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PÄÄKIRJOITUS

Lisääntyvästä byrokratiasta 
”valittaminen” ja epäkohtien 
esiin nostaminen kuuluu 
erilaisten järjestöjen tehtäviin, 
koska yksittäiset yritykset 
eivät pysty niitä muilta 
kiireiltään esille tuomaan.

Leipuri-lehden edellinen pääkirjoitus 
7/2014 ”yrittäjyyden sietämätön keveys” 
sai jonkin verran huomiota muussa me-
diassa. Nykypäivä-lehden verkkouutisten 
mukaan muun muassa SDP:n kansanedus-
taja Mikael Jungner oli kommentoinut 
pääkirjoituksessa käsiteltyjä asioita omassa 
Facebookissaan (pääkirjoituksessa esiteltiin 
listaus erilaisista vastuista ja velvoitteista, 
joita on suomalaisilla yrittäjillä/yrityksillä). 
Jungnerin mukaan kyse oli ”väkisin vään-
netystä valituksesta”, koska hänen mu-
kaansa ”Suomessa ei ole koskaan ollut niin 
hyvä yrittää kuin nykyisin”. Jungnerin mu-
kaan pääkirjoituksessa mainituista asioista 
”yhdeksäntoista ekaa (velvoitetta) hoitaa 
palkanlaskentaohjelma”.

Oma näkemykseni edellä mainitusta on, 
että kansanedustaja Jungner on joko täysin 
tietämätön suomalaisten yrittäjien arjesta 
tai sitten hän on joko välinpitämätön tai 
ylimielinen suomalaisia yrittäjiä kohtaan. 
Kommentit siitä, että palkanlaskentaohjel-
ma hoitaa tehtävät, on tästä hyvä osoitus. 
Palkanlaskentaohjelmasta on luonnollisesti 
paljon apua, mutta itsekseen palkanlasken-
taohjelma ei asioita hoida. Tuolla logiikal-
la voisi väittää, että yrityksen kirjanpito on 
myös ”yhtä helppoa”, kun apuna on eri-
laisia kirjanpito-ohjelmia (ja tilitoimistoja) ja 
”vain” vastuu kirjanpidosta on yrityksellä! 
Tosiasia kuitenkin on, että työehtosopimuk-
sen perusteella maksettaviin palkkoihin ja 
lisiin tulee yleensä joka vuosi muutoksia ja 
”jonkun” täytyy huolehtia siitä, että tarvit-
tavat muutokset tehdään palkanlaskenta-
ohjelmaan. Ja sen lisäksi, että muutokset 
tehdään palkanlaskentaohjelmaan, ”jon-
kun” täytyy vastata siitä, että palkanlasken-
taa hoitava henkilö tekee nämä muutokset 
oikealla tavalla, jotta palkat maksetaan 
työntekijöille jatkossakin oikealla tavalla. 
Henkilö, jonka tehtävänä on huolehtia, et-
tä nämä muutokset tehdään oikein, on joko 
yrittäjä itse tai suuremmissa yrityksissä pal-
kattu johtaja. Jos jokin asia menee vikaan, 
niin ay-liikkeen edustaja ottaa nopeasti yh-
teyttä yritykseen. Tämän jälkeen asiaa usein 
selvitellään yrityksen oman työnantajaliiton 
edustajan kanssa. Tästä menettelystä on 
itselläni noin parinkymmen vuoden koke-
mus, joten tiedän, että yksinkertaiseltakin 
näyttävät asiat eivät tosiaankaan aina ”suju 
niin kuin strömsöössä”. 

Siitä, onko Suomessa nykyisin parempi 
olla yrittäjä kuin esimerkiksi 10 tai 20 vuot-
ta sitten, voidaan olla myös montaa mieltä. 
Olisi mielenkiintoista kuulla kansanedusta-
jalta tarkempia perusteluja sille, miksi yrit-
täminen on Suomessa nykyisin helpompaa 
kuin koskaan aikaisemmin? Pelkästään se, 
että tietotekniikasta on monessa asiassa 
yhä enemmän apua, ei tarkoita sitä, että 
yrittäminen olisi muuttunut aikaisempaa 
helpommaksi. Tietotekniikka on tuonut 
mukanaan myös paljon uusia aikaa vieviä 
haasteita. Jokainen yrittäjä tietää, että eri-
laisia monimutkaisia atk-ohjelmistoja on 
yrityksissä riittämiin.  

Uskon, että myös moni muu kuin vain 
kansanedustaja Jungner kuvittelee, että 
yrittäjänä toimiminen on ”ruusuilla tanssi-
mista”. On helppoa ajatella, että eihän ku-
kaan ryhtyisi yrittäjäksi, jos se olisi vaikeaa. 
Ja kun joku ryhtyy yrittäjäksi, niin luullaan, 
että ”miljoonatienestit ovat saman tien yrit-
täjän taskussa”.    

Valitettavan harvoin näin kuitenkin ta-
pahtuu. Kun katsoo lukuja siitä, kuinka 
monta yritystä on mennyt Suomessa viime 
vuosina konkurssiin, voi hyvin todeta, että ei 
yrittäminen niin kovin helppoa aina ole. Vai 
onko kaikkien konkurssien taustalla vain tai-
tamattomat yrittäjät ja yritysjohtajat? Olen 
päässyt läheltä myös seuramaan, kuinka 
vaikeaa monien yrittäjien on ollut löytää 
jatkajaa omalle yritystoiminnalle, kun omat 
lapset ovat nähneet, mitä yrittäjänä toimi-
minen vaatii.  

On kuitenkin todella hienoa, että Suo-
mesta löytyy niin paljon rohkeita ja ennak-
koluulottomia ihmisiä, jotka haluavat lähteä 
yrittäjiksi. Vaikka yrittäjänä toimiminen on 
haasteellista, niin samalla se on monipuo-
lista, varmasti antoisaa ja siihen sisältyy pal-
jon erilaisia mahdollisuuksia. Lisääntyvästä 
byrokratiasta ”valittaminen” ja epäkohtien 
esiin nostaminen sen sijaan kuuluu erilais-
ten järjestöjen tehtäviin, koska yksittäiset 
yritykset eivät pysty niitä muilta kiireiltään 
esille tuomaan.  

Haluan toivottaa kaikille jäsenillemme ja 
lehtemme lukijoille oikein mukavaa joulun 
odotusta, hyvää joulua ja uutta vuotta! 

Meille kaikille on tärkeää, että löydäm-
me myös ensi vuonna asioita, joista saamme 
omaan elämäämme ”kiksejä”. Toiset saa-
vat niitä työnteosta, toiset rakastumisesta, 

toiset vuorikiipeilystä, toiset ajamalla poika-
porukassa moottoripyörällä pitkin Saharan 
autiomaata Afrikassa, toiset jalkapallosta, 
jääkiekosta, golfista, musiikista, iltalenkeis-
tä, jumppatunneista ym. Pääasia on, että 
kukin meistä löytää asioita, joista nautim-
me. Mutta toivottavasti ne, jotka saavat 
”kiksejä” siitä, että siirtelevät itsenäisten 
valtioiden rajoja paikasta toiseen, ymmärtä-
vät viimeistään ensi vuoden aikana, kuinka 
älyttömästä asiasta he saavatkaan tyydytys-
tä. Toivottavasti he löytävät jostain muka-
vampia asioita elämästä nauttimiseen, siis 
jostain sellaisesta, joista ainakaan viattomat 
sivulliset eivät joudu kärsimään. 

Mika Väyrynen 

”Väkisin väännettyä valitusta”???


