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ALUKSI
Paljonko sinä tienaat kuukaudessa? Oletko summaan tyytyväinen?
Haluaisitko tienata enemmän? Nuo kysymykset ovat tämän kirjan
perusta. Vielä joitakin vuosia sitten ne olisivat kuitenkin herättäneet
meissä suoranaista kauhua. Olimme silloin molemmat vakituisissa
työsuhteissa, emmekä koskaan puhuneet palkoistamme kenenkään
kanssa. Kuukausipalkan paljastaminen arvelutti ja tuntui sopimattomalta. Entä, jos käykin ilmi, että kollega tienaa huomattavasti
vähemmän? Saati enemmän! Nujertaisiko oma palkkakuoppa itsetunnon tai aiheuttaisiko totuus katkeruutta?
Nyt numeroiden salailu hymyilyttää. Samoin se, että olemme ylipäätään tässä pisteessä: tutustuimme yksitoista vuotta sitten samassa työpaikassa. Viimeisen neljän vuoden ajan meitä on yhdistänyt
yrittäjyys. Olemme edelleen samalla alalla mutta yksinyrittäjiä tahoillamme. Sen sijaan, että mieltäisimme toisemme kilpailijoiksi,
olemme oivaltaneet, että pääsemme pidemmälle pitämällä toistemme puolia ja tsemppaamalla toisiamme.
Puhumme rahasta käytännössä koko ajan, sekä yhdessä että laajemmin muiden yksinyrittäjien kanssa. Palkkiopuheesta on tullut intohimomme, sillä olemme havainneet, että työn rahallisella arvolla
on yrittäjyydessä valtavasti merkitystä. Suhteemme rahaan on muuttunut hyvällä tavalla arkiseksi. Palkkion määrä ei ole enää salamyhkäinen maininta jossain sopimuksen uumenissa, vaan ennemminkin
kuin ruokaostoksia helpottava kauppalista.
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On ollut mahtavaa huomata, että julkinen keskustelu rahasta on
yleistynyt: suomalaisten tulot ovat tapetilla muulloinkin kuin vuosittain marraskuussa, jolloin kateutta aiheuttavat verotiedot paljastetaan. Avointa keskustelua tarvitaan, sillä raha koskettaa jokaisen
elämää. Silti moni edelleen arastelee rahasta puhumista.
Me haluamme kannustaa itsensätyöllistäjiä avoimuuteen.
Avaamme tässä kirjassa raha-asioita yrittäjyytemme ja palkkatyövuosiemme kautta. Otamme sinut mukaan keskelle onnistuneita
ja epäonnistuneita palkkioneuvotteluja, tunnustamme noloimmat
mokamme ja päivittelemme kanssasi härskeimpiä tinkimisyrityksiä.
Kerromme myös, mitä olemme tähän mennessä oppineet yrityksen
pyörittämisestä, verovähennyksistä, verkostoitumisesta ja työssäjaksamisesta.
Tähtäämme siihen, että voit alastasi riippumatta soveltaa näitä konkreettisia tilanteita yritystoimintaasi. Näin uskallat hinnoitella työsi paremmin ja saat yrittäjyyden eduista kaikki hyödyt irti.
Usein kyse on ennen kaikkea henkisen kantin kasvattamisesta: jos
puoliaan ei pidä itse, ei sitä tee kukaan muukaan. Suhtaudumme aiheeseen silti realistisesti. Emme maalaile lupauksia helpoista miljoonista, vaan pysymme ruohonjuuritasolla suomalaisen yrittäjän
arjessa.
Samalla haluamme kiinnittää huomiota yksinyrittäjien työoloihin. Yrittäjät kohtaavat edelleen aivan liian usein vääryyttä ja suostuvat sopimuksiin, jotka polkevat heidän oikeuksiaan. Se tuntuu
epäoikeudenmukaiselta ja saa verenpaineemme nousemaan. Itsensätyöllistäjä kun on hyvin haavoittuvaisessa asemassa neuvotellessaan palkkioista varsinkin isojen, kasvottomien yritysten kanssa.
Tiesitkö, että meitä yksinyrittäjiä on jo yli kaksisataatuhatta ja
joukkomme kasvaa koko ajan? Se tarkoittaa, että päättäjien pitäisi
huomioida oikeutemme ja asemamme paremmin myös lainsäädännössä. Nykyisessä järjestelmässä yksinyrittäjät jäävät liian usein pal-
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kansaajien ja suuryritysten jalkoihin. Siksi on tärkeää, että tuemme
toisiamme ja jaamme tietotaitoamme kaikkien itsensätyöllistäjien
hyödyksi. Silloin olemme entistä vahvempia – yksin, mutta yhdessä.
Jotta kirjamme palvelisi mahdollisimman laajaa ammattilaisten
joukkoa, olemme haastatelleet myös muita yrittäjiä, jotka jakavat
kullanarvoiset vinkkinsä ja kokemuksensa meidän kaikkien iloksi.
Nämä tarinat osoittavat, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa
unelmansa ja luotsata elämäänsä haluamaansa suuntaan.
Niin sinullakin. Hienoa, kun olet mukana.
Terveisin Rosanna ja Sanna
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