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4. YrittäjYYS On 
vaihtOEhtO

On paljon ihmisiä, jotka ovat tehneet koko ikänsä töitä toisen 
palveluksessa. Monet heistä pelkäävät yrittäjyyttä sen vuoksi, 
että he luulevat yrittäjän raatavan itsensä henkihieveriin ja 
toimeentulon olevan epävarmaa.

Monia pelottaa yrittäjyys aivan turhaan. ”Mitäs jos ei ole 
asiakkaita? Mitäs jos joudun tekemään ympäripyöreitä päiviä? 
Mitäs jos sairastun?” Jostain syystä samat ihmiset eivät näe 
nykyistä työtään pörssiyhtiössä aivan yhtä suurena riskinä. 
Yhtä hyvinhän he voisivat pohtia nykytilannettaan: ”Mitäs jos 
tulee potkut? Mitä hyötyä on näistä ympäripyöreistä päivistä, 
joita nyt teen? Entä jos sairastun?” 

Palkkatyössä olo tuntuu kenties helpommalta, sillä työ-
ehtosopimus määrää enimmäistyöajan. Varsinkin silloin, jos 
oma palkkatyö on epämotivoivaa raatamista, tuntuu absur-
dilta vaihtaa se yrittäjän vielä pitempiin työpäiviin. Tosiasia 
kuitenkin on, että ihminen jaksaa paremmin tehdä kymme-
nen tuntia mieluisaa puuhaa kuin kaksi tuntia epämieluista. 
Yrittäjyys perustuu siihen, että koska voit tehdä rakastamaasi 
asiaa, jaksat tehdä sitä enemmän. Itse asiassa yrittäjä on kii-
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tollinen, sillä hän saa puuhailla lempiasiansa kimpussa niin 
paljon kuin haluaa. Työ ei tunnu työltä, vaan työ tuntuu har-
rastukselta.

Toimittaja Anna Perho kirjoitti keväällä 2013 Ylen sivuille 
osuvan blogi postauksen: Miksi työnteosta tuli pahe? Hän kertoi 
nauttivansa työtään ja tekevänsä sitä mielellään:

En halua vähätellä tämän vähemmistön ongelmia. Tiedän, 
että työssä viihtymättömyys on monille vakava, elämänlaa
tua oleellisesti heikentävä elementti.

Mutta se, että osa voi työssään huonosti ei tarkoita sitä, 
että kaikki muut vain teeskentelisivät viihtyvänsä.

Olisi varmasti jonkun ideologian etu, että luhistuisin ja ker
toisin olevani luisumassa burn outiin. Mutta kun en ole. 
Ihmisten välillä on temperamenttieroja. Se, mikä tuntuu 
toisesta isolta työmäärältä, on toiselle pieni, kolmannelle 
sopiva. En itse arvota toisia ihmisiä heidän työtahtinsa 
perusteella, joten toivoisin samaa suvaitsevaisuutta myös 
muilta. Ahkeruus ei ole vieläkään kaikkien mielestä pahe.

Yrittäjyydessä työn määrän ja työn rakastamisen yhtälöön 
on kaksi väärää ratkaisua:

1. Ryhdyn yrittäjäksi alalle, jota en rakasta. Tällöin 
työn määrä on aivan yhtä rasittava kuin missä ta-
hansa työssä, josta ei pidä.

2. Ryhdyn yrittäjäksi ja teen työtä, jota rakastan mutta 
jota muut eivät tarvitse. Silloin en pärjää taloudelli-
sesti, koska ostajia on liian vähän. 

Tärkeintä on, että löytää työn, jossa toteutuu kaksi tekijää: 
oma osaaminen ja intohimo sekä toisten tarve ja ostohalut.
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Jari Sarasvuo, tuo kiistelty yrittäjäpersoona kiteyttää saman 
asian näin:

Menestyksen ehto numero yksi: löydä intohimosi. Nyky
maailma on siitä kummallinen tori, että lähes mille tahan
sa henkeäsalpaavalle osaamiselle löytyy ostajia. Pitää olla 
vain välillä vaarallinen määrä intohimoa raivata esteet 
tieltään ja tarjota lahjaansa tarpeeksi monelle sellaiselle, 
jota ei kiinnosta. Vain siten voi löytää ne, jotka ovat valmiit 
rahoittamaan unelmiasi.

Katleenan kokemuksia: 
Jokainen tarvitsee oman toiminimen

Kaikki eivät näe itseään yrittäjänä, eikä tarvitsekaan. Silti 
jokaisen kannattaa perustaa toiminimi. Sen perustaminen 
on helppoa, ja jos firma on pieni pöytälaatikkofirma, sen 
ei tarvitse olla edes arvonlisä vero velvollinen.

Mihin sitä firmaa sitten tarvitsee?

Työ, jota 
osaan ja 
rakastan

Työ, jota 
muut 

ostavat ja 
tarvitsevat

Kantava	bisnesidea
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•	 Jos olet joskus tehnyt pikkuhommia muille pi meästi, 
on parempi perustaa firma ja tehdä niitä avoimesti. 
Silloin ei tarvitse koko ajan pelätä verottajaa ja 
kärähtämistä.

•	 Jos haluat tehdä silloin tällöin pientä keikkatyötä 
kuten korjata polkupyöriä naapurustolle, opettaa 
englantia abille tai kokata ruokaa talkoo porukalle, 
oma toiminimi helpottaa laskuttamista.

•	On varsin viisasta perustaa pahan päivän varalle 
yritys, josta saattaa saada sivutuloja.

•	 Firman kuluihin ja vero vähennyksiin voi laittaa esi-
merkiksi työkalu hankintoja, jotka muuten olisivat 
rasittaneet yksityis talouttasi. Toki tämän edellytyk-
senä on se, että firmalla on tuloja edes sen verran, 
että kulut peittyvät.

•	 Kun perustat firman omalla nimelläsi, saat sen 
korva merkittyä itsellesi. Joskus tulevai suudessa 
sinua voi ketuttaa, kun oma nimesi on jollakulla 
muulla yrityksen nimenä.

•	Oma yritys helpottaa satunnaisten keikka hommien 
saamisessa. Asiakkaan on helpompi maksaa pelkkä 
lasku kuin sinun palkkasi, ennakon pidätykset ja 
kaikki muutkin palkan sivukulut.

Yrittäjyyttä voi myös testata
Tiedät varmasti mitä rakastat, mutta voi olla vaikeampaa 
tietää, mitä ihmiset oikeasti haluavat ostaa. Sitä ja montaa 
muuta asiaa yrittäjyydessä kannattaa testata pienillä ko-


