä ja huonoja päiviä/tilanteita)

 
hyvin (kokemus muiden joukossa)

 
erinomaisesti (motivaatio jatkaa on yhä tallella)

Mitkä ovat ne syyt tai esteet, jos sijaisuus ei ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti?   
 

ohitan tämän kysymyksen
 

työhön perehdyttäminen heikkoa
 

omassa tietotaidossa puutteita
 

joku muu
Joku muu, mikä?  

 

 
Miten yrittäjät kokevat mielestäsi sipa-palvelun?  

 
ohitan tämän kysymyksen

 
tyytymättömiä tai epävarmoja

 
tyytyväisiä

 
innostuneita

Avoimet kysymykset  
Avoimiin kysymyksiin vastaamalla voit antaa kommentteja yrittäjien sijaispalvelusta
tai täydentää vastauksiasi.  
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Oletko saanut yrittäjiltä vinkkejä omaan tai palvelun markkinointiin / hinnoitteluun?  

 

 
Oliko/onko valmennuksessa jokin osa-alue, mikä tuli itsellesi yllätyksenä?  

 

 
Oliko/onko valmennuksessa jotain, mikä askarruttaa tai askarrutti?  

 

 
Mikä valmennuksen teemoista / osioista kaipaisi tai olisi tarvinnut lisäaikaa?  

 

 
Muut kommentit tai lisätiedot..  

 

 
Kiitos. 
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Liite 5: Koulutukseen osallistuneiden sähköinen kyselylomake  1 (2) 
 
 
SiPa-valmennus 
Tällä kyselyllä kartoitetaan yrittäjien sijaispalvelun (sipa) tunnettuus ja kokemukset valmennuksesta.  
Kysely on osa opiskelijan opinnäytetyötä: kaikki vastaukset käsitellään nimettöminä ja tallennetaan sekä analy-
soidaan anonyymisti.  
 
Tampereen yrittäjänaiset ry toimii työn toimeksiantajana ja kyselyn toteuttaja on Tampereen ammattikorkeakou-
lun liiketalouden opiskelija (yhteydenotot: marjo.varttila@cs.tamk.fi, myös sähköpostit käsitellään luottamuksel-
lisesti ja ne jäävät vain kyselyn tekijän käyttöön). 
 
Avointen kysymysten merkkimäärä on rajoitettu, vastauksia voi täydentää sähköpostitse! 
Arvosanat asteikolla 0-5 (vain kokonaisnumeroin, kiitos).  
 
Taustaa  
Valmennuksen osallistumisvuosi 2007   
Valmennuksen paikkakunta Tampere   

 Sijaiskoulutuksen ryhmänumero 
 

Sijaiskoulutettavan kotikunta 
 
 

Millaisen arvosanan annat valmennuksesta?   
Oletko jo markkinoinut itseäsi yrittäjille?  

 
ohitan tämän kysymyksen

 
kartoittanut tahoja, joihin otan yhteyttä

 
ottanut yhteyttä yhteen tai useampaan yrittäjään

 
valmennuksen jälkeen / todistuksen saatuani

Avoimet kysymykset  
Onko tai oliko valmennuksessa jokin osa-alue, mikä tuli itsellesi yllätyksenä?  

 

 
Onko valmennuksessa jotain, mikä askarruttaa?  

 

 
Mikä valmennuksen teemoista ja osioista kaipaisi lisäaikaa tai -huomiota?  

 

 
Muut kommentit tai kysymykset…  
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Tietojen lähetys 

Tyhjennä
 

Kiitos vaivannäöstä! 
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Liite 6: Avoimet vastaukset: Yrittäjien sähköinen lomake 
 
Tall.id Millaisissa tilanteissa 

voisit...
Mitä ominaisuuksia tai 
taitoja...

Millaisia esteitä näet sijaise... Miten palvelun markkinointi on... Muut kommentit..

1 Yllättävissä tilanteissa.. Luotettava ja osaava Taloudelliset vaikeudet Markkinointi on aika laimeaa - en 
tarvitse tällä hetkellä lisätietoa. 

Tämä kysely herätti 
mielenkiintoni 

2 sairastapauksessa, 
kesälomalla 

itsenäinen, taloudellinen, 
varovainen, ystävällinen, 

raha on aina ongelma jäsenkirje voisi tulla myös sähköi-
senä, ja siinä linkki kyselyyn. 

 

3 Jos en itse kykene ajoissa 
suorittamaan joitain tehtä-
viä. 

Joustava, luotettava ja 
itsenäinen. 

Raha ja ajoitus. Ilmaisjakelu lehtiin juttua.  

4 esim. projektiluontoinen työ kansainvälistä kokemusta asikassuhteet rakentuvat 
henkilökohtaisille kontakteille  

olen hyvin tietoinen aiheesta  

5 Ruuhkautuneiden asioiden 
selvittelyyn, projektiin 

Oma-aloitteinen En mitään Vielä on tekemistä,   

6 projektiluonteisesti, en kui-
tenkaan suoranaisesti sijai-
sena 

ihmissuhdetaidot, kokemuksen 
tuomaa näkemystä, aktiivista 
puhelinmyyntikokemusta (moni 
ns. toimistoammattilainen pel-
kää puhelinta aktiivisessa käy-
tössä) 

kuka vastaa mainostetusta 
osaamisesta? sitoutuminen, 
saako uudelleen, jos tarvetta 
vain silloin tällöin? onko vain vä-
livaihe odotellessa vakitöitä jne? 

markkinointi on onnistunut, mutta 
todellista tietoa jo valmistuneiden 
tilanteesta ei saatavilla. Voiko 
luottaa kauniisiin ylistyssanoihin? 

 

7 Projektitöissä myynti,kirjanpito, somistus ei tunneta sipoja eikä heidän 
osaamistaan 

tarvitsen esim cv hyvä idea 
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Liite 7: Avoimet vastaukset: Yrittäjien sähköinen lomake elokuu 2007 – ylimääräinen täydentävä kysely 
 
Tall.id Miten palvelun markkinointi 

on...
Millaisissa tilanteissa voisit... Mitä ominaisuuksia tai taito-

ja...
Millaisia esteitä itse näet si... Muut kommentit..

1 Ensimmäisistä valmistuneista 
tuli medijulkisuutta, mutta sit-
ten käytännön kokemusten 
markkinointi on jotenkin jää-
nyt huomaamattomaksi. 

Sairaslomat, lomat perheen 
kanssa. 

Erittäin nopea omaksumis- ja 
reagointikyky. Hyvät viestintätai-
dot (kokonaisviestintä, suullinen, 
kirjallinen, suomi ja englanti, erit. 
sijaisella muistioiden kirjoittami-
nen tärkeää). Palvelualtis. Erin-
omaiset atk-perustaidot (MS Of-
fice). Projektihallinnan taidot - 
pitää pystyä hyppäämään pro-
jekteihi 

Pelko siitä, ettei sijainen hallitse 
substanssiosaamista, eikä tyy-
dytä yritykseni asiakkaita vies-
tintätaidoissa, ei muista laittaa 
kaikkea ylös, jotta viestiketju 
pysyy saumattomana. Ei hoida 
osakassuhteita ja osaa pyytää 
muilta osakkailta apua tarvitta-
essa. Pelko, että kaikki asiat 
eivät tule hoide 

Puolet vastauksista katosi. Ei-
vät mahtuneet kenttiin. Riskejä 
ovat tietoturvaan ja liikesalai-
suuksiin liittyvät asiat. Eli sovi-
tun palkan/palkkion lisäksi, 
kuinka paljon sijainen tulee-
kaan maksamaan? Hyvää 
varmasti on, mutta yksikin vir-
hearvio tai hyväksikäyttö ajaa 
koko systeemin lokaan. Koulu-
tus järjestettävä hyvin 
,sopimukset ja sanktiot sovitta 
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Liite 8: Avoimet vastaukset: Yrittäjien sijaisten sähköinen lomake  1 (2) 
 
Tall.id Oletko saanut 

yrittäjiltä vink...
Oliko/onko 
valmennuksessa joki...

Oliko/onko 
valmennuksessa jota...

Mikä valmennuksen 
teemoista / ...

Muut kommentit tai lisätiedot....

1 Suuntaa antavia 
tietoja 

    

2      

3 en tason heikkous oliko se sittenkin vain yrittä-
jyyskoulutusta... 

kuka hoitaa sipalaisten markki-
noinnin ajatus oli vasta raakile 
kun sitä aloitettiin jo toteuttaa 

sipa olisi pitänyt miettiä perusteellisemmin. nyt 
jokainen jäi koulutuksen jälkeen yksin. ei ollut mi-
tään yhteisöä, osuuskuntaa tms. nyt rekisteriä on 
aloitettu perustamaan, mutta auttamattomasti liian 
myöhään. media-arvo ja kiinnostus on j 

4 En ole saanut, itse 
tehtävä. 
Kumpaankin olen 
hakeutunut 
lisäkurssille! 

Valmentajien kannustus 
lisäsi innostumista sijaisena 
toimimiseen. 

Ei ollut. Kaikkiin sillä hetkellä 
askarruttaviin kysymyksiin sai 
kurssilla vastauksen. 

Oman itsensä markkinoiminen. Kurssilla sain varmuuden liikeideani kehittämiseen 
ja toiminimen perustamiseen valmentajien ja En-
simetrin avustuksella. 

5 Hinnoittelu onkin 
vaikea, miten hin-
noitella eri alojen 
työt? 

 Enemmän yrittäjiä olisi saa-
nut olla yhteisissä tapaami-
sissa kertomassa mitä toivo-
vat sipalaisilta. 

  

6 en ei ei   

7     Yrittäjät eivät tunne/uskalla edes ajatella sipa-
palvelua.Ja vaikka halua olisi sijaisen palkkaami-
seen, ei ole varoja siihen. 

8 Kurssilla kyllä, en 
muuten. 

Ei. Osa-alueista kerrottiin 
etukäteen. 

Ei. Hyvä paketti! SIPA-kurssi todellakin on muuttanut omaa elä-
määni! En varmasti tekisi kaikkia näitä asioita, joi-
ta nyt teen ilman kurssia ja sen tuomaa julkisuut-
ta. Kouluttajat ovat erinomaisia ammattilaisia ja 
motivoivat kaikkia. Hyvä yhteishenki sipalais 

9      

10 - Yllätys oli se, että tiesin jo 
etukäteen suurimman osan 

Välillä kiireellinen asioiden 
käsittely ja olisin kaivannut 

aika moni osa-alue olisi kaivan-
nut lisäaikaa.  

Itseäni askarruttaa, kuinka moni on oikeasti työllis-
tynyt yrittäjän sijaiseksi tai perustanut oman yri-
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asioista. yrittäjien käyntejä kurssilla 
tutustumassa kurssilaisiin. 

tyksen... Ihan hyvä kurssi, mutta vaatisi paljon 
enemmän yhteydenpitoa esim. Tampereen yrittä-
jiin ja jotenkin olisi hyvä, jos olisi joku 

11 En ole saanut.  Tarvetta ei ollut ollenkaan. 
En ole saanut sisaisuuksia. 

Kysynnän ja tarjonnan 
kohtaaminen! 

Hinnoittelun yhtenäistäminen ja 
perusperiaatteet. Tieto siitä mitä 
yrittäjä on valmis maksamaan 
sijaiselle. Onko alalla 
sijaistarvetta. 

 

12 en ei koko hankkeen hallinnoinnil-
le;nettinäkyvyys ja bookkaus 
netin kautta tehokkaammaksi

esiintymistaidot (itsensä 
myyminen) 

kiva, että meidät ekat kurssitetut kutsuttiin mu-
kaan kolmansien valmistujaisiin (hyödymme tois-
temme kokemuksista)-muuten yhteydenpito jää 

13 kyllä, 
yleiskeskusteluissa  

 koska koko sipa-projekti oli 
valmennusajankohtana vielä 
"vaiheessa", oli valmennuk-
sen jälkeen ilmasssa hieman 
epätietoisuutta siitä, mikä on 
/ tulee olmeaan sip 

markkinointi ja oman työn hin-
noittelu 

ryhmätyöt ja ryhmäkeskustelut purkuineen olivat 
tosi antoisia 

14 En Ei Ei Ei mikään Yrittäjät innostuneita, mutta monet ovat sanoneet, 
että ei ole rahaa palkata sijaista. 

Joku muu 
sijaisuuksia ei ole ollut 
 
 
 
ei ole ollut tarjolla sopivia sijaisuuksia 
 
 
Pääsin yliopistolle töihin jo koulutuksen aikana ja työ jatkuu edelleen. 
aloitin elok.2006 vakituisen työn (puhelinmyynti) 
en ole hakenut sijaisuuksia vielä sillä olen panostanut oman yritystoiminnan aloittamiseen 
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Liite 9: Avoimet vastaukset: Yrittäjien sijaisvalmennus kevät 2007   1 (2) 
 
Tall
.id

Onko tai oliko valmennuksessa ... Onko valmennuksessa jotain, mi... Mikä valmennuksen teemoista 
ja...

Muut kommentit tai kysymykset…

1 ei mielestäni ei tällä hetkellä työhön siirtyminen meillä on ollut tosi antoisa ja mieleenpainuva 
kurssi . Asiaa on riittänyt ja sulattelen vielä tän 
päivän aiheita. Harmi kun kurssi loppuu kohta ja 
porukka hajantuu . 

2 ei yllätyksiä ei riittävästi tietoa näin lyhyellä ajalla 
eli en kaipaa mitään 

Kiitos hyvä apu Sipan eteenpäin viennissä 

3 Oli kovasti omaan yrittäjyyteen panosta-
vaa...olisin odottanut enemmän työkalu-
ja, miten saada yrittäjän luottamus ja 
ehkä valmiidenkin verkkojen tarjoamis-
ta...pi 

Jossain kohtaan tuntui, että valmentajat 
olivat väsähtäneitä...ettei asia jaksanut 
ehkä vetää heitä enää mukaansa...?  

Systemaattisempaa materiaalin ja-
koa; jaettava materiaali käytävä 
myös läpi! 

Hyvä homma, kun vain jatkojalostus hoidetaan 
huolella eikä asiasta tule vain "yksi tyhjänpäi-
väinen eu-projekti"! 

4 Aarrekartta. Huonosti johdetut keskuste-
lut; aiheet rönsyilivät, ihmiset puhuivat 
toistensa päälle, ja hiljaisemmat jäivät 
kuulematta.  

Jälkihuolto; prosessi jää kesken.  Markkinonti. Hinnoittelu. Erittäin inspiroiva valmennus. Oman osaamisen 
ja suuntautumisen kartoitus oli hyvin ohjattu. 
Paljon hyödyllistä tietoa yritysmuodoista, erityi-
sesti osuuskuntatoiminnasta. SiPa:laisten 
osuuskunnan toiminnan näen mutkikkaana ja 
hankalana tote 

5 Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset, 
esim. eläkevakuutus 

Mittakaava.Nyt meitä valmistuu <15, ja 
osa on lähdössä eläkkeelle.Yrityksiä 
puolestaan on valtavasti. 
Sijaisongelmaa ei ratkaista tällä 
määrällä. 

Omien taitojen tuotteistaminen ja 
oman työn markkinointi: miten, ke-
nelle, miksi? Yrityskontaktien 
hakeminen. 

Osuuskunnan perustaminen kiinnostaa kovasti. 
Tarja Talvela pelotteli suurilla osuuskunnilla. 
Jos tavoitteena on itsensä työllistäminen ja kei-
nona toimia sipana yrityksissä, en näe suuria 
jäsenten välisiä eturistiriitoja, kannattaisi kokeil-
la. 

6 Se, ettei Sipasta juuri tiedetä yritysmaa-
ilmassa eikä ole tiedotettu ilmeisesti tar-
peeksi, vaikka on jo kaksi aiempaa ryh-
mää valmistunut. 

Kouluttajan tyyli käyttäytyä itse päin 
vastoin kuin opettaa. 

Enemmän aikaa tutustua toisiimme 
kurssi-iltojen aikana. Sekä koulutta-
jat ja kurssilaiset eivät kaikki muista 
edes nimiä. 

 

7 vaikuttajien luennot ei. mutta haen vielä Soinnulta puuttu-
vaa materiaalia . 

naisen hyvinvointi kurssi oli hyvä kokonaisuus 

8 Monipuolisuus ei   
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9 Käsiteltävien asioiden laaja-alaisuus 

(positiivista). 
Käsiteltävien asioiden laaja-alaisuus 
suhteessa käytettävissä olevaan ai-
kaan. Toisaalta se, mikä ehkä jäi pinta-
puolisesti käsitellyksi, rupesi muhimaan 
päässä. 

Ehkäpä vielä syvempi valmentau-
tuminen käytännössä tarjoamaan 
sijaispalvelua. 

Valmennus kokonaisuudessaan laittoi mietti-
mään enemmänkin omia vaihtoehtoja, mikä oli 
tavattoman hyvä asia, kun välistä on tuntunut, 
että seinät nousee vastaan joka suunnalla. 

10 Ei ollut, ohjelmahan oli tiedossa alusta 
alkaen 

Eipä myöskään mitään askarruttavaa, 
asiat oli selkeästi valittu 

Omien vahvuuksien löytäminen ja 
kartoittaminen 

Yrittäjien (varsinkin naisyrittäjien) näkemystä 
siitä, miksi he palkkaisivat tai eivät palkkaisi Si-
paa yritykseensä. Myös sijaisuuksia saaneiden 
tai muuten sijoittuneiden Sipalaisten 
kokemuksia kaivataan 

 


