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Pitäisikö 
pitää lomaa?

Pitäisikö pitää lomaa – tai edes huolehtia itses-
tään – tai saada paljon puhuttua omaa aikaa? 

Oma aika ainakin naurattaa, mitä se sel-
lainen on? Yrittäjän loma on varmaan meitä 
kaikkia kiinnostava ja kuohuttava asia. Pal-
kansaajien lomista on puhuttu kovasti vii-
me aikoina, joten lienee paikallaan kirjoit-
taa myös yrittäjän lomasta.

 Joskus tuntuu, että kaikkein helpointa  oli-
si olla pitämättä lomaa. Onhan se sen verran 
työlästä valmistautua lomalle, puhumattakaan 
lomalta paluusta. En ole kuullut yrittäjästä, 
joka voisi sulkea puhelimet, tietokoneet ja 
somet loman ajaksi. Vai haluammeko edes? 

Itse ainakin kuvittelen olevani niin kor-
vaamaton, että aina pitää olla tavoitettavissa.

KOTOA SAATU OPPI on saanut minut arvos-
tamaan työtä yli kaiken. Riesaksi asti. Lomaa 
pidettiin, jos ehdittiin. Ehkä kerran vuodes-
sa. Tuttua monelle? 

Iän myötä ajatus on hiukan jalostunut. Yrit-
täjä tarvitsee lomansa siinä missä palkansaaja 
ja virkamieskin. Tutkimukset kertovat,  että 
yrittäjät pitävät lyhyitä lomia ja aika harvoin. 

Tapasimme tänään kollegan, joka kertoi 
lomailleensa lähes joka viides vuosi. Mielen-

kiintoista onkin pohtia, johtuuko tämä yrit-
täjien vallitsevasta tilanteesta ja työmäärästä, 
vai onko ongelma meidän yrittäjien päässä.

On selvää, ettei loman järjestäminen ole 
yrittäjälle ihan helppoa. Ehdottoman tärkeää 
on sitouttaa vastuullinen tiimi henkilökun-
nasta hoitamaan asiat loman aikana. Mietit-
tävää riittää, mutta asia on loppujen lopuksi 
järjestelykysymys, kun tahtoa on.

SIITÄ OLEN VARMA, että yrittäjät eivät ole 
yli-ihmisiä, vaikka omanlaistaan sakkia ovat-
kin. Yrityksen kehittäminen ja uudet ideat 
vaativat virkeää mieltä ja kroppaa. Loma ja 
töistä irtaantuminen saavat pään tyhjäksi ja 
mielen kirkkaaksi, ja sitä yrityksen kehittä-
minen vaatii.

Tuleeko loman järjestämisen sitten olla yrit-
täjän omalla vastuulla, vai pitäisikö vaikka val-
tiovallan huolehtia yrittäjän lomasta? Joten-
kin minulla on aavistus, että yrittäjät ovat it-
senäistä väkeä, joka ei kaipaa apua tässä asias-
sa? Yksinyrittäjät ovat tietenkin oma lukunsa.

Kaikkein pahinta loman järjestämisessä 
on kiire. On niin paljon hässäkkää, ettei ehdi 
hoitaa edes lomajärjestelyjä. Kiire on myös le-
von ja kuntoilun pahin vihollinen. Aina tun-

tuu siltä, että on tärkeämpää tekemistä kuin 
panostaa itseensä ja perheeseen.

LOMAN PITÄMISEN VAIKEUS lienee ensisi-
jaisesti korvien välissä – tuntuu ettei voi, ei-
kä ehdi, eivätkä ne muut muka kuitenkaan 
osaa. Kaikki muu on enemmänkin organi-
sointia ja tahtoa. 

Toki tasapuolisuuden nimissä toivoisi kai-
kilta osapuolilta ymmärrystä  ja tietoa siitä, 
miten ja kenen kustannuksella yrittäjät lo-
mailevat ja sairastavat. Toivonpa myös, että 
maamme päättäjät näkisivät, että yrittäjät te-
kevät pitkää työpäivää, tosin omasta halus-
taan. Erityisesti on mainittava ne ajat, jol-
loin yrityksen muut avainhenkilöt pitävät an-
saittua lomaansa. Silloin yrittäjä tekee omat 
hommansa ja tuuraa muita. Ammatinvalin-
takysymys!

Omasta kirjoituksesta innostuneena (nau-
rua) alan nyt surffata netissä ja tutkia äkki-
lähtöjä jonnekin, missä mieli kirkastuu ja vi-
sio vahvistuu!

Menestyksellistä alkanutta vuotta 2016 
meille kaikille!
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