
1 
 
Pk-johtaja Jyrki Hollmén 

Pirkanmaan Yrittäjät, Yrittäjäjuhla 5.9.2015 

 

Arvoisa ministeri, arvoisat pirkanmaalaiset yrittäjät, hyvät naiset ja herrat. Kiitän 

mahdollisuudesta päästä puhumaan juhlapäivänänne, ja tuon EK:n ja sen yrittäjävaltuuskunnan 

kunnioittavat yhteistyöterveiset sisarjärjestöllemme. 

 

Kun sain kutsun tähän tilaisuuteen, minua pyydettiin arvioimaan yhteiskuntasopimusta pk-

yritysten näkökulmasta. Tuolloin neuvottelut olivat vielä käynnissä. Tänään, tässä ja nyt 

sopimus on kaatunut, mutta sen tavoitteet ovat jäljellä, ja ne ovat pk-yrityksille tärkeämpiä, kuin 

koskaan. 

Arvoisat kuulijat, Suomen talouden ahdinko ei ole mielipidekysymys, se on tosiasia. Nokia-ihme 

on enää katkeransuloinen muisto, ja Suomi on pudonnut luokan priimuksesta tarkkailuluokalle. 

EU:n komission ennusteiden mukaan talouskasvumme on tänä vuonna euromaiden toiseksi 

hitain, ja ensi vuonna hitain. Samaan aikaan yhteiskunnan palvelulupauksen hintalappu karkaa 

vääjäämättä maksukykymme ulottumattomiin: väestön ikääntymisestä johtuvan julkisten 

palvelumenojen luonnollisen kasvu-uran päälle meille on syntynyt 2000-luvun alun lihavina 

vuosina useamman miljardin omaehtoinen hintalappu kuntien lisääntyneiden velvoitteiden ja 

palvelutason noston seurauksena. Meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa edetä tällä uralla. 

 

Vaihtoehtoina ovat siis elintason lasku, tai talouden tervehdyttäminen. Uskon jälkimmäisen 

vaihtoehdon olevan nykyihmiselle hyväksyttävämmän. Se edellyttää kuitenkin saavutetuista 

eduista tinkimistä ja uutta ajattelua aidan molemmin puolin. Paradoksimme on, että taloutemme 

synkkä tilanne ei vielä näy riittävän monen arjessa. Meillä ei mene vielä tarpeeksi huonosti, jotta 

silmämme aukeaisivat. Ne meistä, joilla menee edelleen hyvin, emme näe sitä ahdinkoa, joka 

on syrjäytyneiden ja sinne matkalla olevien arkea jo nyt. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että 

yhteiskunnan polarisaatio, ihmisten sulkeutuminen samanmielisten joukkoon ja erilaisuuden 
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pelkääminen on osaltaan johtanut siihen, että me suomalaiset emme nyt jaa samaa 

tilannekuvaa. Näin pieni maa voi pärjätä vain yhtenäisenä. 

Keinoksi, jolla kilpailijamaidemme takaa-ajo voitaisiin aloittaa, oli tarjolla hallituksen tavoittelema 

yhteiskuntasopimus. Yleensä mikään projekti, jonka kaikki osallistujat eivät sitoudu yhteiseen 

tavoitteeseen, ei toteudu. Näin kävi myös yhteiskuntasopimukselle. Prosessi osoitti jälleen 

kerran, että vähäinenkin tinkiminen saavutetuista eduista on vaikeaa. Näin siitä huolimatta, että 

yhteisellä ponnistuksella olisi saavutettu lisää hyvinvointia ja parempaa työllisyyttä. Rohkenen 

todeta, että hallituksen johtopäätös näissä olosuhteissa oli ainoa oikea. Parempi kaatunut 

sopimus, kuin vesitetty sopimus, joka olisi vain lykännyt ongelmien ratkaisua. Taas kerran. 

 

Vaikka sopimus kaatui, ei kilpailukyvyn parantaminen ole kadonnut maan hallituksen työlistalta. 

Nyt se on hallituksen käsissä, ja tilaisuutensa hukanneet työmarkkinajärjestöt ovat siirtyneet 

kentältä katsomon puolelle. Suomen Pankista on arvioitu, että meidän on kohennettava 

kustannuskilpailukykyämme jopa 15 % pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa, jolle ei 

enää ole vaihtoehtoa. Ulkoiseen devalvaatioon ei ole paluuta, joten kysymys kuuluukin: millä 

tuo kilpailukyvyn jälkeenjääneisyys saadaan kurottua umpeen? Synkästä tilannekuvasta 

huolimatta voimme edelleen todeta, että tilanteen ratkaisu on vielä toistaiseksi omissa 

käsissämme. 

Nähdäkseni meidän tulee edetä kolmella rintamalla: 

Ensinnäkin, hallituksen on kyettävä työelämän uudistuksilla leikkaamaan 

työvoimakustannuksiamme yhteiskuntasopimuksessa asetetun tavoitteen 5% verran. Tämä on 

ensimmäinen askel, ja nyt siis hallituksen käsissä. 

Toinen rintama, joka ei saa pettää, on maltilliset palkkaratkaisut tulevina vuosina. Näillä täytyy 

pystyä kuromaan kustannuskilpailukykyä kiinni toiset 5%. Tämä on pitempi projekti, ja 

työmarkkinajärjestöjen käsissä. 

Kolmanneksi, me katsomme Teihin, arvoisat yrittäjät. Yritysten on pystyttävä nostamaan 

tuottavuuttaan kolmannet 5 %. Tämä on äärimmäisen haastava tavoite, eikä maan hallituksella 



3 
 
tai etujärjestöillä ole tarjota siihen kuin välillistä tukea koulutus- ja innovaatiojärjestelmän 

kehittämisen kautta sekä raivaamalla esteitä yritystoiminnan kehittämiseltä niin normi- kuin 

lupapuolella sekä kannustamalla digitalisaatioon ja uusien työtapojen käyttöönottoon. 

 

Kaikki tietävät, että yllämainitut ponnistelut valuvat hukkaan, jos suomalaisille tuotteille ja 

palveluille ei kerta kaikkiaan ole markkinoita kotona tai ulkomailla. Yhtäältä voidaan todeta, että 

me emme pääse osalliseksi jossain vaiheessa elpyvän maailmantalouden hedelmistä, ellei 

koneemme ole iskukykyinen. Siksi me tarvitsemme noita kolmea edellä mainittua 

kilpailukykyloikkaa. 

 

Miten ottaa niistä ensimmäinen? Onko yhteiskuntasopimuksella tavoiteltu 5% 

yksikkötyökustannusten lasku mahdollista hallituksen päätöksillä? Palkat ovat 

työehtosopimusten takana. Jos johtopäätös lisäksi on, että työnantajan sivukuluihin ei voida 

tehdä merkittäviä alennuksia, avainasemassa ovat mielestäni tekemättömän työn kustannukset.  

 

Hallituksen asettamaa tavoitetta yksikkötyökustannusten laskemisesta työaikaa pidentämällä on 

arvioitu julkisuudessa varsin yksioikoisesti: pelastaako päivittäisen työajan pidentäminen niin ja 

niin monella minuutilla Suomen? Ei tämä ole relevantti kysymyksenasettelu. Relevanttia on se, 

että jos keskiverto kokoaikatyöntekijä tekee töitä 200 päivänä vuodessa ja työnantaja maksaa 

tämän lisäksi palkkaa lomien, lomaltapaluurahojen ja erilaisten muiden palkallisten 

poissaolojen, kuten pekkasten, arkipyhien ja sairauspoissaolojen muodossa kymmeniä päiviä 

vuodessa, varsin suuri osa työvoimakustannuksista muodostuu tekemättömästä työstä. Tähän 

työvoimakustannusten komponenttiin voi hallituskin puuttua työehtoneuvottelujen ulkopuolelta. 

Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa esille edellisen hallituksen päätös poistaa työntekijän 

omavastuu vuosilomalla sairastamisesta. Virkamiesten luettua toista jäsenmaata koskenutta 

EU-tuomioistuimen tapausta meillä ajettiin ilman mitään edeltävää sisäistä painetta läpi 

potentiaalisesti jopa 300 miljoonan työvoimakustannuslisäys. Vertailun vuoksi todettakoon, että 
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koko lakisääteisen tapaturmavakuutuksemme vuotuiset menot ovat noin 600 miljoonaa euroa. 

Meillä on yksinkertaisesti tehty politiikkaa väärään suuntaan ja vääristä syistä. Emme ole 

ajatelleet omaa talouttamme pyrkiessämme olemaan EU:n mallioppilas. Onneksi nykyinen 

hallitus on luvannut korjata tämän edellä mainitun kalliin erehdyksen, ja muutenkin asettanut 

talous- ja työllisyysvaikutukset politiikantekonsa perustaksi niin Arkadianmäellä, kuin 

Brysselissäkin.  

 

Haluaisin tässä yhteydessä nostaa esille hallituksen käynnistämän selvityksen paikallinen 

sopimisen lisäämisestä. Pidän sitä yhtenä hallitusohjelman aivan keskeisimmistä ja 

kriittisimmistä hankkeista. Jos hallitus onnistuu vapauttamaan aidosti paikallisen sopimisen, 

säteilee tämä kaikkiin kolmeen edellä mainittuun kilpailukyvyn osatekijään: 

työvoimakustannuksiin, työn tuottavuutta vastaavaan palkanmuodostukseen ja työn 

tuottavuuden nousuun. Uskon, että niin työnantaja- kuin yrittäjäjärjestöilläkin on tästä yhteinen 

näkemys: tätä tilaisuutta emme saa jättää käyttämättä.  

 

Mielestäni on hyödytöntä käydä vanhantyylistä loputonta juupas-eipäs -väittelyä siitä, tulisiko 

tästä ja tuosta yksittäisestä normista saada sopia toisin ja mihin suuntaan ja millä tasolla. 

 

Kysymys pitää nyt uskaltaa esittää toisin päin: lainsäätäjän on rajattava sopimisen ulkopuolelle 

vain ne asiat, jotka sinne on työntekijöiden aidon suojan tarpeen ja kansainvälisten velvoitteiden 

takia rajattava. Muun pitää olla sovittavissa siellä, missä työ tehdään tai ollaan tekemättä, jos 

sitä ei voida kannattavilla ehdoilla tehdä. 

 

Hyvät kuulijat. Yhteiskuntasopimusyritystä kritisoineiden mielestä kyseessä oli vain 

elinkeinoelämän ehdoilla toteutettava reformi, jolla ei ole mitään annettavaa työntekijöille. 

Hallitusta arvosteltiin jopa työmarkkinajärjestöjen kiristyksestä. Vaikka arvostelu on ollut 

voimakasta, se ontuu olennaisilta osiltaan. Ensinnäkin, suomalaisen työn kilpailukyky on 
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romahtanut, ja sitä ei korjata perinteisellä sulle-mulle -sopimuksella, vaan alentamalla kuluja ja 

tehostamalla toimintaa ihan oikeasti ja tosissaan. Mitä tulee toiseen väittämään, on todettava, 

että demokratiassa etenkin enemmistöhallituksella on perustuslaillinen ja moraalinen valtuus 

asettaa tavoite, josta sen ei tarvitse neuvotella. Jos mahdollisuutta neuvotella keinoista sitten 

tarjotaan ja neuvottelut tavoitteen saavuttamiseksi eivät johda lopputulokseen, on hallituksella 

paitsi oikeus, myös velvollisuus toimia.  

 

Jos ja kun uudistuksia saadaan aikaan, niistä hyötyvät aikaa myöten kaikki. 

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei pidetä yllä poliittisella retoriikalla ja kauniilla ajatuksilla, vaan 

kylmällä, maailmanmarkkinoilta haetulla käteisellä. Verotulot on ensin tuotettava, jotta niitä 

voidaan käyttää niihin tarkoituksiin, joihin yhteiskunnan päättäjät parhaaksi katsovat. 

 

Suomen selviytyminen talouskurimuksesta edellyttää useita vahvoja ja yhtäaikaisia toimia. 

Hallitus on esitellyt kuluvalla viikolla kärkihankkeitaan. Niiden tarkoituksena on vääntää Suomea 

muutokseen ja saada aikaan uusia toimintatapoja sekä kasvua. Odotan paljon paitsi työelämän 

uudistuksilta, myös sääntelyn purulta. Viennin edistämiseen ja rahoitusmarkkinoiden 

kehittämiseen tarvitaan hallituksen panostuksia niin niukkojen resurssien uudelleen 

suuntaamisen kuin sääntely-ympäristön kehittämisen keinoin. Hallituksen työlista on pitkä. 

Toivon poliittiselle päätöksentekijälle voimia ja rohkeutta löytää Ratkaisujen Suomi.  

 

Hyvät kuulijat. Vaikka tilanne on vaikea, tai juuri siitä syystä me tarvitsemme nyt uskoa 

tulevaisuuteen.  

 

Jonkun on näytettävä tietä. Siksi Suomi tarvitsee teitä, arvoisat yrittäjät. Pk-yritysten merkitys 

talouskasvun vetureina tulee edelleen korostumaan. Pk-yritysten menestys on koko 

kansakunnalle tärkeää, sillä ne ovat luoneet yli 95 %:a maamme uusista työpaikoista 

vuosituhannen vaihteen jälkeen.  
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Menestys vaatii sekä tahtoa, rohkeutta että ympäristön, joka kannustaa ottamaan riskejä ja 

palkitsee onnistujia. Teiltä löytyy tahtoa ja rohkeutta. Ympäristö ja toimintaedellytykset luodaan 

valtiovallan päätöksillä. Uskon, että maan tuoreella hallituksella on tahtoa ja rohkeutta ottaa 

yrittäjät huomioon paitsi puheissaan, myös teoissaan. 

 

Tätä päivää, 5.9. ei ole turhaan merkitty kalenteriin. Yrittäjä on päivänsä ansainnut. Hyvää 

yrittäjän päivää! 


