
Suomi on kurkkuaan myöten suossa. Tästä sen voisivat nostaa vain yrittäjät 
ja nimenomaan pienyrittäjät. Yritysten pitäisi luoda runsaasti uusia työpaik-
koja. Suomessa on vähän yrittäjiä suhteessa väestöön. Miksi? Siksi, että byro-
kraattimme pyrkivät kaikin tavoin laittamaan yrityksille kapuloita rattaisiin. 
Virkamiesten asenne on usein yrittäjävastainen. Monta yritystä jää näiden 
byrokraattien takia perustamatta ja moni yrittäjä väsyy jatkuvissa taisteluissa 
virkamiesten mielivallan alla. Moni lopettaa yrityksensä, ja moni päivänsä-
kin. Viimeinen pisara tuli seuratessani tyttäreni taistelua saada yrityksensä 
verotuksen piiriin. Yrittäjä joutuu jo taistelemaan siitä, että tulee verotetuksi. 
Lienee hulluuden huippu.  Kerron tässä esimerkkejä omakohtaisista koke-
muksistani, joista neljä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Tällaisia 
tapauksia on monella yrittäjällä. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat omiaan 
vähentämään halukkuutta yrittäjyyteen.

Sananvapautta vain rahalla
Suomi on olevinaan sananvapauden ja demokratian pyhättö. Valitettavasti se ei ole totta. Miksi 
jouduin ostamaan tämän sivun lehdestä? Siksi, että toisinajattelijan ajatukset eivät muutoin julki 
pääse. En usko, että tämä kirjoitus asioita muuttaa, mutta en voi vain sivusta seurata, kun yrittäjiä 
kyykytetään surutta.
 Olen toiminut yrittäjänä yli 30 vuotta ja luonut monta menestynyttä yritystä. Yrittäjien kyykytys 
tuntuu olevan monelle virkamiehelle mielipuuhaa.  

Case 1: Verottaja
Ensimmäinen kyykytys juontaa jo markka-ajoille. Olin aloittanut yrityksen elokuussa ja ottanut yli 
miljoonan markan verran lainaa. Yritys käynnistyi. Tuli marraskuu ja verotukseni valmistui. Sain 200 
000  mätkyt. Luettuani paperit, löysin virheen heti. Pörssikaupoistani oli otettu huomioon vain myyn-
nit, ei ostoja. Veroista puolet  n. 100 000 markkaa piti maksaa joulukuun alussa. Olin verottajaan 
yhteydessä, virhettä ei myönnetty. Voisin valittaa ja sitten joskus oikaisu tehtäisiin. Olin aloittanut 
yrityksen ja olin korviani myöten veloissa, enkä voinut saada mistään noin suurta summaa. Verot-
taja ei sitä halunnut ymmärtää. Olin lirissä. Jos luottotietoni menisivät, olisi edessä varma konkurs-
si. Tein mitä tahansa, verottaja ei muuttanut kantaansa. Keksin kysyä apua eduskunnan oikeusasia-
mieheltä. Ensin kerrottiin, että asia on liian pieni heidän käsiteltäväkseen. Sain kuitenkin puhuttua 
heille, että minä tekisin selvän virheen takia varman konkurssin. Lopulta he puuttuivat asiaan ja 
sain asian jäihin, kunnes virhe oli tutkittu. Lopulta sain palautusta 200 000 verojen sijaan. On todel-
la raskasta taistella tuulimyllyjä vastaan ja samalla yrittää, etenkin, kun tietää olevansa oikeassa. Se 
syö miestä. Verottaja oli valmis kaatamaan yritykseni ennen kuin korjaamaan ilmiselvän virheensä.

Case 2: Verottaja
Olen toiminut 30 vuotta yrittäjänä monella alalla. Yhtään yritystä en ole saanut konkurssiin ja minua 
ei ole tuomittu mistään rikoksesta. Ei myöskään verovilpistä.
 Kertaakaan yrityksissäni ei tehty verotarkastusta. Jäin eläkkeelle 43v 3kk 20 päivän työuralta 
2014 syksyllä,  pari yritystä jäi sijoitustoimintaan. Aloin nauttia eläkepäivistäni, mutta tätä kesti vain 
pari kuukautta. Verottaja ilmoitti aloittavansa verotarkastuksen kaikissa toiminnassa olleista viides-
tä yrityksestäni. Hyvästi eläkepäivät! Kaikki asiat kaivettiin ja kaikesta yritettiin vääntää lisäveroja. 
Verotarkastusta kesti eri jaksoissa reilu puoli vuotta. Tuon ajan sain olla kaivelemassa milloin mitä-
kin paperia. Jouduin kirjoittamaan vastineita 80 sivua + kuitteja ja selitteitä. Lopulta tarkastukset 
eivät tuottaneet mitään merkityksellistä maksettavaa. 
 Minulla ei ole mitään tarkastusta ja verotusta vastaan. On vain kohtuutonta, että eläkkeellä oleva 
yrittäjä joutuu puoleksi vuodeksi töihin ilmaiseksi. Työntekijälle tällaista ei tapahdu. 

Case 3: Verottaja
Tyttäreni oli äitiyslomalla yrityksestään vuoden. Hän myi liiketoiminnan pois ja jätti firman le-
päämään.  Kaupasta tuli vuoden kilpailukielto. Kysyimme verottajalta, kuinka kannattaisi toimia, 
että hommaa voisi jatkaa vuoden kuluttua. Neuvon mukaan yritystä ei poistettu alv- ja ennakko-
perintärekisteristä.  
 Entä sitten? Verottaja tiesi, että firma on lepäämässä. Tytär päätti aloittaa toiminnan tämän vuo-
den alussa. Se ei verottajalle sopinut. Piti käydä antamaan selvityksiä. Piti olla budjetti, liiketoimin-
tasuunnitelma, sopimukset tilien avaamisesta, kaikki tehdyt tarjoukset ja sopimukset, kenellä yri-
tyksessä oli ammattitaito yrityksen pyörittämiseen, kuinka hallituksen jäsenet osallistuvat yrityksen 
toimintaan, sopimukset alihankkijoitten kanssa, valtakirjat. Olin äimän käkenä. En ollut koskaan 
törmännyt vastaavaan 30-vuotisen urani aikana ja kymmeniä yrityksiä perustettuani. Ei ollut kirjan-
pitäjämmekään. Eikä kukaan yrittäjä.
 En hyväksynyt pyyntöä. Minusta asia perustui tyttäreni kyykytykseen. Kenelle se tuotti huvia, 
ilmeisesti virkailijalle.
Ilmoitin verottajalle, että jos kaikilta Suomen yrityksiltä otetaan nuo tiedot, verotoimiston henkilöstö 
ei riitä sitä tekemään. Sanoin myös, että en usko suuryritysten Nokian tai Valmetin heille ko. tietoja 
toimittaneen. En suostunut uskomaan, että he olivat kysyneet vaikka Jorma Ollilalta, kuinka hänen 
ammattitaitonsa laita on, tai miten hän osallistuu yrityksen toimintaan käytännössä.
 Sääntöjen pitää olla kaikille samat. Soitin tutulle yrittäjälle, hänellä oli satoja työntekijöitä ja ali-
hankkijoita,  hän oli aloittanut yrityksensä vuosi sitten. Kysyin häneltä nuo kysymykset ja oliko hän 
joutunut antamaan ko. selvitykset verottajalle. Hänen vastauksensa oli jokaiseen kysymykseen: ”En 
ole”. Miksi siis tyttäreni yritykseltä vaaditaan asioita, joita muiden ei tarvitse tehdä? Selitystä sain, 
vastausta en.
 Tyttäreni sai pankista 120 000 euroa lainaa yritystä varten ja nosti sen myös tammikuussa. Pank-
ki antoi lainan, vaikka yrityksellä ei ollut mitään omaisuutta, ainoastaan uskottava idea, jolla hän 
vakuutti pankin siitä, että yritys työllistäisi kahdessa vuodessa 8 ihmistä. Verottajalla lienee parem-
mat yritystalouden asiantuntijat kuin pankilla, sillä heidän mielestään tyttäreni yritys ei voi päästä 
tarpeellisiin rekistereihin, kun hänen ammattitaitonsa ei riitä. Tyttäreni loi kuukaudessa yhden ih-
misen työt ja neuvotteli valmiiksi 5 ihmisen työsuhteet. Totesimme yhteen ääneen, että verottajan 
toiminnan ansiosta Suomi ei tarvitse yrittäjiä eikä työpaikkoja.  Unohdamme koko jutun, hän mak-
saa lainan takaisin ja ilmoittaa asiakkaille, että joutui lopettamaan verottajan toiveen mukaan.
 Minulla ei ole veroista mitään valittamista. Vain verottajan turhaa työtä teettävästä ja sattuman-
varaisesta kyykytyksestä. Kenenkään ei kuulu eläkkeellä joutua töihin, ei ainakaan ilman korvausta. 
Tyttäreni tapauksessa taas turha pompotus vie uskon yrittämiseen. Se vie mielettömästi aikaa ja 
energiaa, joka on poissa juuri siitä työstä, josta veroja kertyy. On järjetöntä taistella siitä, että saisi 
tulla verotetuksi.

Todellinen veroprosenttini on  2% 
Tämä kirjoitus ei ole veromäärään liittyvä valitus. Olen vuosia puhunut veroprosenttini pienuudes-
ta. Järkeeni ei mene, kuinka tulen nykyisellä verojärjestelmällä selviämään elämäni loppuun asti 
vain n. 2 prosentin veroilla. Prosenttini pienuus johtuu siitä, että n. 80 prosenttia pääomatuloista-
ni ei katsota tuloiksi lainkaan. Noin 20 prosentin verotettavasta osuudestakin lähes 70 prosenttia 
on verovapaata. Miksi näin? Tämä hyvinvointivaltio on hyvä vain meille hyväosaisille. Hyväosaiset 
päättäjät ovat tehneet osansa mahdollisimman mukavaksi. Verojen maksu on jätetty pienempi-
tuloisten velvollisuudeksi.

Case 4: Työvoimatoimisto
Käsittääkseni työvoimatoimiston tarkoitus olisi etsiä töitä työttömille. Onko työvoimatoistosta tar-
jottu töitä  työttömälle? En ole kuullut. Kuitenkin siellä on töissä tuhansia ihmisiä. Mitä he tekevät? 
Olen ollut yrittäjänä ja johtotehtävissä eri yrityksissä, palkannut töihin n. tuhat työntekijää. Tuona ai-
kana yritykseeni on tullut kaksi kertaa työvoimatoimistosta ihminen. Molemmat tapaamiset alkoivat 
sanoilla: ”Meidät on määrätty jalkautumaan yrityksiin.” Kaksi kertaa yli 30 vuoden aikana. Käynneistä 
ei syntynyt tuloksia, sillä virkailija ei tiennyt toimistonsa palveluista sitäkään vähää, mitä minä tiesin.
Työvoimatoimistolla on yksi toimiva palvelu. Mol-sivustot netissä. Miksi ne toimivat? Siksi, kun siellä 
työnantaja ja työntekijä hoitavat homman ilman virkailijoita. Muulta osin koko laitoksen voisi lopet-
taa.  Kukaan ei huomaisi mitään tapahtuneen. Mol-sivuston hoidon voi antaa nettifirmalle murto-
osalla siitä kulusta, mitä se nyt maksaa. Työnvälityksen voisi ulkoistaa Vmp:n kaltaisille yrityksille, 
jotka osaavat asiansa ja saavat tuloja vain tuloksista.

Case 5: Työvoimatoimisto 90-luvulta
90-luvulla vuokratyövoima oli vielä hyvin vieras käsitys maassamme. Laman kourissa päätimme 
vaimoni kanssa käydä kokeilemaan uutta ideaa. Siihen aikaan se oli luvanvaraista. Niinpä suunnis-
tin työvoimatoimistoon johtajan puheille. Kerroin ideasta ja sain ohjeet kuinka toimia, että asiat 
menisivät luvallisesti.
 Toiminta alkoi. Hetken saimme järjestellä ihmisille töitä. Ensin etsimme työtä vailla olevat ihmi-
set, sitten heille työtä tarjoavat tahot. Heti, kun kallein osa työstä oli tehty, mistä ei vielä päässyt 
laskuttamaan, saapui paikalle poliisi. Meitä epäiltiin laittomasta työnvälitystoiminnasta. Kävimme 
vaimon kanssa laitoksella kuulusteluissa kerran jos toisenkin. Otin selvää, kuka meidät oli ilmianta-
nut. Työvoimatoimiston johtaja, sama toveri, jolta saimme ohjeet, kuinka tulee toimia. Ohjeita myös 
noudatimme. 
 Tutkinta päättyi syyttämättä jättämiseen. Yrityksen jouduimme kuitenkin lopettamaan. Ensin to-
veri antoi ohjeet ja sitten laittoi poliisit perään.

Case 6: Työvoimatoimisto. Tyttäreni kusetus.
Tyttäreni oli maksanut  Ayt-kassaan työttömyysturvaa itselleen. Hän jäi äitiyslomalle ja myi liiketoi-
minnan kesällä 14. Myynnistä syntyi kilpailukielto 2015 vuoden lokakuun alkuun. Firma jäi verottajan 
ohjeen mukaan lepäämään, myös alv- ja ennakkoperintärekisteriin. Sitä oli tarkoitus jatkaa vuoden 
kuluttua. Äitiysloma loppui toukokuussa. Tytär ilmoittautui työttömäksi työvoimatoimistoon ja Ayt-
kassaan. Kaiken piti olla ok. Työvoimatoimistosta tiedettiin, että yritystoiminnan voi aloittaa vasta 
lokakuussa. Töitä ei löytynyt. Heinäkuussa piti antaa lisäselvityksiä työkkäriin. Korvauksista ei ollut 
tietoakaan. Elokuussa tuli kielteinen päätös päivärahasta. Tytär antoi lisäselvityksiä. Syykin selvisi, 
yritystä ei oltu poistettu ennakko- ja alv-rekisteristä. Yrityksellä ei ollut pankkitiliä, ei tuloja (tämän 
todisti kirjanpitotoimisto ja tilintarkastaja), ei toimintaa, ei autoa, ei toimitiloja, tyttärellä kilpailu-
kielto päällä. Työkkärin mukaan hän kuitenkin työllistyi yrityksessään. Takautuvasti ei voi irtisanou-
tua ko. rekistereistä. Päivärahat oli varmuudella menetetty kolmelta kuukaudelta. Miksi kukaan ei 
ollut sanonut, että päivärahaa ei voi saada, jos yritys on ennakko ja alv-rekisterissä? Kaiken sanottiin 
olevan ok. Jos työntekijä vie työkkäriin paperinsa, hänelle tehdään selväksi, että viimeiset palkka-
tiedot ja irtisanomisilmoitus pitää olla, muutoin ei tule päivärahaa.
 Yrittäjälle ei tätä sanota, vaan annetaan kuukausien kulua ja ihmistä pidetään rahattomana. 
Työkkärin ainoa neuvo oli tyttärelle, että mene sossuun. Päätöksestä voi valittaa työttömyystur-
valautakuntaan. Kysyttäessä, kuinka kauan valituksen käsittely kestää, sanottiin sen kestävän 
kuukauden. Kun päätöstä ei ollut kuukauteen tullut, kysyttiin uudestaan, nyt vastaus oli, että kevät-
talvella. Tähän päivään mennessä päätöstä ei ole tullut, ja kohta on vuosi kulunut.
 Tyttären kohtelu työvoimatoimistossa on ollut ala-arvoista. Työttömiä siellä pidetään alimpaan 
kastiin kuuluvina, eikä talossa kukaan ilokseen asioi. Kerran luokseni tuli työntekijä itkien ja sanoi, 
että ne sanoivat häntä työkkärissä tolloksi. Olivat sanoneet: ”Etkö sinä tollo osaa käyttää nettiä ja 
sieltä etsiä vapaita työpaikkoja?”
 Syksyllä tyttäreni sai tarpeekseen yrittämisestä. Tämä maa ei kaipaa yrittäjiä. Ostin häneltä 
firman osakkeet pois ja tällä kikalla hän muuttui työttömäksi ja sai päivärahaa. Ensimmäisen kerran 
hän sai rahaa lokakuussa, ollen täysin ilman tuloja 5 kuukautta.  Työntekijäpuolen hakija ei voi olla 
5 kuukautta ilman päivärahaa. Työntekijän hakemus käsitellään alle 12 päivässä, tyttäreni hakemus 
vei 3 kk. Lopullista päätöstä ei vieläkään ole.

Case 7: Avi!
Verotarkastusta tehtäessä kimppuuni kävi Avi vaatien kahdelta viimeiseltä vuodelta alihankintaa 
yritykselleni tehneiden yritysten ja yrityksemme väliset tapahtumat. Kieltäydyin kunniasta, koska 
olin vääntänyt puoli vuotta ilmaista työtä verottajalle. Tunnen tilaajavastuulain ja yrityksemme oli 
noudattanut sitä täydellisesti. Ei minulla ole mitään lakia vastaan, ihan hyvä laki harmaata taloutta 
vastaan. Yrityksessämme oli tarkat säännöt, jotka oli kirjattu jokaiseen alihankintasopimukseen. Jos 
sääntöjä ei noudattanut, siitä seurasi sanktio.
 Ilmoitin Aviin viisi kertaa, että yrityksessäni ei ole yhtään alihankkijaa, ei yhtään työntekijää, eikä 
ketään kuka ko. tiedot voi kaivaa. Itse olen eläkkeellä. Tervetuloa tutkimaan papereitamme koska 
vain. Vastaukseni ei tyydyttänyt Avia. He vaativat edelleen selvitystä. Kun eivät sitä muuten saa-
neet, laittoivat haastemiehen asialle. Olin silloin jo asustelemassa Espanjassa. Pyysin haastemiestä 
tuomaan päätöksen tänne. Ei suostunut tulemaan. En osannut hänelle kertoa, koska tulisin Suomeen 
vai tulisinko ollenkaan. Mitä siinä haastemiehen paperissa lukee? Luulen, että 15000 euron uhka-
sakolla vaaditaan minua taas tulemaan eläkkeellä töihin, ilman korvausta. Kieltäytynen kunniasta.

Hyväosaisten ahneus
Verottajaa kohtaan esittämäni kritiikki ei lainkaan koske veron määrää, vaan turhaa työtä jopa 
eläkkeellä ja omien (verottajan) virheitten korjausta, ilman taistelua. Kuten kerroin verotuksesta-
ni, en ymmärrä, miten loppuelämäni tulen selviämään jopa vain 2 prosentin veroilla. Laillisesti. 
Suomessa. Ei veroparatiiseja käyttäen. Se on mahdollista ainoastaan siksi, että hyväosaiset päättäjät 
ovat junailleet itselleen kaikki mahdolliset etuudet, joista tavallinen kansalainen ei ole kuullutkaan, 
saati että voisi niistä eduista päästä nauttimaan.
 Tämäkään ei riitä. Yhteisöveroprosenttia on pienennetty 4,5 prosenttiyksikköä. Lisäalennusta 
vaaditaan. Varallisuusverosta on luovuttu. Se on osatekijä minun alhaiseen veroprosenttiini. Tämä-
kään ei riitä. Koko ajan tehdään myyrän työtä, että perintövero ja lahjavero saataisiin poistettua. 
Ennen pitkään niin tulee tapahtumaan. On myös puhuttu, että tulevaisuudessa koko yhteisöverosta 
voitaisiin luopua. Ahneudella ei ole mitään rajoja. Keskivertokansalainen tulee olemaan kaiken 
tämän veroalen maksumies, jostakinhan verot pitää edelleen periä.
 Perintöveron lobbariksi on nostettu Onvestin kirjansa perintöpelosta Portugaliin muuttava Maarit 
Toivanen-Koivisto. Hänen perustelut on suurin piirtein mukisematta niellyt niin lehdistö kuin polii-
tikotkin. Julkisuudessa on esitetty, että hänen lapsensa saisivat n. 250 miljoonan perinnön ja heil-
lä ei olisi mitään mahdollisuutta maksaa siitä lankeavaa 50 miljoonan perintöveroa. Väite on niin 
puppua kuin olla voi. Perilliset saisivat siis n. 250 miljoonan omaisuuden. He voisivat marssia mihin 
pankkiin tahansa ja saada sen 50 miljoonaa lainaksi 250 miljoonan omaisuutta vastaan. Lainan he 
voisivat maksaa ko. omaisuuden ollessa heidän yhtiöissään muutamassa vuodessa, yhtiön osak-
keitten tuoton ollessa keskimääräinen 8-10 prosenttia vuodessa.
 Periminen yleensä on suurin este tasa-arvon edistymiselle maailmassa. Toinen syntyy kultalusikka 
suussa ja suurin osa suurin piirtein pennittömään talouteen, ilman toivoakaan muusta perinnöstä 
kuin parin sadan metrin etumatkasta. Jos perintöjä ei lainkaan saisi jättää, olisi maailma huomatta-
vasti tasa-arvoisempi paikka. Periminen on suurinta lottoa maailmassa, yksi voittaa, toiset maksaa. 
Syntyvällä lapsella ei ole valinnan mahdollisuutta, kumpaan ryhmään hän sattuu syntymään.

MIKSI SUOMESSA ON VÄHÄN YRITTÄJIÄ!


