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Suomen Yrittäjät 
Vaikuttaja - Yhteisten etujen valvoja. 
Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden 
pyörittämisessä.
Suomen 250 000 yrityksestä
alle 10 työntekijän yrityksiä on 93,2 % ja 
alle 250 työntekijän yrityksiä 99,8 %.
Yritysten henkilöstöstä 62 % on alle 250 henkilön pk-
yrityksissä. Pk-yritykset tekevät 48 % yritysten liikevaihdosta. 
Suomen Yrittäjät vaikuttaa aktiivisesti siihen, että
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa toimitaan pk-yritysten 
ja yrittäjien toimintaolosuhteiden parantamiseksi.
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Jäsenmäärältään elinkeinoelämän 
suurin järjestö.
Yhteensä yli 100 000  jäsenyritystä; kaikenkokoisia  yrityksiä
kaikilta aloilta.
Jäsenmäärä alue- ja paikallisorganisaatiossa yli 
kaksinkertaistunut 10 vuodessa.
Jäsenrakenne vastaa suomalaista 
yrityskantaa.

Suomen Yrittäjät 
Yli 100 000 jäsenyritystä
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Haaste Suomen Yrittäjien jäsenille Itämeren 
suojelemiseksi
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Ympäristön ja yritysten edut eivät saa olla 
vastakkaisia.

• Eri tahot ovat lähteneet toimimaan Itämeren tilan parantamiseksi. 
Säätiöitä, kalastajia, WWF, yrityksiä, julkinen sektori jne. 

• Myös Turun ja Helsingin kaupungit ovat ryhtyneet vapaaehtoisiin 
toimiin Itämeren tilan parantamiseksi ja haastaneet eri tahoja mukaan. 

• Kaupunkien haasteeseen on vastannut jo yli 100 toimijaa Itämeren 
piirissä. Myös Suomen Yrittäjät ry. 

• Myös yrityksiltä odotetaan aiempaa enemmän yhteiskunta- ja 
ympäristövastuuta.
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Yrittäjien haastekampanja autaitamerta.fi 
• Käynnissä toukokuusta alkaen haastekampanja, jolla nostetaan  

jäsenyrittäjien tietoisuutta Itämeren suojelutarpeista. Kampanja 
jatkuu.

• Jokaista jäsenyrittäjää herätetään pohtimaan miten omilla 
valinnoillaan voi parantaa Itämeren tilaa. 

• Aluejärjestöjen ja paikallisyhdistyksien osallistuminen 
haastekampanjaan on vapaaehtoista. 
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Toimenpiteet tiiviisti 
• Haasteviesti sähköpostilla jäsenistölle

- kukin voi haastaa yrittäjäkollegat mukaan 

• Lehtimainokset järjestön lehdissä
• Www-banneri
• Www-sivut autaitamerta.fi jossa 

–perustiedot, ongelmakuvaus
–keinoja mitä kukin voi tehdä
–mahdollisuus kertoa omista keinoista ja haastaa yrittäjiä



9.10.2009 7

www.autaitamerta.fi-kampanjan tuloksia

• Sähköinen haasteviesti saavuttanut vähintäänkin 30 000 
yritystä, painotusta rannikkoalueilla

• Tietoisuus asiasta nostettu järjestössä

• Noin 150 yritystä on tässä vaiheessa vastannut pohtimalla omia 
keinojaan

• Kannanottoja asian puolesta
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Esimerkkejä Yrittäjien toimenpiteistä

• Käytämme purjeita risteilyllämme aina kun se on mahdollista.
• Suosimalla henkilöstön palkitsemisessa palveluja ja aineettomia 

hyödykkeitä tavaroiden sijasta
• Videoneuvottelujen (Skype) pitoa - tiedostojen siirtoa ja käsittelyä

ainoastaan sähköisessä muodossa
• Ainoastaan uusiutuvan energian käyttöä(tuulisähkö ja puu).Puhdistaa 

merestä kylpyveden.Käyttää pääasiassa luomu-ja lähiruokaa.
• Mökkeillä ja veneillä luontoa säästäen, osallistua kampanjoihin ja 

talkoisiin asian puolesta. (Sinilevä on surullisimpia asioita luonnossa!!)
• En matkusta laivoissa, jotka laskevat mereen likavesiään. En hyväksy 

edes pesuvesien laskemista mereen. 
• THINK before print, Ylläpitää Iso 14001 ympäristöjärjestelmää
• Varustaa kaikki haitallisia aineita sisältävät säiliöt valuma-altailla sekä

lopettamalla hiekkapuhalluksen ja maalauksen ulkona ympäristösyistä.
• Haastan asiakkaani ja yhteistyökumppanini mukaan
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Haasteita yrittäjäkollegoille

• Haastamme yrityksesi mukaan Itämeri-suojeluun. Toivottavasti löydätte teille sopivat 
keinot. Pienistä puroista kasvaa suuri virta.

• Lähde mukaan Kai, tällä saadaan positiivista julkisuutta ja edistetään toimintamme 
kannalta tärkeää asiaa

• Timo, tulit mieleen mukavana asiakkaanamme. Kerro, miten sinä olet mukana 
auttamassa Itämerta.

• Pidetään Itämeri purjehduskelpoisena - saadaan kouluttaa laivasähköasentajia! 
• Hei Pekka. Miten ISB voi ottaa toiminnassaan ympäristöasiat huomioon?
• Tässä haastetta meripartiolaisille ja yrittäjille!
• Hannu, näin tuoreena yrittäjänä olen mielelläni mukana tuomassa oman korteni 

kekoon Itämeren suojelemisen esilläpitämiseksi. Teilläkin on varmaan asioita, joilla 
voitte tukea Itämeren suojelua.

• Ja nyt kakkapussit jakoon itämeren puolesta :)
• Muistellaan Singapooren käymäläkongressin sanomaa vuodelta 2001
• Olisiko nyt pesuaineiden vuoro? Suosittelen lämpimästi teidänkin vuokrahuviloihin 

ekologisia pesuaineita. 
• Ekologiset terveiset - tuulivoiman puolesta :)
• Terve Timo! Pane haaste eteenpäin! T. Pauli
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Jos Itämeri on Sinulle tärkeä, 
ole mukana haastekampanjassa! 

Kiitos!




