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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen toiminnan ideoimiseen 
ja perustamiseen liittyviä asioita. Tavoitteena oli tutkia niitä asioita, joita tulisi 
ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa. Huomiota kiinnitettiin myös yrityk-
sen ympäristön vaatimuksiin, sen vaikututtamista yritykseen ja miten yritys pys-
tyisi suoriutumaan haasteista, joita sille asetetaan. Yrittäjän ja yrityksen heikkouk-
sia ja vahvuuksia vertailemalla pyrittiin selvittämään niitä lähtökohtia, joista voi-
daan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. 
 
Liikeidea voi olla jotain uutta tai vanhaa ja tuttua. Mitä tarjotaan, kenelle ja miten 
on liikeidean perusajatus. Ennen yrityksen perustamista tulisi pohtia sekä yrittäjän 
että yrityksen voimavaroja ja vahvuuksia, unohtamatta myöskään erilaisia uhkate-
kijöitä ja heikkouksia. Keskeisimpiä uusien yritysten menestystekijöitä ovat mm. 
markkinoiden tuntemus, asiakkaiden ymmärtäminen sekä kilpailijoiden tuntemi-
nen. Markkinat ja siellä toimivat asiakkaat ovat yrityksen toiminnan lähtökohtia. 
Aloittavan yrittäjän tulee selvittää tarvittavat luvat ja ilmoitukset sekä valita toi-
mintaan sopiva yritysmuoto. On myös huomioitava verotukseen ja työnantajavel-
voitteisiin liittyvät asiat. Olisi myös pystyttävä ennakoimaan tarvittava rahantarve 
ja pystyttävä hallitsemaan erilaiset toimintaan liittyvät riskit. 
 
Ideoitavan yrityksen liikeideana oli kuntosalipalvelujen tarjoaminen 20 - 50-
vuotiaille Turun kaupungin keskustan tuntumassa asuville miehille ja naisille. 
Asiakaslähtöisellä ja pitkäjänteisellä työllä olisi tarkoitus vakiinnuttaa asiakaskun-
ta sekä saada tuloja kustannusten ja palkkojen kattamiseksi. Oman sijoitetun pää-
oman lisäksi rahoitusta haettaisiin useammasta eri lähteestä.  
 
Suurin huoli yrityksen menestymisen kannalta on riski liiketoiminnan kannatta-
mattomuudesta. Riskeihin varautuminen ja niiden hallinta kuuluu tänä päivänä 
kaikkien yritysten jokapäiväiseen toimintaan. Yrityksen voi perustaa lähes kuka 
tahansa, eikä siihen tarvita riippuen alasta välttämättä paljoakaan pääomaa, mutta 
miten saada yritys toimimaan ja tuottamaan onkin sitten melkoinen haaste yrittä-
jälle. 
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The purpose of this dissertation was to determine matter related to composing an 
operation and establishing a company. The intention was to explore matters which 
should be attended to when establishing a company. Attention was also attached 
to the environment of a company, its influence on a company and how the com-
pany could meet the challenges placed. Comparing entrepreneur’s and company’s 
weaknesses and strengths were attempted to determine those bases on which prof-
itable business can be built. 
 
A business idea can be something new or old and familiar. What is offered and to 
whom and how, is the main concern of a business idea. Before creating a com-
pany should be considered entrepreneur’s and company’s abilities and strengths, 
and also different kinds of  threats and weaknesses. The most important factors of 
success for new companies are market knowledge, comprehension of customers 
and knowing competitors. Markets and customers out there are the main targets 
for the company’s operation. A new entrepreneur should find out about licences 
and notifications and also choose a proper company form. It should be noticed 
matters connected to taxation and employer’s obligations. Need for money and 
management of risks should be anticipated also. 
 
The established company’s business idea was to provide gym services to inhabi-
tants of Turku aged 20 to 50 years old living near the city centre. With customer 
contentment and persistent work were purposed to stabilize customers and receive 
incomes to cover expenses and wages. Besides one’s own capital investments 
financing would be requested also from other sources.  
 
The biggest concern about the business is, that what if, it won’t be profitable. 
Nowadays preparing and managing risks is part of every company’s every day 
operation. Almost anyone can establish a company. Depending on a branch there 
won’t be needed much one’s own capital but how one will manage the business 
and receive incomes will be a bigger challenge for an entrepreneur. 
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1 JOHDANTO 
 


 


Yrittäjyydestä on monia erilaisia käsityksiä. Yrittäjyys on usein totuttu yhdistä-


mään pienyrityksen johtamiseen ja omistamiseen. Historian saatossa yrittäjyydelle 


on kehittynyt erilaisia muotoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vai-


kuttavat näin toinen toisiinsa. Yhdessä ne rakentavat yrittäjyydelle pohjaa, jonka 


avulla yksilö pystyy vaikuttamaan toimintaansa ja näkemään uusia mahdollisuuk-


sia tulevaisuudessaan. Usein ajatellaan, että yrittäjäksi kasvetaan ennemmin kuin 


synnytään. Muun muassa kulttuuri, ympäristö ja toimintatavat ovat asioita, jotka 


vaikuttavat siihen, minkälaisia meistä kustakin yksilöinä kehittyy. (Yrittäjyyden 


muodot, Otavan opisto, verkkodokumentti) Jotkut näkevät hyvän menestymisen 


takana synnynnäisen liikemiesvaiston, hyvän onnen tai hyvät suhdanteet. Näillä 


varmasti pärjätään jonkin aikaa, mutta pysyvään menestykseen tarvitaan muuta-


kin. Menestyneet yrittäjät ovat yleensä kehittäneet itselleen vahvan liikemiestai-


don eli taidon nähdä, miten he pystyvät ansaitsemaan rahaa valitsemallaan alalla. 


Toisin sanoen he ovat pystyneet löytämään omalle yritykselleen juuri oikean lii-


keidean. Lisäksi heillä on tarpeeksi liikeidean edellyttämää liikkeenjohdollista 


osaamista.  


 


Liikemiestaidon lisäksi tarvitaan myös liikemiesvaistoa. Tämä vaisto on ennem-


minkin synnynnäistä kuin opittua. Joten vanha sanonta ”yrittäjäksi synnytään” on 


ainakin osittain totta. Tätä vaistoa ei voi opettaa, mutta liikeidean voi kehittää ja 


rakentaa jokaiselle yritykselle. Aina se ei ole helppoa, ja joka tapauksessa se vaatii 


yritysympäristön systemaattista tutkimista sekä yrittäjäominaisuuksien ja liike-


toimintaan liittyvän osaamisen kehittämistä itsessään. (Holopainen 1999, 135-


136) Suomalaisille yrittämiseen liittyy paljon pelkoja, ennakkoluuloja ja vääriä 


asenteita. Jotta yrittäjähenki saataisiin nousuun, tarvitaan myös muutoksia yhteis-


kunnan eri järjestelmissä. (Otala & Suurla 2002, 6-17) 
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1.1 Opinnäytetyön aihe ja tutkimusongelma 
 


Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää yrityksen toiminnan ideoimiseen 


ja perustamiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tutkia niitä asioita, joita tulee 


ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa. Tarkastelun kohteena on myös yri-


tyksen ympäristö ja sen vaatimukset, miten se vaikuttaa yritykseen ja miten yritys 


pystyy suoriutumaan haasteista, joita sille asetetaan. Yrittäjyyteen tulee asennoi-


tua elämäntapana, ei pelkästään työnä. Yrittäjän ja yrityksen vahvuuksia ja heik-


kouksia vertailemalla pyritään selvittämään ne lähtökohdat, joista on tarkoitukse-


na rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Myöskin rahoitus ja riskienhallinta voi 


tuoda aloittavalle yritykselle vaikeuksia, joiden ratkaiseminen ei aina ole helppoa. 


Tarkoituksena on myös tarkastella yrittäjyyttä ja siihen liittyviä toimintoja yleisel-


lä tasolla, ja laatia ideoitavalle kuntosaliyritykselle liiketoimintasuunnitelma. Oma 


kuntosali Turun keskustan laidalla on jo pitkään ollut suuri unelmani ja kiinnostus 


yrittäjyyttä kohtaan antoi aiheen opinnäytetyölleni. Ideoitava kuntosaliyritys tulee 


olemaan täyden palvelun kuntosali, mutta asioita pyritään käsittelemään mahdolli-


simman realistisesti. 


 


1.2 Opinnäytetyön toteutus 


Opinnäytetyö on pääosin toteutettu kirjallisten- ja sähköisten lähteiden pohjalta, 


mutta työhön vaikuttavina tekijöinä ovat myös käytännön kokemukset erilaisista 


kuntosaleista ja niiden toiminnasta. Kuntosalin valitseminen tämän opinnäytetyön 


aiheeksi oli helppo valinta, koska ”unelmieni sali” olisi aika pitkälle juuri tällai-


nen kuntosali, millaiseksi se tässä ideoidaan. Tämä opinnäytetyö laaditaan sitä 


silmällä pitäen, että tästä olisi hyötyä jollekin, joka haluaisi perustaa yrityksen 


esimerkiksi oman kuntosalin. Opinnäytetyössä oman yrityksen ideoimisteksti ero-


tetaan sisennyksenä ja kursiivilla muusta tekstistä.  
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2 YRITYKSEN LIIKEIDEA JA SEN TOIMIVUUS 
 


 


Hyvä ja kannattava liikeidea voi olla jotain aivan uutta taikka sitten vanhaa, tuttua 


ja turvallista. Se on lyhyt kuvaus siitä, miten yrityksen on tarkoitus tuottaa rahaa. 


Ajatus siitä, mitä tarjotaan, kenelle ja miten on syytä myös olla ajatuksissa. Ennen 


yrityksen perustamista on hyvä miettiä omia sekä yrityksen voimavaroja ja vah-


vuuksia, unohtamatta myöskään heikkouksia ja erilaisia uhkatekijöitä. (Holopai-


nen 1999, 57) Menestyvä yrittäjä on voinut olla jo kauan kiinnostunut yrittäjyy-


destä ammattina ja on siis tyypiltään tilaisuutta hakenut yrittäjä. Menestyvälle 


yrittäjällä on tyypillistä riittävät tiedot ja taidot jo yritystoimintansa alkuvaiheessa. 


Tilaisuuttaan hakeneena yrittäjänä hän on valmis kasvattamaan yritystään nopeasti 


ja on myös halukas omistuksen jakamiseen. Menestyvä yrittäjä on oppinut kerää-


mään vaikutteita ympäristöstään sekä on myös valmis mukautumaan ja muutta-


maan asenteitaan yrityksen kasvaessa. (Holopainen 1999, 13-15) 


 


2.1 Toiminta-ajatus ja liikeidea 


 


Toiminta-ajatus määrittelee yrityksen perussuunnan. Se vastaa kysymykseen, mitä 


varten yritys on markkinoilla. Liian laajat toiminta-ajatukset eivät anna riittävää 


pohjaa yrityksen toiminnan suunnittelulle. Toisaalta liian suppeasti määritelty 


toiminta-ajatus saattaa jättää näköpiirin ulkopuolelle yrityksen toiminnan kannalta 


keskeisiä mahdollisuuksia. Kohderyhmien määrittely eli segmentointi ilmaisee 


sen, kenelle palvelua tai tuotetta halutaan ensisijaisesti tarjota. Segmentointi pitää 


sisällään mm. keitä kohderyhmään kuuluu, kuinka paljon tuotteesta tai palvelusta 


mahdollisesti kiinnostuneita ihmisiä on olemassa sekä missä ja millaisia he ovat. 


Segmentointi auttaa yritystä keskittymään kaikkein potentiaalisimpiin asiak-


kaisiinsa ja helpottaa näin ollen esim. markkinoinnin suuntaamista.  


 


Yritystoiminnan ytimenä on idea, jolla voi ansaita rahaa ja tehdä jotain mielen-


kiintoista ja haastavaa. Liikeidean voi keksiä, sen voi löytää katselemalla ympäril-


leen tai se voi olla pitkän harkinnan ja valmistelun tulos. Idealle pitää olla myös 


kysyntää. Yksi yritystoiminnan suunnittelun peruslähtökohdista ovat markkinat ja 
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siellä olevat asiakkaat. Asiakkaat ovat yritykselle kullanarvoisia, rahan tuojia. 


Asiakkaiden tarpeet ovat tuotteiden tai palveluiden kehittämisen perusta. Täytyy 


miettiä, mitä halutaan tarjota, kenelle tarjotaan ja millä tavalla se toteutetaan. Yri-


tyksen on jatkuvasti pyrittävä luomaan uusia asiakassuhteita ja pidettävä yllä jo 


olemassa olevia suhteita.  


 


Lähes jokaisella liikeidealla on elinkaarensa. Liikeidea kehittyy vaiheittain ja sen 


osia voidaan joutua muuttamaan esim. asiakkaiden käyttäytymisten takia. Menes-


tyvän yrityksen liikeidea perustuu vain harvoin yhteen liikeideaan. Yrityksen tu-


lisikin etsiä koko ajan uusia ideoita entisen, elinkaarensa loppupuolella olevan 


tilalle ja sopeuttaa uusi idea muuttuvaan ympäristöön. (Holopainen 1999, 18-20) 


Seuraavana on esittely opinnäytetyön tekijästä ja tämän liikeideasta. 


 


Olen Jyrki Laaksonen, 24-vuotias ammattikorkeakouluopiskelija 


Raisiosta. Suuntautumisvaihtoehtonani liiketalouden koulutusohjel-


massa on pk-yrityksen johtaminen. Päädyin kyseiseen suuntautumis-


vaihtoehtoon, koska olen jo useamman vuoden ajan ollut kiinnostu-


nut yrittäjyydestä. Olen myös aina ollut intohimoinen urheilija ja lii-


kunnan ystävä. Juuri nämä tekijät vaikuttivat tämän opinnäytetyön 


aiheen valintaan. Oma yritys kiinnostavalla alalla on jo pitkään ol-


lut unelmani. Olen alun perin kotoisin Turusta, mikä vaikutti myös 


yrityksen toimintapaikkakunnan valintaan.  


 


Mielestäni Turun keskustan ulkopuolelta puuttuu täyden palvelun 


kuntosali, mikä pystyisi tyydyttämään suhteellisen laajan kohderyh-


män tarpeet. Yritykseni liikeideana olisi tarjota kuntosalipalveluja 


20 - 50 -vuotiaille kaupungin keskustan ulkopuolella asuville naisille 


ja miehille kilpailukykyiseen hintaan. Nykypäivän trendi ajaa ihmi-


set kuntosaleille. Ihmiset haluavat olla hyvässä kunnossa ja ennen 


kaikkea näyttää hyvältä. Varsinkin kevättalvella ja keväällä alkaa 


kuntosaleilla käydä kova kuhina, koska kaikki haluavat näyttää hy-


vältä kesällä, jolloin liikutaan pienemmissä ja vähemmän peittävissä 


asuissa. Tietoisuus liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkityk-
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sestä lisääntyy koko ajan. Ihmiset tuntevat liikunnan vaikutuksen 


terveyteen ja tiedostavat liikkumattomuuden riskit. 


 


Kuntosalipalveluihin kuuluisi kuntosalin käyttö maksua vastaan. 


Muita oheispalveluja, joita olisi saatavana erikseen ovat mm. sola-


rium, hieronta, personal training -palvelu sekä erilaiset jumpat (Lii-


te 1). Tarkoituksena olisi vuokrata tarpeeksi suuret toimitilat, mikä 


mahdollistaisi laajan kuntosalitoiminnan harjoittamisen. Asiakkaat 


saisivat näin käyttöönsä nykyaikaiset ja turvalliset laitteet sekä apu-


välineet.  


 


Pitää muistaa, että vaikka kuntosalille tullaan hoitamaan fyysistä 


kuntoa, on se monille myös henkistä rentoutumista ja sosiaalista 


kanssakäymistä. Harjoittelun ei siis tarvitse olla hikinauha otsassa 


pingottamista, vaan siitä tulisi myös nauttia. Sekä miehillä että nai-


silla olisi käytössään täysin kunnostetut pukuhuone-, sauna- ja pe-


seytymistilat, jotka olisivat asiakkaiden vapaassa käytössä. Harjoit-


telun ja peseytymisen jälkeen asiakas voisi rentoutua nauttimalla 


vaikkapa kupin kahvia tai pullon virkistävää urheilujuomaa kuntosa-


lin vastaanottotilojen yhteydessä sijaitsevassa pienessä kahviossa. 


Kahvion tiloista löytyisi myös televisio sekä hyvinvointiin ja urhei-


luun painottuvia aikakauslehtiä. 


 


Kuntosalitoiminnassa tarkoituksena on panostaa sen tarjoamiin pal-


veluihin ja henkilöstöön sekä sen toimintaympäristöön. Asiakas tuli-


si olemaan ykkönen ja pyrittäisiin myös toimimaan tämän ehdoilla. 


Yleinen siisteys, niin sisällä kuin ulkopuolellakin, antaa heti tietyn-


laisen kuvan yrityksestä. Tilojen olisikin pysyttävä siistinä aamusta 


iltaan. Sisustuksessa käytettäisiin vaaleita värejä, jotka jo osaltaan 


viestisivät puhtaudesta ja raikkaudesta. Pyrkisin myös käyttämään 


mahdollisuuksien rajoissa aitoja viherkasveja osana sisustusta, sillä 


ne tuovat viihtyisyyttä ja piristävät huomattavasti vanhasta tuotanto-


tilasta kunnostettua 500 neliön kuntosalia. 


 







  10


Työntekijäni tekisivät työtään kassalla, kuntosali- ja jumppa-


ohjaajina sekä personal trainereina. Tehtävänäni olisi yrityksen 


päivittäisten menojen, kuten laskujen maksaminen, asiakaskäynnit ja 


yhteydenpito yhteistyökumppaneihin sekä toimia työntekijöitteni 


esimiehenä ja toimitusjohtajana. Lisäksi työskentelisin myös kassal-


la, kuntosalin puolella ja puhelinpäivystäjänä. Ohjaajana en toistai-


seksi itse toimisi. 


 


Jos asiat etenisivät niin hyvin, että yritys todella pärjäisi markkinoil-


la ja saisi runsaasti positiivista mainetta, voisi tulla kysymykseen 


sen toiminnan laajentaminen toisille paikkakunnille. Tämä tarkoit-


taisi sitä, että mahdollisuudet siihen olisivat aikaisintaan 5 - 10 vuo-


den kuluttua. Etenkin minua kiinnostaisi Tampereen suunnalle levit-


täytyminen. Toistaiseksi se on vielä toiveajattelua ja tärkeintä olisi 


saada hankittua oma elanto. Tulevaisuus näyttäisi sen, mihin asti 


siivet kantaisivat. 


 


SWOT -analyysissä yksilön tai yrityksen olemassaoloa tarkastellaan sekä sisäisten 


että ulkoisten tekijöiden valossa. Sisäisiä tekijöitä, joihin analysoitava kykenee 


itse vaikuttamaa, ovat vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuudet ovat positiivisia ja 


sisäisiä tekijöitä, jotka auttavat yksilöä tai yritystä menestymään ja toteuttamaan 


tavoitteensa ja päämääränsä. Heikkoudet vaikuttavat juuri päinvastoin: ne estävät 


yrityksen menestymistä. Ulkoisia, vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle olevia 


tekijöitä ovat mahdollisuudet ja uhat. Mahdollisuuksien hyväksikäyttö saattaa 


parantaa menestystä, kun taas uhat toteutuessaan vaarantavat menestyksen ja jos-


kus jopa olemassaolon. SWOT -analyysi on yksinkertainen tapa selvittää yrittäjän 


omat kyvyt ennen yritystoiminnan aloittamista. SWOT -analyysissä kirjataan ne-


likenttään: S strenght (vahvuudet), W weakness (heikkoudet), O opportunities 


(mahdollisuudet) ja T threaths (uhat). (SWOT -analyysi, Opetus-hallitus, verkko-


dokumentti) 
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Seuraava kuva (Kuva 1) esittää henkilökohtaista SWOT -


analyysiani. Vasemmalla ovat myönteiset ja oikealla kielteiset asiat. 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


               
  VAHVUUTENI     HEIKKOUTENI   
                
  Sosiaalinen     Kokemattomuus   
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  Pitkäjänteinen     Liiallinen itsepäisyys   
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  Saada arvostusta     Työkyvyttömyys   
                


                      


                     Kuva 1. Henkilökohtainen SWOT-analyysi. 
 


2.2 Yrityksen asiakkaat ja markkinat 


 


Markkinoiden tuntemus, asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä kilpailijoiden 


ja heidän toimintansa tunteminen ovat keskeisimpiä uusien yritysten menestys-


tekijöitä. Yrityksen toiminnan lähtökohtia ovat markkinat ja siellä olevat asiak-


kaat. Toiminta on sopeutettava asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten mukaisiksi. 


Asiakkaiden lisäksi yritys tarvitsee tietoa markkinoiden kilpailutilanteesta. Yri-


tyksen keskeisistä toiminnoista juuri markkinoinnin osaamista on pidetty uusien 


yritysten ja pienyritysten puutteellisimpana osa-alueena. Uuden yrittäjän tulisi 


pystyä hahmottamaan toimialansa ja -alueensa kokonaismarkkinat ja minkä osuu-


den markkinoista hän voisi realistisesti katsoen saada itselleen. Nykyhetken tilan-


teen lisäksi uudella yrittäjällä tulisi olla myös käsitystä siitä, millaisia kehitys-
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suuntia ja muutoksia markkinoilla tulee tapahtumaan lähivuosien aikana. (Holo-


painen 1999, 49) Segmentoinnin lähtökohtana on se, että eri markkinoilla ja asia-


kasryhmillä on erilaisia perusteita tekemilleen ostopäätöksille. Siksi kaikille asia-


kasryhmille ei kannata markkinoida sammalla tavalla, vaan eriyttämällä ja kohdis-


tamalla markkinoinnista saadaan taloudellisempaa ja tehokkaampaa. (Segmen-


tointi, Wikipedia, verkkodokumentti)  


 


Turku on yksi Suomen suurimmista kaupungeista ja näin ollen koh-


deryhmääni kuuluvia asiakkaitakin on paljon. Kotitalouksien määrä 


on ollut kasvussa jo vuosikymmeniä ja jatkuu edelleen. Myös Turun 


ympäristökunnat saavat koko ajan lisää asukkaita haja-


asutusalueilta. Maantieteellisesti segmentoituna asiakkaita pitäisi 


olla aivan riittävästi.  


 


Tarkoituksenani olisi siis tarjota monipuolisia kuntosalipalveluja 20 


- 50 -vuotiaille kaupungin keskustan ulkopuolella asuville ihmisille, 


miehille ja naisille. Suurin väestön ikäryhmä Turussa on 25 - 44 -


vuotiaat, noin 29 % asukkaista (Väestön ikäjakauma, Fennica.net, 


verkkodokumentti), joka vastaa pääosin myös oman yritykseni koh-


deryhmän ikäjakaumaa. Tietysti myös muun ikäiset harrastajat ovat 


enemmän kuin tervetulleita harjoittelemaan kuntosalilleni. 


 


Potentiaalisten asiakkaiden lisäksi yrityksen tulee tunnistaa myös kilpailijansa eli 


muut samalla toimialalla ja markkina-alueella toimivat yritykset. Lisäksi on osat-


tava myös visioida tulevaisuutta eli onko samalle toimialalle tulossa lisää uusia 


yrityksiä ja miten yleensä tämän toimialan yritystoiminta kehittyy. Yksi hyvä työ-


kalu tähän on kilpailu- ja kilpailija-analyysi. Sen avulla pystyy hahmottamaan 


markkinatilannetta ja omaa sijoittumista kilpailutilanteessa. Kilpailu- ja kilpailija-


analyysillä voi kartoittaa mm. seuraavia asioita: kilpailevat yritykset sekä niiden 


vahvat ja heikot puolet, kilpailijoiden ja markkinoiden kehitys sekä uusien yritys-


ten pyrkiminen markkinoille. (Raatikainen 2006, 91-92) 


 


Kilpailijoiden vahvuutena omaan yritykseeni verrattuna olisi lähin-


nä monen vuoden kokemus ja tunnettavuus. Tällä hetkellä Turun 







  13


keskustassa on n. 4 - 5 isompaa kuntosalia, mutta ne eivät ole sillä 


alueella, johon yritykseni pääasiallinen markkinointi kohdistuisi. 


Keskustan ulkopuolella, mutta kuitenkin hyvien ja nopeiden kulkuyh-


teyksien päässä, on 2 - 3 kilpailevaa salia, joita minä ja yritykseni 


joudumme haastamaan. Kohderyhmän määrään nähden uskon, että 


kysyntää on kuitenkin vielä tarpeeksi. 


 


2.3 Yrityksen päämäärät, tavoitteet ja strategia 
 


Päämäärät ja tavoitteet erotellaan toisistaan siten, että tavoitteet asetetaan lyhy-


emmälle tähtäimelle, ja kun ne on täytetty, päästään pidemmän tähtäimen tulok-


siin eli päämääriin. Päämääriä asetetaan, koska ne erottavat yrityksen ympäristös-


tään, helpottavat päätöksentekoa ja niillä asetetaan yrityksen menestymisen stan-


dardit. Yrityksen päämäärät ja tavoitteet voidaan asettaa toiminta-ajatuksen perus-


teella. (Hauta-Aho 2005, 32-33) Yritys pyrkii toiminnassaan mahdollisimman 


suureen myyntitulojen ja tuotantokustannusten erotukseen. Tämä yrityksen teorian 


perushypoteesi on kestänyt kaiken kyseenalaistamisen, jota sitä kohtaan on suun-


nattu sekä käytännön havaintojen että moraalisten näkökohtien perusteella. (Yri-


tyksen teoria, Helsingin kauppakorkeakoulu, verkkodokumentti) Yrityksen tavoit-


teet muodostuvat eri sidosryhmien, toimintojen, yksiköiden ja ihmisten tavoitteis-


ta.  


 


Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat omistajat, asiakkaat ja henkilöstö. Nämä kolme ta-


hoa vaikuttavat yrityksen tilanteeseen tekemisillään ja tekemättä jättämisillään. 


Tavoitteiden löytämisen ja asettamisen jälkeen on tärkeää määrittää oikea tavoite-


taso, jotta kaikki yrityksen sidosryhmät toimivat yhteisymmärryksessä asetettujen 


tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden on oltava realistisia ja uskottavia, vaik-


kakin rima tulisi asettaa juuri niin korkealle, että tavoitteiden saavuttamiseksi tu-


lee tehdä töitä kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti sekä omaksuttava erilaisia toimin-


tatapoja ja ajattelumalleja kuin ennen. (Kamensky 2001, 184-196)  


 


Yritykseni tulisi tuottaa aluksi sen verran, että kustannukset pystyt-


täisiin kattamaan ja että yritys pystyisi maksamaan palkkaa yhdelle 
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kokoaikaiselle ja neljälle osa-aikaiselle työntekijälle sekä yrittäjälle. 


Tavoitteenani olisi vakiinnuttaa asiakaskunta ensimmäisen toiminta-


vuoden aikana. Noin 80 % kuntosalini kävijöistä tulisi olla vakioasi-


akkaita. Tämä asiakaskunta olisi se ryhmä, joka toisi suurimmat 


osan tuloista yrityksen kassaan. Kerta-asiakkaat ja vain harvoin 


käyvät ihmiset ovat kuitenkin myös tärkeitä, sillä he ovat potentiaa-


lisimpia vaihtoehtoja tuleviksi vakioasiakkaiksi. Jokainen asiakas 


tuo aina jonkin verran rahaa yritykseen, toiset enemmän ja toiset 


vähemmän. Mitä enemmän olisi asiakkaita, sitä laajemmalti yrityk-


seni tunnettaisiin ihmisten keskuudessa. Tunnettavuus on erittäin 


tärkeää ja näin ollen tavoitteeni olisikin olla Turun tunnetuimpien 


kuntosalien listalla 2 - 3 vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta. 


Motivus, Elixia, M&M ja Gym2000 ovat palveluntarjonnaltaan tällä 


hetkellä varmasti Turun parhaimmistoa. Helppoa tuon listan jatkok-


si pääsy ei tule olemaan, mutta se on tavoitteeni ja uskon, että pitkä-


jänteisellä ja asiakaslähtöisellä työllä sinne on mahdollisuus päästä.   


 


Yrityksen strategia luodaan, jotta yritys menestyisi ja tuottaisi voittoa. Strategia 


merkitsee suunniteltua, luovaa, päämäärähakuista ja tosiasioihin perustuvaa työtä, 


jonka tarkoituksena on taata yrityksen liiketoiminnan tuleva menestys. Strategi-


sessa suunnittelussa on tärkeää irtautua nykyhetkestä ja katsoa tulevaisuuteen 


ikään kuin se olisi hyvin lähellä. Menestymistä mitataan monesti kannattavuudel-


la, mutta on kuitenkin olemassa joukko osatavoitteita kuten markkinaosuus, asi-


akkaan kokema laatu, myytyjen tuotteiden lukumäärä ja pääomavaltaisuus, joita 


pidetään joskus kannattavuutta tärkeämpinä asioina. (Karlöf 1996, 13-14) Strate-


gisen suunnan määrittely ja viestiminen nähdään yrityksen johdon tärkeimmäksi 


tehtäväksi. Johdolta odotetaan näkemyksiä tulevasta sekä oikeiden päätösten ja 


valintojen tekemistä yrityksen menestymisen turvaamiseksi. Kysymys oman yri-


tyksen tulevaisuudesta tulisi askarruttaa jokaista yrityksen jäsentä riippumatta 


työstä tai toimenkuvasta. (Mantere & Hämäläinen & Aaltonen & Ikävalko & Tei-


kari 2003, 12) 


 


SWOT -analyysi yrityksen näkökulmasta toteutetaan samalla tavalla kuin henki-


lökohtainen SWOT -analyysikin. Eli kirjataan nelikenttään: S strenght (vahvuu-
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det), W weakness (heikkoudet), O opportunities (mahdollisuudet) ja T threaths 


(uhat). (SWOT -analyysi, Opetushallitus, verkkodokumentti) 


 


Kuva (Kuva 2) selvittää, missä asioissa yritykseni olisi vahvoilla ja 


missä taas se ei olisi niin huipputasoa. 


 


  VAHVUUDET     HEIKKOUDET   
                
  Uudet toimitilat     Rahoitus     
  Uudet laitteet     Kokematon yrittäjä   
  "Tuore" yritys      Uusi yritys   
  Yrittäjän koulutus     Tunnettavuus   
  Palvelut             
  Työntekijät           
                
                
  MAHDOLLISUUDET     UHAT     
                
  Laajentuminen     Trendien muutokset   
  Tunnettavuus     Lainapääoman takaisinmaksu 
  Kasvava asiakaskunta   Vahvat kilpailijat   
          Epäonnistuminen   


                          


                         Kuva 2. Yritykseni SWOT-analyysi. 


 


Yrityksen tulee valita erilaisista strategioista itselleen sopivin. Vaihtoehtoina ovat 


joko aggressiivinen (hyökkäävä), defensiivinen (puolustava) tai adaptiivinen (mu-


kautuva) strategia. (Kamensky 2001, 17-18) 


 


Aloittavalle yritykselle sopisi mielestäni parhaiten aggressiivinen 


strategia. Koska yritystäni ei ole vielä alkuvaiheessa tunnistettaisi, 


tulisi se tehdä välittömästi ja vauhdikkaasti turhia kainostelematta. 


Tähän vaaditaan tietysti myös rahaa, mutta olen valmis panosta-


maan yritykseni mahdollisimman laajaan tunnettavuuteen heti alus-


ta alkaen. Adaptiivinen strategia voisi olla toinen vaihtoehto, mutta 


se ei välttämättä toisi yritystäni esille muiden kilpailijoiden joukosta. 


Tarkoituksena olisikin, että ihmiset kiinnostuisivat ja yritykseni nimi 


jäisi asiakkaiden mieleen heti toiminnan aloitusvaiheessa. 
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Markkinoinnin kilpailukeinot ovat välineitä, joita yritys pyrkii hyödyntämään 


kohdemarkkinoillaan saavuttaakseen markkinoinnille asettamansa tavoitteet. Pe-


rinteisesti markkinoinnin kilpailukeinot on jaoteltu seuraavasti: tuote, hinta, saata-


vuus ja markkinointiviestintä. (Markkinoinnin keinot, Opetushallitus, verkkodo-


kumentti) Tuote voidaan määritellä yrityksen näkökulmasta niin, että tuote on se, 


mitä yritys myy. Asiakkaan näkökulmasta tuote on taas, se mitä asiakas haluaa 


ostaa. Aina nämä kaksi asiaa eivät kuitenkaan ole samoja. Asiakas ostaa ratkaisuja 


ongelmiinsa ja yritys pyrkii myymään asiakkaan haluamia ratkaisuja. Tuote voi 


käsitteenä tarkoittaa paitsi fyysisiä tavaroita myös erilaisia palveluita. (Markki-


noinnin keinot/tuote, Opetushallitus, verkkodokumentti)  


 


Kuntosalitoiminnan kohdalla se tarkoittaa nimenomaan palveluja, 


kuntosalipalveluja. Sitä varten pyrin toiminnassani kehittämään 


kuntosalin harjoitteluympäristön, laitteet, hygieniatilat sekä palve-


lun sille tasolle, että asiakas todella viihtyy ja nauttii olostaan kun-


tosalillani. Asiakkaan tulisi saada sellainen mielikuva, että kun-


tosalilleni on ilo tulla päivästä toiseen. 


 


Hinta on keskeinen kilpailukeino markkinataloudessa ja sen muutoksiin asiakkaat 


ja kilpailijat reagoivat myös herkästi. Vaikka muiden tekijöiden merkitys osto-


käyttäytymiseen on lisääntynyt, hinta on yhä edelleen yksi tärkeimmistä elemen-


teistä, joka määrittää yrityksen markkinaosuuden ja kannattavuuden. Hinta on 


ainoa tekijä kilpailukeinoista, joka tuottaa tuloja, muut kilpailukeinot saavat ai-


kaan kustannuksia. Hinta toimii myös tuotteen arvon mittarina ja muodostajana. 


(Markkinoinnin keinot/hinta, Opetushallitus, verkkodokumentti) 


 


Kuntosalitoiminnassa on huomattavan suuria hintaeroja. Haluan 


tarjota palvelujani mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle ja siksi 


hinnoitteluni (Liite 2) tulee olemaan markkinoiden keskitasoa. Jat-


kossa voitaisiin tarkastella yleisesti hintojen ja asiakaskunnan kehit-


tymistä ja sen mukaan selittää sitä, onko hintoihin syytä tehdä muu-


toksia. 
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Saatavuus on yksi markkinoinnin keskeinen kilpailukeino. Saatavuuteen liittyvien 


päätöksien tavoitteena on varmistaa, että tuotteen/palvelun ja asiakkaan tai yrityk-


sen ja asiakkaan väliset esteet on poistettu. Asiakkaiden tulee olla fyysisesti, pal-


velullisesti ja hinnallisesti yrityksen tuotteiden/palvelujen ulottuvilla. Asiakkaan 


näkökulmasta saatavuus merkitsee sitä, että hän saa haluamansa tuotteen/palvelun 


oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, sopivan suuruisena eränä mahdollisimman no-


peasti. (Markkinoinnin keinot/saatavuus, Opetushallitus, verkkodokumentti) 


 


Kuntosalini sijainti ja aukioloajat muodostavat saatavuuteen liitty-


vät tekijät. Autoilevat asiakkaat pääsevät kuntosalille aina helposti. 


Lähialue kuntosalini ympärillä tulee olemaan kuitenkin sen verran 


laaja, että polkupyörällä liikkujia on paljon ja kävelymatkan päässä 


asuvia potentiaalisia asiakkaitakin on runsaasti. Aukioloajat tulen 


järjestämään niin, että ihmisillä on jo aamulla ennen töihin menoa 


mahdollisuus tulla harjoittelemaan. Vastaavasti kuntosalini tulisi 


olemaan auki iltamyöhään, jotta kaikki pitempäänkin työskentelevät 


ehtisivät mukaan. Yritys palvelisi asiakkaitaan arkisin klo 7-21, lau-


antaisin klo 10-18 ja sunnuntaisin klo 12-18. 


 


Markkinointiviestintä pyrkii tekemään tuotteiden/palvelujen ja yritysten myöntei-


siä piirteitä tunnetuksi ja näin edistämään myyntiä. Kysymyksessä on tietojen lä-


hettämistä ja niiden vastaanottamista jonkin viestintävälineen avulla. Viestintä on 


aina kaksisuuntainen tapahtuma, joka edellyttää lähetettyjen tietojen ymmärtämis-


tä ja ymmärretyksi tulemista. Yrityksellä on käytettävissään monia erilaisia mark-


kinointiviestinnän keinoja. Näitä ovat mm. henkilökohtainen myyntityö, mainon-


ta, myynninedistäminen, suhde- ja tiedotustoiminta sekä suoramarkkinointi. Vies-


tintäkeinojen valinnassa tärkeintä on se, miten kyseinen keino pystyy välittämään 


yrityksen viestisisällön oikealle kohderyhmälle. (Markkinoinnin kei-


not/markkinointiviestintä, Opetushallitus, verkkodokumentti) 


 


Markkinointiviestintää toteuttaisin ainakin paikallisradiossa, paikal-


lislehdessä ja Internetissä. Tänä päivänä yrityksellä tulisi olla myös 


nettisivut. Sivut olisikin hyvä olla valmiina jo ennen kuin yritys var-


sinaisesti aloittaisi toiminnan. Yksityisten kuluttajien lisäksi myöskin 
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lähialueen yritykset tulisivat olemaan markkinoinnin kohteena, sillä 


nykyään monet yritykset haluavat tarjota työntekijöilleen mahdolli-


suuden kuntoilla kokonaan tai osittain työpaikkansa kustannuksella. 


 


Yrityksen yrityskuva ymmärretään yleensä yrityksen maineeksi. Yrityskuva ja 


yritysimago mielletään usein yhdeksi ja samaksi asiaksi. Yritysimago tarkoittaa 


enemmänkin sitä tavoitemielikuvaa, johon yritys toiminnallaan pyrkii. Yritysku-


vaa ei saa sekoittaa tuotekuvaan tai siitä rakennettuun brandiin. Brandi voidaan 


rakentaa hyvinkin harkitusti, kun taas yritykseen imago on enemmän riippuvainen 


ulkoisista tekijöistä. Brandi rakennetaan harkitusti valitulle kohderyhmälle, käyt-


täjän arvoihin ja tarpeisiin perustuen, kun taas yritysimagon tulee koskettaa useita 


eri sidosryhmiä. Imago vaihtelee eri asiakas- ja sidosryhmien keskuudessa. Spon-


taania tunnettavuutta sekä yritykseen imagoa voidaan vahvistaa ja rakentaa mark-


kinointi- ja yritysviestinnän eri keinoin. Lopullinen arvio imagosta varmistuu lop-


puen lopuksi omakohtaisista kokemuksista toimialaan tai kyseiseen yritykseen. 


Yrityksen imago on piikki ja se edellä tunkeudutaan markkinoille. Laatujohtami-


sen ja sidosryhmämarkkinoinnin myötä hyvän yrityskuvan ja suunnitelmallisesti 


rakennetun tavoiteimagon merkitys kasvaa. Hyvästä maineestakaan ei ole hyötyä, 


jos vain harvat tiedostavat yrityksen olemassaolon. Tunnettavuutta arvioitaessa on 


hyvä tietää, mihin arvioijan käsitykset pohjimmiltaan perustuvat: omiin kokemuk-


siin, yrityksen markkinointiviestintään vai mahdollisesti kolmannen tahon kerto-


muksiin. Yrityskuvaan liittyvät hyvin voimakkaasti myös yleiset kokemukset yri-


tyksen toiminnasta. Hyvä asiakastyytyväisyys parantaa omalta osaltaan imagoa 


tyytyväisten asiakkaiden joukossa ja heidän lähipiirissään. Yrityskuva ja asiakas-


tyytyväisyys ovat suorassa suhteessa keskenään. Tämän vuoksi niitä on myös 


mahdollista mitata samanaikaisesti, mikäli arvioijalla on tuoreita, omakohtaisia ja 


luotettavia kokemuksia tutkittavan yrityksen toiminnasta. (Yrityksen imago, Ta-


loustutkimus Oy, verkkodokumentti) 


 


Uskonkin, että hyvällä ja oikeaoppisella asiakaspalvelulla voi tehdä 


lähes ihmeitä yrityksen imagolle. Niinpä suurin paino kuntosalillani 


tulisi olemaan asiakaspalvelussa. Hyvä palvelu on tärkeä tekijä asi-


akkaan säilyttämisessä kanta-asiakkaana. Kun asiakasta palvellaan 


asianmukaisesti ja iloisella mielellä, saa se aikaan tunteen, että sa-
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lilleni on ihan mukava tulla. Kuntosalillani toimivilla työntekijöillä 


tulisi aina olla suupielet ylöspäin, joka osaltaan toisi myös esiin sel-


laista ulkonäköä, jota halutaan välittää asiakkaillemme. Se, minkä 


asiakas näkee, tulee olla kunnossa ”henkilökunnasta taaimmaisen 


nurkan jalkalistaan saakka”. Puitteet, kuten laitteet ja sisustus tuli-


sivat myös olla viimeisen päälle kohdallaan. Tilat siivottaisiin vähin-


tään kolme kertaa viikossa, jotta harjoitus- ja sosiaalitilat pysyisivät 


siisteinä ja viihtyisinä. 


 


 


 


3 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 
 


 


Suomalaiset eivät ole tunnettuja yrittäjäinnokkuudestaan. Vuoden 2004 lopulla 


Suomessa toimi Tilastokeskuksen mukaan 232 305 yritystä. Kasvua edellisvuo-


desta oli 1,7 %. (Yritysten määrä Suomessa vuosina 1990 - 2004, Tilastokeskus, 


verkkodokumentti) Laskelmien mukaan Suomeen tarvittaisiin 50 000 - 80 000 


uutta yritystä, jotta saavuttaisimme muiden maiden tason yrittämisessä Euroopas-


sa. Pienen kokoluokan yrittäjän asema on heikko. Yrittäjä ei saa sairastua eikä 


menettää työkykyään. Yrittämistä pitäisi tukea enemmän ja rohkaista suomalaisia 


luomaan omat työpaikkansa. Työpaikan voi menettää joskus aika helpolla. Ainoa 


varma tapa säilyttää oma työpaikka on luoda se itse ja pitää huolta omasta osaa-


misestaan. Yrittäminen on loppuen lopuksi kiinni asenteesta ja reaalisesta tiedos-


ta. Jokainen suuryrityskin on lähtenyt liikkeelle pienestä. Suomen suurin hampuri-


laisravintolaketju Hesburger oli vuonna 1966 vain grillikioski Naantalin linja-


autoasemalla. Nykyään Hesburger toimii yli 60 paikkakunnalla ja työllistää run-


saat 2 500 ihmistä. Suuret yritykset eivät luo enää niin paljoa uusia työpaikkoja 


kuin ennen. Ne kasvavat nykyään pääasiassa tehokkuuden ja yhteenliittymien 


kautta. Juuri tämän vuoksi suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee pieniä, 


innovatiivisia yrityksiä. (Otala & Suurla 2002, 6-17)  
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3.1 Elinkeinovapaus, luvat ja ilmoitukset 
 


Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ammatti-


maisesti kauppaa, ostaa tai myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovut-


taa tavaroita tai palveluksia. Elinkeinotoiminnassa tulee säilyttää toimiva ja terve 


taloudellinen kilpailu ja välttää määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Sen 


turvaamisesta on säännöt kilpailunrajoituksista annetussa laissa. Laissa sopimat-


tomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa taas säädetään, että elinkeino-


toiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkei-


nonharjoittajan kannalta sopimattomia menettelytapoja.  


 


Suomessa on voimassa elinkeino- ja kilpailuvapaus. Tämän pääsäännön mukaan 


jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa itsenäisellä työllä, jonka tarkoitukse-


na on elannon hankkiminen itselle ja samassa taloudessa asuville henkilöille. 


Ammatin- ja liikkeenharjoittamiseen liittyvät liiketoimintaehdot elinkeinonhar-


joittaja voi määrittää kannattavan liiketoiminnan edellyttämällä tavalla oman har-


kintansa mukaan. Samalla hänellä on vapaus markkinoida omia tuotteitaan hyvän 


liiketavan mukaisesti ja valita ne henkilöt, joiden kanssa hän haluaa sitoutua liike-


toimiin. Elinkeinovapauden mukaisesti elinkeinonharjoittaja voi valita yrityksen 


toiminimen, jolla hänen yrityksensä markkinoimat tuotteet tai palvelut on erotet-


tavissa muiden vastaavien yritysten tarjonnasta. Samoin elinkeinonharjoittaja voi 


valita yritykselleen toimintaan sopivan yritysmuodon. 


 


Suomessa lähtökohtaisesti kuka tahansa itseään ja omaisuuttaan hallitseva voi 


harjoittaa elinkeinotoimintaa ilman viranomaisten myöntämää lupaa. Joidenkin 


elinkeinojen harjoittaminen on kuitenkin säädetty luvanvaraiseksi. Jos elinkeinon 


harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi, on ennen toiminnan aloittamista han-


kittava lupa ja ilmoitettava myönnetystä luvasta kaupparekisteriin. Joskus elinkei-


notoiminnan aloittamisesta täytyy tehdä ilmoitus laissa säädetyille viranomaisille, 


vaikkei varsinaista lupaa tarvittaisikaan. Eräiden yritysten, kuten elintarvikkeita 


myyvien liikkeiden tai kauneushoitoloiden tiloissa tulee ennen käyttöönottoa suo-


rittaa tarkastus ja hakea niiden käyttöönottoon kunnan terveysviranomaiselta lupa. 


Elinkeinovapautta on viime vuosina Suomessa entisestään lisätty. Kuitenkin eräät 


elinkeinot ovat edelleen säädetty luvanvaraisiksi. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat 
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esimerkiksi vartiointiliike, autokoulu ja henkilö- ja tavaraliikenne. Näissä kaikissa 


lupaviranomaisena toimii lääninhallitus. Eräistä muista elinkeinoista on säädetty 


ilmoitusvelvollisuus. Muun muassa elintarvikeliikkeissä, kioskeissa, baareissa, 


kampaamoissa, parturiliikkeissä, kuntosaleissa ja hierontaliikkeissä tulee ennen 


käyttöönottoa suorittaa tarkastus ja saada niiden käyttöönotolle lupa terveysviran-


omaiselta (yleensä ao. kunnan terveystarkastajalta). Ennen elinkeinotoiminnan 


aloittamista on aina selvitettävä, onko kyseinen elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoi-


tuksenvaraista. (Elinkeinovapaus ja luvanvaraiset elinkeinot, Suomen yrittäjät ry, 


verkkodokumentti) 


 


Yritykseni liiketoiminta eli kuntosalitoiminta on ilmoituksenvaraista 


elinkeinotoimintaa. Minun täytyisi siis tehdä ilmoitus Turun kau-


pungin terveystarkastajalle, että aloitan liiketoiminnan kuntosalin 


muodossa (Liite 3). Viranomaiset tulisivat sen jälkeen tarkastamaan, 


että kuntosalini tilat olisivat asianmukaisessa kunnossa. Terveystar-


kastaja tulisi kiinnittämään erityisesti huomiota tilan ilmanvaihtoon 


ja sisäpintoihin sekä mm. kosteus- ja homevaurioihin. Jos jostain 


syystä tarkastaja ei hyväksyisi tilaa sellaisenaan käyttöönotettavak-


si, tulisi epäkohdat korjata. Ennen terveystarkastajan hyväksyntää 


toimintaa ei voitaisi aloittaa. 


 


3.2 Yrityksen yritysmuodon valinta 


 


Elinkeinotoimintaa voidaan harjoittaa useissa eri yhtiömuodoissa. Elinkeinova-


pauteen kuuluu vapaus valita yrityksen toiminnan muoto. Yrittäjäksi aikovan tuli-


si harkita, mikä yritysmuoto juuri hänen harjoittamalleen toiminnalle sopisi. Va-


lintaan vaikuttavia tekijöitä on monia, kuten toiminnan laajuus ja mahdollinen 


laajentuminen, mukaan lähtevien yrittäjien määrä, toimintaan sijoitettavan pää-


oman määrä ja valmius riskinkantoon. Eri yritysmuotoja kohdellaan verotuksessa 


eri tavalla. Omistajien vastuu yhtiön sitoumuksissa on toisissa yritysmuodoissa 


henkilökohtaista, kun taas toisissa omistajat vastaavat yhtiön veloista vain sijoit-


tamallaan pääomalla. Joissain yritysmuodoissa yrittäjä voi toimia ja omistaa yksin 
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yrityksensä, toisissa taas vaaditaan vähintään kahta omistajaa. (Ohvo ym. 1998, 


24-25) 


 


Yritystoimintaa voidaan harjoittaa mm. luonnollisena henkilönä eli yksityisenä 


elinkeinonharjoittajana. Tällaisia yrityksiä kutsutaan myöskin yksityisliikkeiksi. 


Yksityinen elinkeinonharjoittaja päättä yksin yritystään koskevista asioista ja kan-


taa myös vastuun yritystoimintaan liittyvistä velvoitteista henkilökohtaisella 


omaisuudellaan. Koska yksityinen elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö, 


hänen liikeomaisuutensa ei muodosta muusta omaisuudestaan erotettavaa varalli-


suusobjektia. Niinpä liiketoiminnan ajautuminen konkurssiin merkitsee myös yk-


sityisen elinkeinonharjoittajan henkilökohtaista konkurssia. Vaikka yksityinen 


elinkeinonharjoittaja toimii liikkeessään ainoana yrittäjänä, hänellä voi luonnolli-


sesti olla palkattuja työntekijöitä apunaan. Yksityisliikkeen perustaminen on mel-


ko yksinkertaista. Perusilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä, jos toimintaa harjoi-


tetaan pysyvässä toimipaikassa kuten myymälässä, konttorissa tai pajassa. Vaikka 


pysyvää toimipaikkaa ei olisikaan, ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä, jos elin-


keinonharjoittajalla on palveluksessaan yksi tai useampi työntekijä. Yksityisen 


elinkeinonharjoittajan kaupparekisteri-ilmoituksessa on mainittava elinkeinonhar-


joittajan toiminimi, elinkeinonharjoittajan henkilötiedot, toiminnan laatu, kotikun-


ta ja toimipaikan postiosoite. (Ohvo ym. 1998, 26) 


 


Monissa tapauksissa yritystoimintaa varten kannattaa kuitenkin perustaa yhtiö. 


Yhtiö on itsenäinen, omistajistaan erillinen oikeussubjekti. Toisin kuin yksityinen 


elinkeinonharjoittaja, yhtiö on oikeushenkilö. Se omistaa itse oikeutensa sekä kan-


taa velvollisuutensa. Yhtiöllä on oma varallisuuspiirinsä ja näin ollen sen varoja ei 


voida esimerkiksi ulosmitata omistajien veloista. Tosin yhtiön omistajat vastaavat 


joissakin tilanteissa henkikohtaisesti yhtiön veloista ja muista sitoumuksista. Tä-


mä onkin yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka jakaa yhtiömuodot kahteen pääryh-


mään: henkilöyhtiöt ja pääomayhtiöt. (Ohvo ym. 1998, 27) Henkilöyhtiöllä tarkoi-


tetaan avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä. Näiden kahden yhtiömuodon tär-


kein ero pääomayhtiöihin verrattuna on, että omistajat, avoimessa yhtiössä yhtiö-


miehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet, vastaavat henkilökoh-


taisesti yhtiön sitoumuksista. Näin ollen yhtiön velkoja voidaan periä myös yh-


tiömiesten henkilökohtaisesta omaisuudesta. (Ohvo ym. 1998, 28-39) 
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Henkilöyhtiön perustaminen yksityisen toiminimen sijaan saattaa tulla kysymyk-


seen esimerkiksi silloin, kun halutaan toimia yhdessä jonkun toisen henkilön 


kanssa. Osakeyhtiömuoto saatetaan kokea liian jäykäksi pienimuotoista toimintaa 


ajatellen. (Ohvo ym. 1998, 28-39) Lisäksi yksityisen osakeyhtiön osakepääoman 


tulee olla vähintään 2 500 euroa (Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624, Oikeusministe-


riö, verkkodokumentti), kun taas henkilöyhtiön voi perustaan ilman pääomasijoi-


tustakin. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö soveltuvat eritoten pienimuotoiseen 


yritystoimintaan. Kysymyksessä ovat yleensä liikevaihdon, yhtiömiesten määrän 


ja yhtiöön sijoitetun pääoman suhteen pienet yritykset. Henkilöyhtiö vaatii aina 


vähintäänkin kaksi yhtiömiestä. Kommandiittiyhtiössä vähintään yhden yhtiömie-


hen vastuu yhtiön sitoumuksista on rajoitettu. Tällaista yhtiömiestä kutsutaan ää-


nettömäksi yhtiömieheksi. Muut yhtiömiehet ovat kommandiittiyhtiössä vas-


tuunalaisia. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia. Näihin 


perustuvat avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön väliset erot.  


 


Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät ja saavat oikeustoimikelpoisuuden 


yhtiösopimuksen tullessa voimaan. Jos ei sopimuksen voimaantulosta ole sovittu 


mitään, katsotaan sen tulevan voimaan silloin, kun jokainen yhtiömies on sen hy-


väksynyt. Vaikka kaupparekisterimerkinnällä ei ole merkitystä henkilöyhtiön syn-


tymisen ja oikeustoimikelpoisuuden alkamisen kannalta, kaupparekisterilaki edel-


lyttää sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön merkitsemistä kaupparekiste-


riin. Yhtiösopimus on liitettävä kaupparekisteri-ilmoitukseen. Yhtiösopimuksen 


tulee sisältää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotta yhtiö voidaan rekisteröidä. Näitä 


ovat: yhtiömiesten tarkoitus perustaa yhtiö, yhtiön toimiala ja toiminimi, yhtiö-


miesten henkilötiedot ja asema, yhtiön kotipaikka sekä kommandiittiyhtiössä vielä 


äänettömän yhtiömiehen sijoittama panos rahamääräisenä. Henkilöyhtiöissä vas-


tuunalaisilla yhtiömiehillä on oikeus hoitaa yhtiön asioita ilman toisten yhtiömies-


ten myötävaikutusta. Kyseisten toimien on kuitenkin oltava yhtiön toimialan ja 


tarkoituksen mukaisia. Tavallisesti yhtiömiehet sopivat tehtävien jaosta joko yh-


tiösopimuksessa tai muulla tavalla. (Ohvo ym. 1998, 28-39) 


 


Osakeyhtiön tärkein tunnusmerkki ja ero henkilöyhtiöihin on, etteivät osakeyhtiön 


osakkeenomistajat ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön sitoumuksista. Velkoja 
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ei siis voi vaatia osakkeenomistajalta yhtiön velvoitteen täyttämistä. Osakkeen-


omistaja voi kuitenkin joutua henkilökohtaiseen vastuuseen yhtiön velasta, mikäli 


hän on antanut velkojalle vakuuden velan maksamisesta. Osakkeenomistajan 


asema on muullakin tavalla erilainen verrattuna henkilöyhtiöiden yhtiömiesten 


asemaan. Osakkeenomistajilla ei ole osakeyhtiölakiin perustuvaa oikeutta edustaa 


yhtiötä eikä myöskään oikeutta hoitaa sen asioita, vaan tehtävät kuuluvat yhtiön 


hallitukselle ja toimitusjohtajalle. (Ohvo ym. 1998, 81-94) Lisäksi osakeyhtiön 


tärkein tunnusmerkki on osakepääoma, jonka tulee yksityisissä osakeyhtiöissä olla 


vähintään 2 500 euroa (Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624, Oikeusministeriö, verkko-


dokumentti) ja julkisissa osakeyhtiöissä vähintään 80 000 euroa. Tunnusomaista 


osakeyhtiölle on se, että yhtiön syntyminen edellyttää kaupparekisteriin merkit-


semistä.  


 


Osakeyhtiön voi perustaa yksi, kaksi tai useampi henkilö. Yhtiön perustajat voivat 


olla luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Perustajan tulee olla täysi-


valtainen eikä hän saa olla liiketoimintakiellossa tai konkurssissa. Osakeyhtiölaki 


sisältää säännökset perustamiskirjasta ja kaikkien perustajien on se allekirjoitetta-


va. Perustamisasiakirjan tulee sisältää ainakin seuraavat asiat eli maininta, että on 


tarkoitus perustaa osakeyhtiö; ehdotus yhtiöjärjestykseksi; perustajien nimet ja 


osoitteet, luonnollisten henkilöjen asuinpaikka ja henkilötunnus; perustajana ole-


van oikeushenkilön kotipaikka, osoite, rekisterinumero ja rekisteri, johon se on 


merkitty; kustakin osakkeesta yhtiölle maksettava määrä; aika, jonka kuluessa 


osakkeet on merkittävä ja maksettava; milloin ja miten perustamiskokous on kut-


suttava koolle; yhtiön perustamisesta aiheutuvat kulut; osakemerkinnät. Osakeyh-


tiöllä tulee aina olla yhtiöjärjestys. Se on yhtiön sisäinen normisto, joka sitoo sekä 


yhtiötä että sen johtoa ja tilintarkastajia. Näiden henkilöiden on tunnettava yhtiö-


järjestys ja noudatettava sen määräyksiä samalla tavalla kuin lakia. Yhtiöjärjes-


tyksen vastaiset toimet ja päätökset saattavat johtaa jopa vahingonkorvausvelvol-


lisuuden syntymiseen. Yhtiöjärjestyksellä on hyvin tärkeä merkitys osakkeen-


omistajille ja yhtiön ulkopuolisille henkilöille. Heillä on oikeus olettaa, että asiat 


ovat niin kuin yhtiöjärjestyksessä määrätään. Yhtiöjärjestyksen tulee sisältää tietyt 


laissa määrätyt asiat. Niiden lisäksi yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa sellaisia mää-


räyksiä, jotka määräävät toisin kuin osakeyhtiölaki. Yhtiöjärjestyksen pakolliset 


määräykset koskevat: toiminimeä, yhtiön kotipaikkaa, toimialaa, osakepääomaa, 
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osakkeen nimellisarvoa, hallitusta, yhtiökokouskutsun toimittamista, yhtiökoko-


uksessa käsiteltäviä asioita ja yhtiön tilikautta. (Ohvo ym. 1998, 81-94) 


 


Osuuskunta on luonteeltaan taloudellinen, avoin yhteisö. Sen pääoma ja jäsen-


määrä ovat edeltä käsin määräämättömät. Uusien jäsenten liittyessä osuuskuntaan 


sen pääoma ja jäsenmäärä lisääntyvät. Osuuskuntaa voidaan pitää myös taloudel-


lisena yhdistyksenä. Sen hallinnossa ja periaatteissa on runsaasti yhtymäkohtia 


yhdistyksen toimintaan. Toisaalta osuuskuntalakia on yhdenmukaistettu osakeyh-


tiölain kanssa ja niinpä nämä lait sisältävätkin useita samansisältöisiä säännöksiä. 


Osuuskuntaa käytetään yritysmuotona monilla eri aloilla, kuten tukku- ja vähit-


täiskauppa-, meijeri- ja teurastamoalalla sekä pankkitoiminnassa. Viime vuosina 


osuuskuntamuoto on kasvattanut suosiotaan myös asumisen järjestämisessä. 


Asunto-osakeyhtiöiden rinnalle on perustettu asunto-osuuskuntia, joiden jäsenillä 


on asumisoikeus osuuskunnan omistaman rakennuksen asunnossa. Osuuskunnan 


tarkoituksena on taloudellisen toiminnan harjoittaminen jäsentensä elinkeinon ja 


taloudenpidon tukemiseksi siten, että osuuskunnan jäsenet osallistuvat siihen 


käyttämällä osuuskunnan palveluksia. Se saatetaan perustaa vaikka siinä tarkoi-


tuksessa, että jäsenet saisivat ostaa tuotteita halvemmalla tai että jäsenten tuotta-


mien tavaroiden myyntiä pystyttäisiin lisäämään. Tosin nykyään useat osuuskun-


nat palvelevat muitakin kuin jäseniään. Osuuskunnan tarkoituksena ei sen sijaan 


ole voiton tuottaminen jäsenilleen.  


 


Osuuskunnan perustajia tulee olla ainakin viisi. Jos kuitenkin sääntöjen mukaan 


jäsenten enemmistön tulee olla muita osuuskuntia tai yhteisöjä, niin riittää kolme-


kin perustajaa. Perustamisesta on laadittava perustamiskirja, joka on kirjallinen 


sopimus siitä, että osuuskunta on perustettu ja kaikkien perustajien on se allekir-


joitettava. Perustamisasiakirjan pitää sisältää ensimmäisen hallituksen jäsenten ja 


tilintarkastajien nimet ja kotipaikat. Lisäksi on myös ilmoitettava kunkin perusta-


jan merkitsemien osuuksien lukumäärä. Osuuskuntalaki edellyttää, että jokaisesta 


perustajasta tulee osuuskunnan jäsen, joten jokaisen pitää merkitä ainakin yksi 


osuus. Myöskin osuuskunnan säännöt tulee sisällyttää perustamiskirjaan. Osuus-


kunnan säännöissä on mainittava: osuuskunnan toiminimi, kotipaikka, toimiala, 


osuusmaksun suuruus sekä suorittamisaika ja -tapa, hallituksen järjestämistapa ja 


toimikausi, tilinpäätöksen ajankohta, osuuskunnan varsinaisen kokouksen pito-
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ajankohta sekä kokouskutsu- ja tiedonantokäytäntö. Osuuskunta, niin kuin osake-


yhtiökin, syntyy rekisteröinnillä. Osuuskunnan perustamisasiakirjan päiväyksestä 


on tehtävä kahden vuoden kuluessa ilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoittautuminen 


tapahtuu erityisellä perusilmoituksella ja kaikkien hallituksen jäsenten tulee se 


allekirjoittaa. (Ohvo ym. 1998, 217-220) 


 


Taloudellinen yhdistys on yhteisö, jonka tarkoituksena on voiton tuottaminen tai 


muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallistuville, tai jonka 


tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen. Yhdistyslaki ei 


koske näiden yhdistysten toimintaa, vaan sen toiminta perustuu yhdistystä perus-


tettaessa sovittuihin toimintaperiaatteisiin tai erityislainsäädäntöön. Taloudellisia 


yhdistyksiä ovat mm. metsänhoitoyhdistykset ja hypoteekkiyhdistykset. (Aloitta-


neet ja lopettaneet yritykset/käsitteet ja määritelmät, Tilastokeskus, verkkodoku-


mentti) Kaikki rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeustoimikelpoisia. Sen jäsenet 


eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista ja sen tekemistä si-


toumuksista. On kuitenkin huomattava, että rekisteröidynkin yhdistyksen hallituk-


sen jäsenet ovat tilivelvollisia yhdistystä kohtaan. Mikäli yhdistys kärsii hallituk-


sen jäsenten tahallisten tai tuottamuksellisten laiminlyöntien tai virheiden seura-


uksena tappioita, yhdistyksellä on oikeus vaatia hallituksen jäseniltä korvausta 


aiheutetusta vahingosta. Yhdistyksen toimintaa ohjataan sille määritetyillä sään-


nöillä. Näissä määritellään yhdistyksen toimiala, sallittu taloudellinen toiminta ja 


eräitä muita laissa säädettyjä toiminnan perussääntöjä. Yhdistyksen perustana ovat 


sen jäsenet, jotka voivat olla joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Jä-


seneksi hyväksymisestä päättää yleensä hallitus, jos säännöissä ei toisin määrätä 


ja jäsenistöstä on pidettävä luetteloa. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäse-


net yhdistyksen kokouksissa, mutta suuremmissa yhdistyksissä päätösvalta voi-


daan kuitenkin antaa valtuustolle. Yhdistyksen toimintaa hoitaa hallitus, jossa 


tulee olla vähintään kolme jäsentä. Hallituksen toimialaan kuuluvat kaikki ne asi-


at, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen päätettäviksi. Hallitus on velvollinen 


tekemään yhdistyksen kokoukselle vuosittain toimintakertomuksen ja tilinpäätök-


sen, jotka tarkastaa yksi tai useampi tilintarkastaja. Patentti- ja rekisterihallitus 


ylläpitää yhdistysrekisteriä. Siellä käsitellään yhdistysten perus-, muutos- ja pur-


kautumisilmoitukset sekä tehdään yhdistyksen sääntöjen ja sääntömuutosten en-


nakkotarkastukset. (Yhdistys, Wikipedia, verkkodokumentti) 
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Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää liike-


toiminnassaan. Yksinoikeus toiminimeen käyttöön saadaan rekisteröimällä tai 


vakiinnuttamalla toiminimi. Yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, 


ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää sellaiseen toiminimeen 


sekoitettavissa olevaa toiminimeä, josta aiheutuisi toiselle vahinkoa. Kahta sa-


manlaista nimeä ei koskaan rekisteröidä, eikä myöskään nimiä, jotka toimivat 


samankaltaisella alalla, tai ovat sekoitettavissa toisiinsa. Jos yritys on käyttänyt 


tiettyä toiminimeä niin kauan ja laajasti, että se yhdistetään yleisesti kyseiseen 


yritykseen, nimi voi saada suojan vakiintumisen perusteella alueella, jossa se on 


tullut tunnetuksi. Toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on tullut yleisesti 


tunnetuksi niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta suuntautuu. 


Rekisteröinti on helpoin tapa saada toiminimen yksinoikeus. Ennen toiminimen 


hyväksymistä kaupparekisteri tutkii ehdotetun nimen rekisteröitävyyden eli että se 


täyttää toiminimilain edellytykset. Nimen pitää olla yksilöivä, erottua aikaisem-


mista nimistä ja eikä se saa olla sekoitettavissa parempaa suojaa nauttivaan toi-


minimeen tai tavaramerkkiin. Kaupparekisterissä otetaan huomioon rekisteriin 


ilmoitettu nimen kirjoitusasu, ääntäminen ja toimiala. (Yksinoikeus nimeen, Pa-


tentti- ja rekisterihallitus, verkkodokumentti) 


 


Pohtiessani sitä, mikä olisi yritykselleni, toiminnanlaatua ja riskejä 


ajatellen sopivin yritysmuoto, päädyin osakeyhtiömuotoon (Liite 4). 


Kaikkeen yritystoimintaan liittyy aina tulevaisuuteen kohdistuvaa 


epävarmuutta sekä tulevaisuuteen liitettyjä odotuksia ja uskomuksia. 


Jokaisessa yhtiömuodossa on hyvät ja huonot puolensa. Yritysmuo-


don valintaa koskevissa ajatuksissa tulin ensin siihen tulokseen, että 


olisin valinnut yhtiömuodoksi kommandiittiyhtiön, sen perustamisen 


helppouden ja yksikertaisuuden takia. Osakeyhtiö on hallinnollisesti 


yksinkertainen ja verotuksellisesti selkeä. Myöskin riskit olisivat lo-


pulta osakeyhtiömuodossa pienemmät kuin muissa yhtiömuodoissa 


ja yrittäjän henkilökohtaiset vastuut sekä velvoitteet paremmin en-


nakoitavissa ja rajattavissa. Tosin osakeyhtiössäkin omistajat joutu-


vat usein antamaan takauksia tai omaisuutta yhtiön velkojen vakuu-


deksi. Osakeyhtiölain uudistuksen myötä yksityisen osakeyhtiön vä-
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himmäispääoma laskettiin 2 500 euroon, joka on huomattavasti pie-


nempi sijoitus kuin vanha 8 000 euroa. Itse tulisin omistamaan 


enemmistön yrityksen osakkeista. Vähemmistöosakkaana tulisi ole-


maan isäni ja veljeni. Muita yhtiömuotoja kuin osake- ja komman-


diittiyhtiötä en edes ajatellut, vaan ainoastaan nämä kaksi ovat ol-


leet realistisia vaihtoehtoja. 


 


Yritykseni osakepääoma tulisi aluksi olemaan 2 500 euroa. Minä 


merkitsisin osakkeista 60 % eli 1 500 euroa, isäni 30 % eli 750 eu-


roa ja veljeni 10 % eli 250 euroa. Lisäksi sijoittaisin yhtiöön 20 000 


omaa pääomaa. Myös isäni ja veljeni tulisivat sijoittamaan rahaa 


yritykseeni. Isä 30 000 euroa ja veli 10 000 euroa. Itse toimisin yhti-


ön toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä. Isäni toimisi halli-


tuksen puheenjohtajana ja veljeni hallituksen jäsenenä. Suvussa se 


voima piilee! Käytännössä kaikki vastuu liiketoiminnasta olisi mi-


nulla. Isäni ja veljeni toimisivat siis sijoittajina ja vieraan pääoman 


takaajina. 


 


Haluni ja tarkoitukseni olisi palvella laajaa asiakaskuntaa. Jokainen 


ihminen olisi aina tervetullut yritykseen. Siitä juontuen kuntosalini 


toiminimeksi tulisi Gym Forall Oy. Toiminimi on englantia, koska 


haluan myös muunkielisen väestön ymmärtävän yritykseni toimini-


men. Jos nimi kirjoitettaisiin muotoon ”gym for all” tarkoittaisi se 


suomeksi ”kuntosali kaikille”. Yhdistämällä kaksi viimeistä sanaa, 


tulee nimestä mielestäni helpompi muistaa ja paremmin mieleen-


painuva. Opinnäytetyön lopusta löytyvät kuntosalille suunniteltu lo-


go (Liite 5) ja toimitusjohtajan käyntikortti (Liite 6).   


 


3.3 Verotus ja tehtävät ilmoitukset 


 


Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat henkilöyhtiöitä tai ns. elinkeino-


yhtymiä. Elinkeinoyhtymä syntyy kirjallisella yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus 


voidaan kuitenkin tehdä myös suullisesti. Henkilöyhtiöt eivät ole verotuksessa 
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erillisiä verovelvollisia, mutta ne antavat oman veroilmoituksensa, josta verotetta-


va tulo lasketaan. Tämä tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiehillä jokaisen henki-


lökohtaisen veroprosentin mukaan. Yhtymän verovuoden tuloksen ollessa tappiol-


linen, vahvistettava tappio vähennetään yhtymän tulosta seuraavan 10 vuoden 


aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy. Yhtiömies ei saa vähentää yhtymän tappiota 


omassa verotuksessaan. Elinkeinoyhtymän yhtiömiesten tulo-osuudet jaetaan an-


siotuloksi ja pääomatuloksi verovuotta edeltävän verovuoden elinkeinotoiminnan 


nettovarallisuuden perusteella. Pääomatuloa on se määrä, joka vastaa 20 %:n tuot-


toa yhtiömiehen osuudelle edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Loppuosa tulois-


ta on ansiotuloa. Uuden yhtymän ensimmäisenä verovuotena pääomatulo-osuuden 


laskentaperuste on tilikauden päättymishetken nettovarallisuus. Yhtymän elinkei-


notoiminnan nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtymän varoista yhtymän 


velat. Yhtymän elinkeinotoiminnan varoina ei kuitenkaan pidetä lainasaamisia 


yhtiömiehiltä. Pääomatulon osuutta laskettaessa, nettovarallisuuteen lisätään 30 % 


edellisen 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Yhtymän verotuksessa las-


kettu nettovarallisuus jaetaan yhtiömiesten kesken. (Avoin yhtiö ja kommandiitti-


yhtiö/tuloverotus, Verohallinto, verkkodokumentti) Osakeyhtiö on itsenäinen ve-


rovelvollinen, joka tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön toiminnan tuottama tulo lue-


taan yhtiön tuloksi, eikä sellaisenaan vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen. 


Sitä verotetaan yhteisöverokannan 26 % mukaan. (Osakeyhtiö/tuloverotus, Vero-


hallinto, verkkodokumentti)  


 


Yhtiö tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle joka kuukausi. Useim-


mista palveluista maksettava arvonlisävero on 22 %. Tavaroissa arvonlisävero on 


8, 17 tai 22 %. Vastaavasti yritykselle hankituista tavaroista ja palveluista saa yri-


tys verotuksessaan vähentää arvonlisäveron suuruisen summan. Myyjä on arvon-


lisäverovelvollinen vain silloin, kun myyntejä on tilikaudella yli 8 500 euroa. Ti-


likauden ollessa lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, liikevaihto muunnetaan 


vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Jos yrityksen veroton liikevaihto ei tili-


kauden aikana ylitä 20 000 euroa, on sen mahdollista saada arvonlisäverohuojen-


nusta. (Arvonlisäverovelvollisen opas 2004, Verohallinto, verkkodokumentti) 


 


Arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevat tiedot, annetaan yhteisellä val-


vontailmoituksella kerran kuukaudessa. Valvontailmoitus tehdään suoraan verovi-
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rastolle. Sen voi antaa nykyään myös joustavasti sähköisessä muodossa ns. TYVI 


-palvelun kautta. Yrityksen on maksettava jokaisen kuukauden arvonlisävero 


oma-aloitteisesti viimeistään puolentoista kuukauden päästä eli kohdekuukautta 


seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. Työnantajasuoritukset (ennakonpidätyk-


set ja työnantajan sosiaaliturvamaksu) on maksettava verovirastolle viimeistään 


palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä. Työnantajan on tehtävä 


myös vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista. Verohallinto kerää vuosi-


ilmoituksista tiedot palkansaajien henkilökohtaista verotusta varten. Vuosi-


ilmoitus jokaiselta vuodelta annetaan viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 


31. päivänä. Vuosi-ilmoitukseen merkitään jokaiselle palkansaajalle maksetut 


palkat, luontoisedut sekä toimitettu ennakonpidätys ja perityt työntekijän eläke- ja 


työttömyysvakuutusmaksut. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus annetaan jokaiselta 


verovuodelta. Verovuosi on kalenterivuosi, mutta jos yrityksen tilikautena ei ole 


kalenterivuosi, verovuosi on se tilikausi tai ne tilikaudet, jotka ovat kalenterivuo-


den aikana päättyneet. Osakeyhtiöt antavat kuitenkin veroilmoituksen kultakin 


tilikaudelta erikseen. (Uuden yrityksen ilmoitukset, Verohallinto, verkkodoku-


mentti) 


 


 


 


4 YRITYKSEN RAHOITUS- JA TOIMINTARATKAISUT 
 


 


Tuottaakseen tavaroita ja palveluja yritys tarvitsee pääomaa. Rahoitus ei ole irral-


linen asia varsinaisesta liiketoiminnasta. Yrityksen investointi- ja rahoitus-


kysymykset kulkevat käsi kädessä. Periaatteessa yritystoiminta on yksinkertaista 


eli tehdään vain investointeja, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamises-


ta aiheutuu kustannuksia. Koska pääoman hinta markkinoilla vaihtelee kokoa 


ajan, muuttuvat samalla myös vaatimukset yrityksen investointien kannattavuu-


delle. (Leppiniemi & Puttonen 2002, 17) Rahoitusta tarvitseva yritys voi saada 


markkinoilta oman ja vieraan pääoman sijoituksia. Vieraan pääoman keskeisiä 


tekijöitä yrittäjälle ovat rahan hinta sekä velan erääntymiseen ja takaisinmaksuun 


liittyvät seikat. Rahoituspanoksista maksetaan sijoittajille korvauksena osinkoa tai 
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muuta voitonjakoa. Oma pääoma voi olla sijoitettua omaa pääomaa, kuten osake-


yhtiön osakkeenomistajien osakepääoma tai yrityksen sisäistä rahoitusta. Yrityk-


sen sisäistä rahoitusta kertyy myös tulorahoituksesta. Yleisenä pyrkimyksenä on, 


että yrityksen päivittäinen toiminta kyettäisiin mahdollisuuksien mukaan hoita-


maan häiriöittä ja eristämään rahoitusongelmat päivittäisestä toiminnasta. (Leppi-


niemi 2002, 68-70, 169, 213) 


 


4.1 Investoinnit ja rahoituslaskelma 


 


Investoinnit ovat pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankkimista. Yleisiä in-


vestointikohteita ovat maa-alueet, vesialueet, rakennukset, kalusto, koneet, lait-


teet, huoneisto-osakkeet ja tytäryhtiöosakkeet. Investoinnit voivat olla myös ai-


neettomia, kuten tutkimus- ja kehitysmenoja. Lyhytvaikutteiseen rahankäyttöön 


verrattuna investoinneille on tyypillistä se, että rahanlähteillä ja rahankäytöllä on 


tavallisesti selkeä yhteys ja pitkä aikaero. Investointi on yleensä suurempi sijoitus, 


jonka oletetaan maksavan itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. (Leppiniemi 2002, 


14-15) 


 


Yrityksen pitkän aikavälin investointien suunnittelun peruskysymyksiä ovat mm. 


mihin, miten paljon ja milloin tulisi investoida. Investoinnit rahoitetaan joko 


omalla tai sitten vieraalla pääomalla. Suurin investointierä on ehdottomasti lai-


teinvestoinnit. Tätä investointierää on mahdollisuus pienentää leasingrahoituksen 


avulla. Leasingrahoitus on tapa rahoittaa laitteita, joiden taloudellinen käyttöikä 


on suhteellisen lyhyt. Käytännössä leasing on käyttöomaisuuden pitkäaikaista 


vuokraamista, jossa hankittava kohde toimii rahoituksen vakuutena eikä muita 


vakuuksia yleensä tarvita. Rahoitusleasingissä (financial leasing), rahoitusyhtiö 


ostaa laitteen ja vuokraa sen edelleen käyttäjälle. Jos taas myyjä tekee vuokraso-


pimuksen käyttäjän kanssa, on kysymyksessä operating leasing. (Leppiniemi 


1989, 8:14) Sopimusajat ja -ehdot räätälöidään asiakkaan tarpeen ja rahoituskoh-


teen mukaan. Leasingrahoituksen vuokrat ovat lähes aina kiinteitä, mutta ne voi-


daan sitoa myös mm. euribor- tai prime -korkoon. (Leasingrahoitus, Nordea Ra-


hoitus, verkkodokumentti) Leasingrahoituksen etuina voidaan pitää ainakin seu-


raavia asioita. Se vapauttaa pääomaa muuhun käyttöön kuten uusimmat laitteet on 
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aina käytössä, laitteiden lunastusoikeus sopimuksen päättyessä ja rahoitettava 


kohde toimii vakuutena. Se on helppo ja vaivaton rahoitustapa. (Kuntosalilaittei-


den sopimuspohjainen huolto- ja korjauspalvelu, Fysioline Oy, verkkkodokument-


ti) Toisaalta saattaa kuitenkin löytyä edullisempiakin rahoitusmuotoja kuin lea-


sing. Yrityksen talouden suunnittelun ollessa puutteellista saattaa leasingrahoituk-


sen helppo saatavuus johtaa yrityksen tulorahoitusmahdollisuuden ja riskinotto-


kyvyn ylittävään velkaantumiseen. (Leppiniemi 1989, 8:16) Leasingsopimuksen 


yhteyteen voidaan liittää myös laitteiden huoltosopimus, jolloin laitteiden määrä-


aikaishuollot ja korjaukset saadaan hoidettua vaivattomasti ja ammattitaidolla. 


(Kuntosalilaitteiden sopimuspohjainen huolto- ja korjauspalvelu, Fysioline Oy, 


verkkkodokumentti) Vuokrauskohteiden huolto- ja korjauskustannukset sovitaan 


yleensä vuokraajan maksettavaksi. (Leppiniemi 1989, 8:15) 


 


Seuraavaksi olen eritellyt yritykseni alkuinvestointeja. 


 


Tilojen kunnostaminen     40 000,00 € 


Toimisto- ja kassa/kahvio -tarvikkeet      4 000,00 € 


Henkilökuntatilojen tarvikkeet      1 000,00 € 


Muut oheiskustannukset       1 000,00 € 


Yhteensä      46 000,00 € 


 


Yritystoiminnan rahanlähteitä ovat toiminnasta kertyvä tulorahoitus ja pää-


omarahoitus. Tärkeämpi rahoitusmuoto näistä on tulorahoitus. Toiminta on pitkäl-


lä tähtäyksellä saatava kannattamaan niin, että se voidaan rahoittaa tuloilla, joita 


yritys saa myymällä tuotteitaan tai palvelujaan. Lyhyen aikavälin tähtäyksellä, 


erityisesti yritystä perustettaessa tai investoitaessa, tarvitaan useimmiten myös 


muuta pääomaa. Oma pääoma on yrityksen omistajien sijoittamaa rahaa ja vieras 


pääoma erilaisin ehdoin yritykseen lainattua rahaa, joka on maksettava takaisin. 


Joissakin tapauksissa, etenkin aloitettaessa uutta yritystä tai kehittämistoimenpi-


teissä, voivat tulla kysymykseen erilaiset avustukset, joilla yhteiskunta tukee yri-


tystoimintaa.  


 


Yritystoimintaa aloitettaessa investoinnit rahoitetaan omalla tai vieraalla pääoma-


rahoituksella, koska tulorahoitusta ei vielä ole. Yrityksen perustaminen ja käyn-
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nistäminen ovat sitä helpompia, mitä enemmän yrittäjä pystyy sijoittamaan itse 


omaa pääomaa. Vierasta pääomaa hankittaessa on tärkeää laskea kuinka suuret 


korot ja lyhennykset yrittäjä pystyy todennäköisellä tulorahoituksella hoitamaan. 


Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on toiminnan alusta lähtien seurattava 


yrityksen kassavirran riittävyyttä. Lainarahoitusta aloittava yrittäjä voi hakea pait-


si pankeista ja rahoitusyhtiöistä myös vakuutusyhtiöistä tai erityisluottolaitoksista. 


Luottomuotoja löytyy useita. Vaihtoehtoja tarkasteltaessa on vertailtava rahan 


tarpeen lisäksi laina-aikaa, korkotasoa, vakuuksia sekä lainoihin liittyviä muita 


kustannuksia. Yrittäjyyden lisääntyneen arvostuksen myötävaikutuksesta myös 


yhteiskunta tarjoaa monia rahoitus- ja tukimuotoja, jotka kannattaa selvittää yri-


tystä perustettaessa sekä myöhemminkin yrityksen investointi- tai kehittämis-


hankkeita suunniteltaessa. (Yritystoiminnan rahoitus, Rauman Seudun Kehitys 


Oy/Rauman Seudun Yrityspalvelu Oy, verkkodokumentti) 


 


Voidaan ajatella, että yrityksen rahoituskysymykset jakautuvat kahteen eri osaan 


taseen mukaisesti. Vastaavaa puolen kysymykset liittyvät omaisuuden tuottoon eli 


miten saada mahdollisimman hyvä tuotto omaisuudelle. Vastattavaa puolen ky-


symykset liittyvät hankittavan rahoituksen kustannuksiin eli miten saataisiin ra-


hoitusta mahdollisimman edullisesti, ja miten tehdä jako oman ja vieraan pää-


oman välillä. Yrityksen rahoitussuunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen 


ts. miten investoidaan, miten investoinnit rahoitetaan ja miten päivittäinen rahoi-


tushuolto hoidetaan. (Leppiniemi & Puttonen 2002, 17-18) 


 


Finnvera Oyj:n tarkoituksena on parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitus-


mahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omista-


mana rahoittajana Finnvera Oyj täydentää hyvin rahoitusmarkkinoita ja pyrkii 


toiminnallaan edistämään yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä. Finnvera 


Oyj:llä on tarjota monia varsin sopivia rahoitusratkaisuja toimintaansa aloittavalle 


yritykselle. Yrittäjälaina on tarkoitettu avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön 


yhtiöpanoksen maksamiseen tai korottamiseen sekä osakeyhtiön osakepääoman ja 


osakkeiden tai osuuksien ostamiseen. Yrittäjälainaa voidaan käyttää yritystä pe-


rustettaessa, sen osakepääomaa korotettaessa, sukupolvenvaihdostilanteissa ja 


yrityskaupoissa. (Liiketoiminnan rahoitus, Finnvera Oyj, verkkodokumentti) Pien-


laina (3 400 - 35 000 euroa) voidaan myöntää yrityksen kone- ja laiteinvestointei-
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hin, käynnistämis- ja laajennus-hankkeisiin tai muunlaisiin käyttöpääomatarpei-


siin. Finnvera Oyj voi myös taata sellaisten palvelualojen yritysten lainoja, joilla 


on edellytykset kannattavaan yritystoimintaan. Takaus voidaan myöntää sekä in-


vestointeihin että aineettomiin kehittämishankkeisiin. (Liiketoiminnan rahoitus, 


Finnvera Oyj, verkkodokumentti) 


 


Starttirahaa voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, 


kotityöstä tai opiskelusta kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Työvoimatoimisto 


selvittää työttömän työnhakijan kanssa ennen starttirahan myöntämistä sen, että 


yrittäjyys on hakijalle sopiva työllistymisvaihtoehto. Starttiraha on tarkoitettu 


yrittäjän henkilökohtaisiin elantomenoihin yrityksen käynnistysvaiheen aikana, 


kun tulorahoitusta ei vielä kerry riittävästi. Starttirahan saamisen edellytyksenä 


on, että yrittäjäksi aikovalla henkilöllä on toteuttamiskelpoinen yritysidea ja edel-


lytykset menestyä yrittäjänä. Starttirahaa haetaan työministeriön lomakkeella (Lii-


te 7) työvoimatoimistolta, jossa selvitetään mm. yrityksen toiminta- ja rahoitus-


suunnitelma. Hakemus ja siihen tarvittavat liitteet jätetään sille työvoimatoimis-


tolle, jossa henkilö on työnhakijana. Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee 


työvoimatoimisto, joka ottaa huomioon mm. uuden yritystoiminnan tarpeen paik-


kakunnalla ja alan yritysten kilpailutilanteen. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen 


kuin päätös myöntämisestä on tehty. Starttirahan suuruus vaihtelee 430 - 770 eu-


ron välillä ja sitä voidaan myöntää enintään 10 kuukaudeksi. (Starttiraha - aloitta-


van yrittäjän tuki, Työministeriö, verkkodokumentti) 


 


TE-keskus voi olla mukana rahoittamassa pk-yrityksen kehittämis- ja investointi-


hankkeita. Rahoituspalvelut on räätälöity kunkin asiakkaan toiminnan eri tilantei-


siin. Rahoitus on harkinnanvaraista avustusta ja teknologiahankkeissa se voi olla 


myös lainaa. Mukana on usein EU:n rahoitusta. Päätökset kustakin hankkeesta 


tehdään yksittäisten hankearvioinnin perusteella. Erilaisia yritystukia niin alkavil-


le kuin toimivillekin yrityksille on mm. investointituki, kehittämistuki ja energia-


tuki. (TE-keskuksen rahoituspalvelut, Kauppa- ja teollisuusministeriö, TE-keskus, 


verkkodokumentti) 


 


Esimerkiksi Osuuspankki tarjoaa yrityksille investointirahoitusta. Investointira-


hoitus on yksittäinen osamaksusopimus, jossa kohteen omistusoikeus siirtyy yri-
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tykselle automaattisesti sopimusajan päättyessä. Kirjanpidossa vähennyskelpoisia 


kuluja ovat korot ja poistot. Investointirahoituksessa kohteena on irtain käyttö-


omaisuus, esim. kuljetuskalusto tai koneet. Kohde voi olla uusi tai myös käytetty. 


Käsiraha on noin 30 % hankintahinnasta, joka voi olla rahaa tai vaihtoesine. Va-


kuutena toimii 70 %:n määrä investointikohteen verollisesta hankintahinnasta ja 


luottoaika voi olla 2 - 5 vuotta. (Rahoitus, OP -ryhmä, verkkodokumentti) 


 


Laitehankinnat (Liite 8) tulisivat olemaan liian suuri rahoituserä, 


jos ne hankittaisiin kerralla omaksi. Tästä johtuen laitteet rahoitet-


taisiin leasingrahoituksella. Rahoituksen vakuutena toimisivat han-


kittavat laitteet, eikä muita vakuuksia tarvittaisi. Tarkoituksena olisi 


solmia rahoitusleasingsopimus Nordea Rahoituksen kanssa. Sopi-


mus tehtäisiin 36 kuukaudeksi ja kuukausittainen leasingvuokra olisi 


2792 euroa. Muut hankinnat sekä toiminnan aloittaminen vaatisi tu-


ekseen noin 60 000 euron rahoituksen. Loput eli noin 100 000 euroa 


olisi tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella. Tämä tarkoittaa noin 20 


000 asiakaskertaa vuodessa, kun lasketaan, että yksi asiakaskerta 


tuottaisi yritykselle viisi euroa. Asiakaskerroiksi luetaan kuntosali-, 


jumppa- ja solariummaksut. Oman pääoman osuus tulisi olemaan 


noin 60 000 euroa, joten rahoitus koostuisi siis vieraasta pitkäaikai-


sesta pääomasta, omasta pääomasta ja tulorahoituksesta. Tavoittee-


na olisi, että yritys pystyisi kattamaan tulorahoituksella suurimman 


osan vuoden aikana aiheutuvista juoksevista menoista. Käytännössä 


tavoitteen mukainen tulos olisi nolla. Kaikki tästä ylöspäin olisi voit-


toa, mutta nollatulos olisi riittävä ainakin parina ensimmäisenä toi-


mintavuonna. Kirjanpito ulkoistettaisiin tilitoimistolle lukuunotta-


matta laskujen ja palkkojen maksamista, jotka hoidettaisiin itse. Tili-


toimistopalvelun käyttö vapauttaa yrittäjää eli itseäni muihin tehtä-


viin. Tilitoimisto hoitaisi siis puolestani kirjanpidon kirjaukset, ve-


roilmoitukset ja tilinpäätökset. Seuraavassa ensimmäisen vuoden 


kustannuslaskelma: 
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Markkinointi      6 006,00 € 


Tilitoimistopalvelu        300,00 € 


 Toimitilavuokrat (2 000,00 €/kk)  24 000,00 € 


Laitevuokrat (2792,00 €/kk)  33 504,00 € 


Sähkö      4 000,00 € 


Vesi      1 200,00 € 


Puhelinkulut      2 000,00 € 


Siivous (3 krt/vko ja 1 h/krt, à 25/h)    3 900,00 € 


Vakuutukset    13 359,78 € 


Palkat (1 kokoaikainen, 4 osa-aikaista tt:ää + minä) 72 000,00 € 


Muut ostot ja hankinnat     3 000,00 € 


Lainojen lyhennykset   10 000,00 €  


Yhteensä                       173 269,78 € 


 


Finnvera Oyj:ltä haettaisiin yrittäjä- ja pienlainaa, ja ne todennä-


köisesti kattaisivat tilojen saneeraukset ja muita pienempiä hankin-


toja. Starttirahan myötä pystyisin vähentämään omia palkkojani en-


simmäiseltä vuodelta sen verran, että yritykselle jäisi enemmän ra-


haa muuhun käyttöön. Varsinais-Suomen TE-keskukselta tultaisiin 


hakemaan myös investointitukea tilojen kunnostamiseen. Osuuspan-


kista haettaisiin vielä noin 20 000 euron laina henkilökohtaisilla ta-


kauksilla. Yrittäjä itse eli minä ja tarvittaessa isäni olisimme takaa-


massa haettavia lainoja. Finnvera Oyj:n yrittäjälainan osittaisena 


takauksena voitaisiin käyttää myös osakeyhtiön osakkeita.   


 


Tulorahoituksen tulisi kattaa suurin osa juoksevista ja erääntyvistä 


kuluista vuoden aikana. 100 000 euron liikevaihto tarkoittaisi siis 


noin 20 000 asiakaskertaa vuodessa eli 55 asiakaskertaa päivässä. 


Se on kova tavoite, mutta niin sen pitää ollakin. 
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4.2 Riskienhallinta ja vakuutukset 


 
Suomen kielessä sana ”riski” mielletään usein vahingonvaaraksi tai vahin-


gonuhaksi. Arkikielessä riski sisältää ajatuksen siitä, että jotain ikävää saattaa 


sattua. Riski merkitsee niitä vaaratekijöitä, joille ihmiset ovat tietyllä hetkellä alt-


tiina. Teoriassa riski yhdistetään tulokseltaan erilaisten, onnistuneiden ja epäon-


nistuneiden, tapahtumien vaihteluksi. Riskiin liittyy tapahtumien todennäköisyyk-


sien arviointia. Onnistuneita tapahtumia voidaan kutsua toivomuksiksi ja epäon-


nistuneita ei-toivotuiksi tapahtumiksi. Menestyvä yritys ei voi olla ottamatta huo-


mioon yritystä uhkaavia vaaratekijöitä, joiden toteutuminen saattaa asettaa yrityk-


sen toiminnan vaakalaudalle. Lukuisat yritysten kuolemat, konkurssit ja sanee-


rausratkaisut kertovat, että terveenä pidetty yritys ei hyvästä liikeideasta tai laa-


dukkaista tuotteista huolimatta ole pystynyt jatkamaan toimintaansa. Jokapäiväi-


nen yritystoiminta sisältää runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä, joiden parissa 


yrityksen tulee pystyä elämään.  


 


Yrittäjä ei voi olla koskaan varma kouluttamansa henkilöstön pysymisestä yrityk-


sen palveluksessa. Liike-elämässä on varsin yleistä, että toinen saman alan yritys 


tarjoaa parempia etuja ja ostaa keskeiset avainhenkilöt. Yrityksen toimintaympä-


ristö saattaa muuttua hyvinkin lyhyessä ajassa. Päämies vaihtaa alihankkijoita 


ilman syytä tai pitkittää maksusuorituksiaan. Yritys joutuu hankkimaan uusia yh-


teistyökumppaneita vanhojen tilalle ja liiketoimintaverkosto on luotava uudelleen. 


Verkostossa saattaa kuitenkin piillä isojakin riskejä. Siksi on erittäin tärkeää tun-


tea verkostot ja niiden riskit perinpohjaisesti. Käytännössä tämä on harvoin mah-


dollista ja näin ollen yrityksen on luotettava siihen, että kaikki sen osat ovat kun-


nossa. Sairaustapaukset, työtapaturmat, tulipalot, konerikot ja kuljetusvahingot 


lienevät helpommin miellettäviä tapauksia, joista voidaan esittää vahinkotilastoja. 


Edellisten kaltaiset riskit ovat suhteellisen helposti ennakoitavissa, sillä tiedetään 


hyvinkin tarkasti se, kuinka monta konerikkoa, työtapaturmaa ja liikenneonnetto-


muutta maassamme tapahtuu vuosittain. Atk:n merkitys huomattavana riskinä on 


viime vuosina kasvanut selvästi. Nykyään lähes jokaisella alalla atk-riskit saatta-


vat olla yritykselle keskeisiä riskitekijöitä. Suurin osa atk-riskeistä on piilossa 


pinnan alla ja riskit tulevat pintaan vasta, kun sattuu jotain ikävää.  
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Yritysjohtajien käsitykset uhkaavista riskeistä vaihtelevat suhdannetilanteen mu-


kaan yllättävän nopeasti. Yrityksen myyntiin, rahoitukseen ja johtamiseen liittyvät 


riskit korostuvat etenkin laskusuhdanteissa. Työvoiman, asuntojen ja raaka-


aineiden saatavuus taas edustavat riskejä, joilla ei ole laman aikana niinkään pal-


joa painoarvoa. Laman aikana osaavaa henkilöstöä on riittävästi saatavilla, eikä 


yrityksen henkilöstö kovin herkästi vaihda työpaikkaa. Riskit on perinteisesti jaet-


tu erilaisiin kategorioihin. Riskien tyypillisenä jakajana on käytetty sen toteutumi-


sen mahdollisia seurausvaikutuksia. Pelkästään vahinkoa aiheuttava riski edustaa 


puhdasta riskiä eli vahinkoriskiä. Vahinkoriski merkitsee yritykselle aina tappiota, 


eikä siihen liity missään olosuhteissa voiton mahdollisuutta. Vahinkoriskit ovat 


myös vakuuttamiskelpoisia riskejä. Riskin toteutuminen saattaa merkitä myös 


tuotto-odotusten toteutumatta jäämistä. Näitä riskejä kutsutaan liiketaloudellisiksi 


riskeiksi. Liiketaloudelliset riskit kuuluvat yrityksen normaaliin liiketoimintaan ja 


riskien kenttä on huomattavan laaja ja hajanainen. Tällaiset riskit liittyvät monesti 


yrityksen päätöksentekoon esim. henkilöstöstä, tuotannosta, markkinoinnista, ta-


loushallinnosta tai atk-järjestelmistä. Myös monet asiat yrityksen ulkopuolella 


saattavat vaikuttaa sen liiketoimintaan. Henkilöriski voi olla luonteeltaan vahinko-


riski tai liiketoimintariski. Suurin riski kohdistuu yrityksen avainhenkilöihin, joi-


den työpanoksen korvaaminen tulee yritykselle kalliiksi ja vaatii runsaasti aikaa. 


Avainhenkilön siirtyminen kilpailevan yrityksen palvelukseen pidetään suurena 


yksittäisenä riskinä. Henkilöriskien merkitys korostuu eritoten tietoyrityksissä, 


joissa avainhenkilö vie lähtiessään mukanaan yritykselle keskeistä osaamista.  


 


Omaisuusriski aiheuttaa toteutuessaan vahinkoa yrityksen aineellisille tuotannon-


tekijöille, jossa yrityksen omaisuutta vaurioituu, tuhoutuu tai häviää yrityksestä. 


Omaisuusriskien rinnalla voidaan myös puhua esineriskistä. Tavallisimpia uhka-


tekijöitä ovat murto, ilkivalta, vesivahinko, rikkoutuminen, rikolliset toiminnot 


sekä tulipalo ja savuvauriot. Vastuuriski voi aiheuttaa yritykselle korvausvelvolli-


suutta tai tulojen menetystä. Vastuuriskit voidaan jaotella tuotevastuuseen, toi-


minnan vastuuseen ja ympäristövastuuseen. Yritys voi joutua korvausvastuuseen, 


jos se on laiminlyönnillä tai huolimattomuudellaan aiheuttanut vahinkoa toiselle 


osapuolelle. Yrityksellä on myös niin sanottu isännänvastuu eli yritys on vastuus-


sa työntekijänsä aiheuttamista vahingoista. Yrityksen kannalta yksi merkittävim-


mistä riskeistä saattaa toteutua sen toiminnan keskeytymisen seurauksena, joka 
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voi aiheutua esim. raaka-aineiden loppumisesta, tulipalosta, koneen rikkoutumi-


sesta, tietojen saatavuuden häiriöstä tai henkilöstön sabotoinnista. Keskeytysriskin 


toteutuminen voi tuoda mukanaan hankalia seurannaisvaikutuksia. Luotettavan 


liikekumppanin konkurssi tai muut liiketaloudelliset ongelmat saattavat vaikuttaa 


negatiivisesti myös toisen kumppanin toimintaan. Erityisen riskialttiita ovat pitkät 


alihankintaketjut, jotka voivat pahimmillaan halvaannuttaa jonkin yrityksen koko-


naan. Yritykselle tyypillisiä yksittäisiä riskejä ovat myös kuljetusriskit. Kuljetus-


riskinä pidetään sellaista mahdollisuutta, että tavara ei saavu perille ehjänä, sovit-


tuna aikana, oikeamääräisenä tai oikeaan paikkaan. Kuljetusriski kattaa sekä yri-


tykseen tulevat että sieltä lähtevät informaatio- ja materiaalivirrat. Vahinkomah-


dollisuudet kasvavat, kun tavarat kootaan yhteen varastoon tai samaan kuljetusvä-


lineeseen, josta esimerkkinä rekkakuorman toimittaminen Venäjälle. (Suominen 


2000, 7-11) 


 


Erilaiset tietoriskit muodostavat oman riskityyppinsä. Menestyksellisen yritystoi-


minnan yksi tärkeistä avaimista on sen tietojen ja tietojenkäsittelyn hyvä hallinta. 


Yrityksen atk-järjestelmiä voivat haavoittaa monet tekijät. Useimmiten esille tule-


vat tietomurrot ja -vuodot, tekniset viat, luonnonilmiöt ja tahalliset vahingonteot. 


Sähköisen kaupankäynnin, tietoverkkojen ja Internetyhteyksien käytön lisääntyes-


sä myös tietoriskit kasvavat. Tietoturvallisuuden varmistamiseksi ei riitä vain vi-


rustentorjuntaohjelmistot ja palomuurit, vaan yrityksen tietoturvallisuuden kehit-


täminen vaati sekä teknisiä että hallinnollisia ratkaisuja. Yrityksen turvallisuutta 


pohdittaessa kokonaisuutena ja riskikarttaan liitettäessä yhteiskunnan turvallisuus-


tarpeet, voidaan modernina riskityyppinä puhua turvallisuusriskeistä. Turvalli-


suusriskeihin sisältyvät sekä liiketoiminta- että vahinkoriskeille tyypillisiä omi-


naisuuksia ja niihin vaikuttavat yhteiskunnan eri olosuhteet. Turvallisuusriskiajat-


telussa korostuvat yrityksen ulkoiset ja sisäiset uhkatekijät sekä rikolliset toimin-


not. Rikollinen toiminta saattaa kohdistua yrityksen omaisuuteen, henkilöstöön tai 


tietojärjestelmiin. Erityisen haavoittuvia kohteita ovat kuljetukset ja rahaliikenne. 


(Suominen 2000, 11-18) 


 


Vakuutus, kaikessa yksinkertaisuudessaan, on riskin rahoituskeino. (Santanen & 


Laitinen & Kekäle 2002, 33) Vakuutustoiminnan tarkoituksena on haitta- ja va-


hinkoriskien jakaminen ja tasaaminen. Aikamme yhteiskunnassa vahingonvaaran 
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kohteena olevat eivät pysty itse huolehtimaan riskin jakamiseen liittyvistä toimis-


ta, vaan toimintaa hoitavat pääsääntöisesti vakuutusyhtiöt. Ne keräävät maksut 


vakuutuksista ja suorittavat sovitut korvaukset. Vakuutusyhtiö tekee vahingonvaa-


ran kohteena olevan kanssa sopimuksen, millä ehdoin ja millaisia vakuutusmaksu-


ja vastaan yhtiö ottaa kantaakseen sopimuksessa sovitun riskin ja riskin toteutues-


sa suorittaa korvauksen aiheutuneesta vahingosta. Tunnusomaista vakuutustoi-


minnalle on, että vahingon sattuminen riippuu epävarmasta tapahtumasta tai aina-


kin tapahtuman ajankohta on ennalta arvaamaton. Vahinkomäärien kasvaessa 


myös vakuutusmaksut nousevat ja vahinkomäärien laskiessa myös vakuutusmak-


sujen tulisi alentua. Tämä ei kuitenkaan aina valitettavasti mene yksi yhteen. Va-


kuutukset ja vakuutustoiminta vaikuttaa monesti myös vahinkoja estävästi ja vä-


hentävästi. Monesti vakuutuksiin sisältyy ohjeita, joita noudattamalla pyritään 


estämään vahinkojen syntyminen. Vakuutuskohteeseen voidaan esimerkiksi vaatia 


hälytyslaitteet tai itsestään toimivat sammutusjärjestelmät. Vakuutus saattaa myös 


joskus tehdä mahdolliseksi sellaisen riskialttiin toiminnan, joka ilman vakuutta-


mismahdollisuutta ei olisi lainkaan toteutettavissa. (Hoppu 1997, 1-3) 


 


Työeläkevakuutus on tärkeä osa sosiaaliturvaa. Sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 


taloudellisesti kestävä työeläke takaa jokaiselle työntekijälle ja yrittäjälle hyvän 


eläketurvan. On tärkeää, että jokainen työnantaja ja yrittäjä huolehtii työeläkeva-


kuutuksen kuntoon ja maksaa vakuutusmaksut ajallaan. (Työeläkevakuutus, Elä-


keturvakeskus, verkkodokumentti) TEL- (Liite 9) ja YEL -maksut (Liite 10) voi-


daan järjestää esimerkiksi Eläke Fennian kautta. (TEL- ja YEL -vakuutukset, Elä-


ke Fennia, verkkodokumentti) 


 


Vakuutusyhtiö Pohjola tarjoaa uusille yrittäjille Starttivakuutuksen, 


joka sisältää aloittamiseen tarpeelliset vakuutukset kuten omaisuus-, 


vastuu-, keskeytys ja oikeusturvavakuutukset sekä lisäksi tarpeen 


mukaan vielä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja yrittäjän va-


paaehtoisen tapaturmavakuutuksen. Pohjolasta otettaisiin koko 


Starttivakuutuspaketti lukuunottamatta yrittäjän vapaaehtoista tapa-


turmavakuutusta. Starttivakuutusta on helppo hakea ja se kattaa hy-


vin uuden yrityksen tarvitseman vakuutusturvan. Lisäksi ottaisin vie-


lä henkivakuutuksen itselleni. Starttivakuutus on voimassa vuoden 
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aloittamispäivästä ja sen jälkeen neuvoteltaisiin yritykselleni sopiva 


vakuutusturva jatkoa ajatellen. (Aloittavan yrityksen vakuutusturva, 


Pohjola-Yhtymä Oyj, verkkodokumentti) 


 


Suurin huolenaiheeni on liiketoiminnallinen riski. Mitä sitten, jos ei 


asiakkaita käykään tarpeeksi ja yritys ei pysty jatkamaan toimin-


taansa? Tämä on varmasti jokaisen uuden, ja miksei vanhankin, 


yrittäjän suurin pelko. Se on se riski, joka on vain otettava ja siten 


nähtävä se, onko minusta ja yrityksestäni nykyajan kovaan kilpai-


luun. Sitä ei etukäteen voi tietää, mutta aloittaessa riski on otettava. 


Atk-järjestelmiin liittyvät ongelmat ovat nykyään jo arkipäivää, jo-


ten niistä huolehtiminen on selvää. Jos tietokoneessa ei ole virustor-


juntaohjelmistoa eikä palomuuria, sitä ei missään tapauksessa tule 


liittää minkäänlaiseen verkkoon. Tietoturvariskit kasvavat päivä 


päivältä, eikä lipsahduksiin ole varaa. Pahimmassa tapauksessa tie-


toturvavahingot saattavat olla niin merkittäviä, että lamauttavat yri-


tyksen toiminnan jopa kokonaan. Pyrin pitämään yritykseni tärkeät 


tiedot tietokoneen lisäksi myös paperisessa muodossa, kaiken varal-


ta. Olisi myös tärkeää tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tie-


doista. Koskaan ei voi olla liian huolellinen. Isoja myyntilaskuja yri-


tykselläni tuskin tulee olemaan. Maksu-ehdoista on pidettävä kiinni. 


Tällaisia asiakkaita tulee toden-näköisesti olemaan vain mahdolliset 


yritysasiakkaat. Yksityisille ei myönnettäisi luottoa, vaan maksut tu-


lisi hoitaa käteisellä, pankkikortilla, Visa- tai Visa Electron kortilla. 


 


Starttivakuutus omaisuudelle ja toiminnalle       240,00 € 


Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöille      420,76 € 


Työttömyysvakuutus        611,80 € 


Työntekijäin ryhmähenkivakuutus         37,72 € 


Henkivakuutus yrittäjälle        241,50 € 


Työntekijöiden TEL -maksut (36 000,00 * 0,172)   6 192,00 € 


Yrittäjän YEL -maksut, aloittava yrittäjä 


(36 000,00 * 0,156)     5 616,00 € 


Yhteensä    13 359,78 € 
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4.3 Toiminnan markkinointi 


 


Jo aikaisemmin esitellyt markkinoinnin perinteiset neljä kilpailukeinoa ovat siis 


tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä. Markkinointi on vuosien saatossa 


määritelty monilla eri tavoilla. Jokainen määritelmä kertoo siitä jotain, mutta yh-


teen määritelmään on lähes tulkoon mahdotonta tiivistää markkinoinnin koko kir-


jo. Markkinointi on yrityksen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta, jossa markki-


nointitutkimus merkitsee asiakkaan äänen ja muiden markkinoilta kantautuvien 


äänten kuuntelemista. Markkinointitutkimus on yksi tapa selvittää niitä markki-


noita, joilla yritys toimii. Asiakaskeskeisyys on nykyaikaisen markkinoinnin kes-


keisin tunnusmerkki. Jos yrityksen markkinoinnin lähtökohta on asiakkaan tarve 


tai ongelma ja sen ratkaiseminen, markkinointi on silloin luonteeltaan asiakaskes-


keistä. Jos taas lähtökohtana on esimerkiksi yrityksellä jo valmiina oleva tuote tai 


yrityksen nykyinen toimintatapa, on markkinointi tällöin yrityskeskeistä. Ratkai-


sevaa on se, pyrkiikö yritys taivuttamaan asiakkaan omaan tahtoonsa, vai taipuuko 


yritys asiakkaan tahtoon. (Mannermaa 1993, 10-12) 


 


Internet mediana mahdollistaa sellaisen kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen, joka 


ei aiemmin ole ollut mahdollista. Käyttäjiä on nykypäivänä jo niin paljon, että 


Internetin käyttö markkinoinnissa on lähes tulkoon välttämätöntä. Internetiä on 


pyritty käyttämään tietoisesti myös strategisen kehittämisen ja suunnittelun väli-


neenä. (Osallistumisen edellytys on tieto, Kaupunginosat.net, verkkodokumentti) 


Sanomat.net on päivittäin Internetissä ilmestyvä ilmainen, valtakunnallinen ja 


riippumaton sanomalehti. Sanomat.net yhdistää sanomalehtien uutisoinnin ja 


viikkolehtien viihteellisyyden. (Internetmarkkinointi, Sanomat.net, verkkodoku-


mentti)  


 


Mielestäni Sanomat.net tarjoaa yritykselleni hyvän ja riittävän 


markkinointikanavan Internetissä. Hinta-arvio on noin 885,00 euroa 


vuodessa ja se sisältää seuraavat: kauppasivujen ja kotisivujen teon, 


suunnittelun sekä teknisen toteutuksen, sähköpostiosoitteen, kaksi 


päivitystä/kk., alennusta mainoksista ja ilmoituksista; mainospaikan 


ja kaksi oman alan artikkelin julkaisua Sanomat.net verkkosivuilla. 


(Internetmarkkinointi, Sanomat.net, verkkodokumentti) 
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Lehtimainonta on kuluttajille erittäin tärkeää. Turun Sanomien vuonna 2005 teet-


tämän tutkimuksen mukaan kaikkein tärkeimmät mediat Turun seudulla ovat sa-


nomalehtiä (Kuva 3). Seuraavana tulee televisio ja sitten radio. (Medioiden tärke-


ys, Turun Sanomat, verkkodokumentti) Vaikka maailmamme on sähköistynyt 


koko ajan kovaa vauhtia on Internetin osuus maailmassa silti hyvin vaatimaton. 


Voisi olettaa, että nykyajan nuoret ja nuoret aikuiset käyttäisivät enemmän säh-


köisiä medioita. Toistaiseksi näyttää kuitenkin vielä siltä, että lehdet hallitsevat 


tiedonvälitystä yhteiskunnassamme. 


 


 
Kuva 3. Mediavertailu Turun seudulla. (Medioiden tärkeys, Turun Sanomat, verkkodokumentti) 
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Turkulainen on Turussa ja sen lähikunnissa ilmestyvä ilmainen kaupunkilehti, 


jonka levikki on tällä hetkellä 134 535 kpl. Turkulainen ilmestyy kaksi kertaa vii-


kossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin. TSN Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mu-


kaan Turkulainen oli vuonna 2004 luetuin lehti Turussa eli Turkulainen 77 %, 


Turun Sanomat 76 %, TS Extra 60 %, Aamuset 54 % ja Treffi 32 %. (Lehti-


mainonta, Turkulainen, verkkodokumentti) 


 
Turkulainen tulee olemaan ensisijainen yritykseni lehtimainonnassa. 


Mainosten hinnat siinä ovat edullisemmat kuin esimerkiksi Turun 


Sanomissa. Mainokseni (Liite 11) tulisi olemaan Turkulaisen sisäsi-


vulla joka toinen viikko lauantaisin, ympäri vuoden. Hinnaksi tulisi 


tällä hetkellä noin 4 840 euroa alennuksineen. Mitään halpaa ei leh-


timainostaminen yritykselleni olisi, mutta se tulisi olemaan sitäkin 


näkyvämpää. 


 


Radio on todella ainutlaatuinen media. Kun sanomalehden päävaikutusaikaa on 


aamun varhaiset tunnit ja television taas illalla, on radio päiväajan ehdoton valta-


media. Autossa, työpaikoilla ja kotitöiden ohessa radio on ylivoimainen. Esimer-


kiksi Radio Sadan kuuntelu on huipussaan aamulla ja jatkuu tasaisena alkuiltaan 


saakka. Radio on monesti viimeinen media, joka tavoittaa kuluttajan ennen osto-


tapahtumaa. Paikallisradion voima on sen kuuntelijat. Musiikin lisäksi kanavan 


valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi uutistarjonta ja paikallisten aihei-


den käsittely. Radio Sata on alueensa kuunnelluin paikallinen radiokanava ikä-


ryhmässä 25 - 55 -vuotiaat. (Radiomainonta, Radio Sata, verkkodokumentti) 


 


Radio Sadan kohderyhmä on miltei sama, kuin oman yritykseni 


markkinoinnin kohderyhmä. Radiomainontaa tullaan toteuttamaan 


vain viikko ennen kuntosalini avaamista ja viikko avaamisen jälkeen 


eli yhteensä kaksi viikkoa peräkkäin. Tarkoituksena olisi tehdä 10 


sekunnin mainos, joka pyörisi kaksi kertaa päivässä kahden viikon 


ajan. Tällöin mainoksen hinnaksi tulisi tällä hetkellä 280,00 euroa. 


Ensimmäisen kahden viikon jälkeen harkitsisin, jatkaisinko mainos-


tamista radiossa, ja jos jatkaisin niin millaisilla määrillä. 
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Edellisten markkinointikeinojen lisäksi tekisin henkilökohtaista 


myyntityötä lähialueen yrityksille. Soittaisin ja tekisin vierailuja yri-


tyksiin, jotka haluaisivat tarjota työntekijöilleen harjoittelu- ja kun-


toilumahdollisuuksia. Nykyään, kun työntekijöiden hyvinvointi on 


noussut entistä tärkeämmäksi yrityksen kannalta, lähialueen yrityk-


sistä voisi saada potentiaalisia uusia asiakkaita. 


 


 


 


5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 


 


Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen perustamiseen ja toi-


minnan aloittamiseen liittyviä asioita. Tarkoituksena oli myös ideoida mahdolli-


simman realistinen ja toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma uudelle, 


aloittavalle kuntosalille. Yritystä perustettaessa tulee selvittää aluksi sitä, mitä 


kaikkia asioita tulee ottaa huomioon, ja mitä kaikkea vaaditaan, kun perustetaan 


uutta yritystä. Yrityksen perustaminen ei teknisesti ole mitenkään vaativa asia. 


Oikeastaan kuka tahansa voi perustaa yrityksen. Miten saa sen kaiken toimimaan, 


kun puitteet on luotu ja miten yritys pystyy myöhemmin suoriutumaan haasteista, 


joita sen toiminnalle asetetaan, onkin ongelmallista. Suurin huolenaihe aloittavan 


yrityksen kohdalla on asiakkaiden riittävyys. Saako yritys vakiinnutettua sellaisen 


asiakaskunnan, jonka avulla toiminta pysyy kannattavana.  


 


Kannattava ja hyvä liikeidea voi olla jotain uutta ja jännittävää tai sitten vanhaa ja 


tuttua. Tieto siitä, mitä halutaan tarjota, kenelle ja miten pitäisi myös olla selvillä. 


Yleisesti ajatellaan, että uuden yrityksen tulee aina olla jotain uutta ja ennen ko-


kematonta. Näin ollen jokaisen suomalaisen yrittäjän olisi keksittävä jokin uusi 


idea tai tapa harjoittaa liiketoimintaa. Yrittäjä, joka omaa tahtoa ja tuntemusta 


tekemäänsä asiaa kohtaan, mitä todennäköisimmin myös onnistuu tekemisissään 


ainakin jollakin tavalla. Aina ei tarvitse kehittää uutta. Voi myös jäljitellä jo hy-


väksi todettua toimintaa. Ei kaiken tarvitse olla niin monimutkaista ja hankalaa. 


Yritystoiminnan ytimenä on idea, jolla yritys voi ansaita rahaa ja tehdä jotakin 
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haastavaa ja mielenkiintoista. Yksi yritystoiminnan suunnittelun lähtökohdista 


ovat markkinat ja siellä olevat asiakkaat. Asiakkaat ovat yritykselle tärkeitä, sillä 


asiakkaiden tarpeet ovat yrityksen tuotteiden tai palveluiden kehittämisen perusta.  


 


Markkinoiden tunteminen, asiakkaiden tarpeiden tunteminen sekä kilpailijoiden ja 


heidän toimintansa ymmärtäminen ovat keskeisiä uusien yritysten menestysteki-


jöitä. Yrityksen toiminnan lähtökohtia ovat markkinat ja siellä olevat asiakkaat. 


Toiminta tulisi sopeuttaa asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten mukaisiksi. Asiak-


kaiden lisäksi yritys tarvitsee tietoa myös markkinoiden kilpailutilanteesta. Mark-


kinoinnin osaamista on yleisesti pidetty uusien yritysten ja pienyritysten puutteel-


lisimpana osa-alueena. Markkinointiviestintä lehdessä, radiossa ja Internetissä 


ovat varmasti ne yleisimmät kanavat, joissa markkinointia toteutetaan. Siihen li-


sättynä vielä henkilökohtainen myyntityö lähialueella tekee markkinoinnista mo-


nesti tarpeeksi kattavaa. 


 


Päästäkseen tavoitteisiinsa yrityksellä tulee olla päämääriä ja tavoitteita. Päämää-


rät ja tavoitteet eroavat toisistaan siten, että tavoitteet ovat lyhyemmän aikavälin 


ja päämäärät pidemmän aikavälin tuloksia. Päämääriä asetetaan, jotta ne erottaisi-


vat yrityksen ympäristöstään ja helpottaisivat päätöksentekoa. Yrityksen päämää-


rät ja tavoitteet asetetaan usein toiminta-ajatuksen perusteella. Yritys pyrkii toi-


minnassaan mahdollisimman suureen myyntitulojen ja tuotantokustannusten ero-


tukseen. Se on yrityksen teorian perushypoteesi, joka on kestänyt kaiken kyseen-


alaistamisen. Yrityksen tavoitteet muodostuvat eri toimintojen, yksiköiden ja ih-


misten tavoitteista. 


 


Suomessa jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa itsenäisellä työllä, jonka 


tarkoituksena on elannon hankkiminen itselle ja samassa taloudessa asuville hen-


kilöille. Ammatin- ja liikkeenharjoittamiseen liittyvät ehdot voidaan määrittää 


kannattavan liiketoiminnan edellyttämällä tavalla oman harkinnan mukaan. Vapa-


us markkinoida omia tuotteitaan hyvän liiketavan mukaisesti ja valita ne henkilöt, 


joiden kanssa haluaa sitoutua liiketoimiin kuuluvat myös yrittäjän oikeuksiin. 


Elinkeinovapauden mukaan elinkeinonharjoittaja voi valita yrityksen toiminimen 


edellyttäen, että nimi on erotettavissa muiden yritysten joukosta. Elinkeinonhar-


joittajalla on myös vapaus valita yrityksen toimintaan sopiva yritysmuoto. 
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Helpoin tapa aloittaa yritystoiminta on toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana. 


Yksityinen toiminimi ei ole erillinen oikeushenkilö, vaan toiminimi on yhtä kuin 


elinkeinonharjoittaja itse. Myös kaikki vastuu ja päätöksenteko kuuluu vain yrittä-


jälle itselleen ja hän vastaa henkilökohtaisesti liikkeensä varoista ja veloista. Mo-


nissa tapauksissa yritystoimintaa varten kannattaa perustaa kuitenkin yhtiö. Yhtiö 


on omistajistaan erillinen, itsenäinen oikeussubjekti. Yhtiö on oikeushenkilö, toi-


sin kuin yksityinen elinkeinonharjoittaja. Se omistaa itse oikeutensa ja kantaa vas-


tuunsa. Yhtiöllä on oma varallisuuspiirinsä, eikä sen varoja voida esimerkiksi 


ulosmitata omistajien veloista. Kuitenkin henkilöyhtiön omistajat, ja monesti 


myös osakeyhtiön osakkeenomistajat, vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista 


ja sitoumuksista, koska ovat esimerkiksi toimineet yhtiön velkojen takaajina.   


 


Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat henkilöyhtiöitä, jotka syntyvät kirjalli-


sella yhtiösopimuksella. Yhtiösopimus voidaan kuitenkin tehdä myös suullisesti. 


Henkilöyhtiöt eivät ole verotuksessa erillisiä verovelvollisia, mutta antavat kui-


tenkin oman veroilmoituksensa, josta verotettava tulo lasketaan. Verotettava tulo 


jaetaan verotettavaksi yhtiömiehillä jokaisen henkilökohtaisen veroprosentin mu-


kaan. Osakeyhtiö on puolestaan itsenäinen verovelvollinen ja sen toiminnan tuot-


tama tulo luetaan yhtiön tuloksi, eikä sellaisenaan vaikuta yksittäisen osakkaan 


verotukseen. Osakeyhtiötä verotetaan yhteisöverokannan 26 % mukaan. Yritys 


tilittää myyntinsä mukaisen arvonlisäveron valtiolle joka kuukausi. Useimmista 


palveluista maksettava arvonlisävero on 22 %. Tavaroissa arvonlisävero on 8, 17 


tai 22 %. Hankituista tavaroista ja palveluista saa yritys verotuksessaan vähentää 


arvonlisäveron suuruisen summan. Arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia kos-


kevat tiedot, annetaan kerran kuukaudessa yhteisellä valvontailmoituksella, joka 


tehdään suoraan verovirastolle. Yrityksen on maksettava arvonlisäveroa jokaiselta 


kuukaudelta viimeistään kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 15. päivänä. 


Työnantajasuoritukset eli ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksu on 


maksettava verovirastolle viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukau-


den 10. päivänä. Työnantajan tulee tehdä myös vuosi-ilmoitus maksamistaan pal-


koista. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus annetaan jokaiselta verovuodelta. 


 







  48


Tuottaakseen tavaroita ja palveluja yritys tarvitsee pääomaa. Rahoitus kuuluu 


merkittävänä osana yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. Yrityksen rahoitus- ja 


investointikysymykset kulkevat yleensä käsi kädessä. Periaatteessa yritystoiminta 


ei ole ollenkaan vaikeaa: tehdään vain investointeja, jotka tuottavat enemmän kuin 


niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia. Suurin haaste liiketoimintaa aloitet-


taessa on investointien rahoituksessa. Ongelmana onkin se, mistä saa rahat tarvit-


taviin hankintoihin. Onneksi nykypäivän yrittäjälle on tarjolla lukuisia eri vaihto-


ehtoja yrityksensä rahoitusjärjestelyihin. Lainarahoitusta aloittava yrittäjä voi 


esimerkiksi saada pankeista ja rahoitusyhtiöistä sekä erityisluottolaitoksista tai 


vakuutusyhtiöistä. Yrittäjyyden arvostuksen lisääntyessä myös yhteiskunta tarjoaa 


monia erilaisia rahoitus- ja tukimuotoja, jotka kannattaa selvittää yritystä perustet-


taessa sekä myöhemminkin yrityksen kehittämishankkeita tai investointiratkaisuja 


suunniteltaessa. Kun liiketoiminta aloitetaan, tärkeimpänä rahoituksena toimii 


tietysti tulorahoitus, jonka tulee olla jatkuvaa ja mielellään nousujohteista.  


 


Menestyvän yrityksen tulee ottaa huomioon yritystä uhkaavat vaaratekijät, joiden 


toteutuminen saattaa aiheuttaa yrityksen toiminnalle haittaa. Jokapäiväinen yritys-


toiminta sisältää runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä, joiden parissa 


yrityksen on pystyttävä elämään. Yrittäjä ei voi olla koskaan varma henkilöstönsä 


pysymisestä yrityksen palveluksessa. Yrityksen toimintaympäristö voi muuttua 


lyhyessäkin ajassa. Sairaustapaukset, työtapaturmat, tulipalot, konerikot ja kulje-


tusvahingot ovat varmasti helpommin miellettäviä tapauksia ja joista voidaan esit-


tää erilaisia vahinkotilastoja. Toiset riskit ovat helpommin ennakoitavissa kuin 


toiset. Atk:n merkitys riskinä on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Lähes 


jokaisella alalla atk-riskit saattavat olla yritykselle keskeisiä riskitekijöitä. Suurin 


osa atk-riskeistä tulee pintaan vasta, kun sattuu jotain ikävää. 


 


Ideoitavan yrityksen toimialana olisi kuntosalipalvelut. Yritys tulisi olemaan osa-


keyhtiömuotoinen. Osakeyhtiö eroaa muista yhtiömuodoista mm. siten, että omis-


tajat vastaavat yhtiön velvoitteista ja vastuista vain sijoittamansa pääoman osalta. 


Käytännössä näissäkin yrityksissä omistajat joutuvat kuitenkin antamaan omai-


suuttaan tai takauksia yrityksen velkojen vakuudeksi. Uutta yritystä perustettaessa 


ei koskaan voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Jos sattuu käymään niin, että 


yritys ei menestykään, saattaa edessä olla pahimmillaan konkurssi ja yrittäjän vel-
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kaantuminen. Osakeyhtiö on verotuksellisesti selkeä ja hallinnollisesti yksinker-


tainen. Myöskin yrittäjän henkilökohtaiset velvoitteet sekä vastuut paremmin en-


nakoitavissa ja rajattavissa. 


 


Kuntosalini tarjoaisi Turun kaupungin keskustan tuntumassa asuville 20 - 50 -


vuotiaille naisille ja miehille kuntosalipalveluja kilpailukykyiseen hintaan. Idea ei 


ole uusi, mutta hyvin yksinkertainen ja toteuttamiskelpoinen. Nykyajan trendi 


ohjaa ihmisiä kuntosaleille. Halutaan olla hyvässä kunnossa ja ennen kaikkea 


näyttää hyvältä. Vilkkainta aikaa kuntosaleilla on kevättalvella ja keväällä. Se on 


merkki siitä, että kesä on lähestymässä ja ihmiset haluavat näyttää silloin hyvältä. 


Pienemmät ja vähemmän peittävät vaatteet paljastavat, jos vartalo ei olekaan hy-


vässä kunnossa. Liikunnan ja terveiden elämäntapojen merkityksestä tiedetään ja 


tietoa kerätään koko ajan lisää eri viestintävälineistä. Ihmiset tietävät melko hyvin 


liikunnan positiiviset vaikutukset terveyteen sekä liikkumattomuuteen liittyvät 


riskit. Kuntosalille tullaan pääasiassa hoitamaan fyysistä kuntoa, mutta monille se 


on myös henkistä rentoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä. Harjoittelun ei siis 


tarvitse aina olla niin totista vaan siitä pitäisi myös nauttia, jotta kiinnostus harras-


tusta kohtaan ei latistuisi. 


 


Kuntosalin tulisi tuottaa aluksi sen verran, että kustannukset pystyttäisiin katta-


maan ja että yritys pystyisi maksamaan palkkaa yhdelle kokoaikaiselle ja neljälle 


osa-aikaiselle työntekijälle sekä yrittäjälle. Tavoitteena olisi vakinaistaa asiakas-


kunta ensimmäisen toimintavuoden aikana. Noin 80 % kuntosalin kävijöistä tulisi 


olla vakioasiakkaita. Tämä asiakaskunta on se ryhmä, joka toisi pääosan tuloista 


yrityksen kassaan. Harvemmin käyvät ihmiset ja kerta-asiakkaat ovat kuitenkin 


myös tärkeitä, sillä he ovat ensisijaisia vaihtoehtoja tuleviksi vakioasiakkaiksi. 


Jokainen asiakas tuo aina jonkin verran rahaa yritykseen, toiset enemmän ja toiset 


vähemmän. Mitä enemmän on asiakkaita, sitä laajemmalti yritys tunnettaisiin asi-


akkaiden keskuudessa ja alueella. Tavoitteena olisi olla Turun tunnetuimpien kun-


tosalien listalla 2 - 3 vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta, joten tunnettavuus 


olisi erittäin tärkeää. Helppoa ei tavoitteen saavuttaminen tulisi olemaan, mutta 


pitkäjänteisellä ja asiakaslähtöisellä työllä siihen olisi mahdollisuus päästä. Hyväl-


lä ja oikeaoppisella asiakaspalvelulla voi rakentaa yritykselle positiivista imagoa. 


Tästä johtuen suuri paino kuntosalilla olisi asiakaspalvelussa. Hyvä palvelu on 
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tärkeä tekijä asiakkaan säilyttämisessä omana asiakkaana. Kun asiakkaita palvel-


laan asianmukaisesti ja iloisella mielellä, saadaan asiakas todennäköisesti tule-


maan uudestaan. 


 


Laitteet, joita kuntosalille hankittaisiin ovat sen verran arvokkaita, että ne rahoitet-


taisiin leasinginrahoituksen avulla. Vierasta pääomaa tultaisiin aluksi tarvitsemaan 


noin 60 000 euroa. Ensimmäisenä toimintavuonna tulorahoituksella rahoitettaisiin 


noin 100 000 euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että asiakkaita pitäisi käydä noin 55 


päivässä, kun lasketaan, että yksi asiakaskerta tuottaisi yritykselle viisi euroa. 


Asiakaskerroiksi luetaan kuntosali-, jumppa- ja solariummaksut. Minun, isäni ja 


veljeni sijoittaman oman pääoma osuus tulisi olemaan 60 000 euroa, joten rahoi-


tus koostuisi vieraasta pitkäaikaisesta pääomasta, omasta pääomasta ja tulorahoi-


tuksesta. Tavoitteena olisi kattaa tulorahoituksella suurin osa vuoden aikana ai-


heutuvista juoksevista menoista. Käytännössä tavoitteen mukainen tulos parina 


ensimmäisenä toimintavuonna olisi nolla. 


 


Finnvera Oyj:ltä olisi mahdollisuus saada yrittäjä- ja pienlainaa, jotka todennäköi-


sesti kattaisivat tilojen saneeraukset ja muita pienempiä hankintoja. Starttirahan 


avulla pystyttäisiin vähentämään yrittäjän palkkoja ensimmäisenä vuonna sen 


verran, että yritykselle jäisi enemmän rahaa käytettäväkseen muuhun. Investointi-


tukea tultaisiin hakemaan myös Varsinais-Suomen TE-keskukselta. Lisäksi 


Osuuspankista haettaisiin vielä noin 20 000 euron laina. Sekä yrittäjä eli minä että 


isäni olisimme tarvittaessa takaamassa haettavia lainoja. 


 


Atk-järjestelmiin kohdistuvat ongelmat ja riskit ovat nykyään jo niin arkipäiväisiä, 


että niistä huolehtiminen on selvää. Tietokone, jossa ei ole virustorjuntaohjelmis-


toa eikä palomuuria, ei koskaan tulisi liittää minkäänlaiseen verkkoon. Tietoturva-


riskit lisääntyvät päivä päivältä, eikä yrityksellä ole varaa olla huolehtimatta niis-


tä. Tarkoituksena olisi pitää yrityksen tärkeät tiedot sekä tietokoneella että paperi-


sessa muodossa. Tärkeää olisi tehdä myös varmuuskopiot tärkeistä tiedoista. Kun-


tosalitoiminnassa on tietysti myös riski liiketoiminnan kannattamattomuudesta. 


Jos ei asiakkaita ole tarpeeksi, niin toiminta ei ole kannattavaa. Tämä on varmasti 


jokaisen uuden, ja miksei vanhankin, yrittäjän suurin pelko. Koskaan ei voi var-


masti tietää, onko minusta ja yrityksestäni nykypäivän haastaville markkinoille.  
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    JUMPPA-AIKATAULU 
   MA TI KE TO PE LA SU 


 10.00   Aamujumppa   Aamujumppa       


 12.00     Rasvanpoltto     Pumppi   


 14.00       Circuit Vatsa/peppu     


 17.00 Rasvanpoltto Muokkaus Pumppi Dance Muokkaus   Rasvanpoltto 


 19.00 Circuit Terve selkä Vatsa/peppu         
         
 Rasvanpoltto:       
 Liikutaan n. 40 min. ja lopuksi muutamia lihaskuntoliikkeitä. Tunti ei sisällä hyppyjä. Sopii kaikille. 


         
 Circuit:       
 Kuntosalilaitteilla, oman kehon painolla ja vapailla painoilla tehtävää lihaskuntoharjoittelua. Kesto n. 45 min. 


         
 Muokkaus:       
 Lämmittelyä n. 15 min., jonka jälkeen erilaisia lihaskuntoliikkeitä painoja ja kuminauhaa apuna käyttäen. Kesto n. 55 min. 


         
 Terve selkä:       
 Selän, niska- ja hartiaseudun sekä keskivartalon liikkuvuuden ja lihastasapainon parantamiseen ja ylläpitoon. Sopii kaikille.  


         
 Pumppi:       
 Lihaskuntoa harjoittava tunti, jossa tehdään liikkeitä tankoa ja käsipainoja apuna käyttäen. Sopii kaikille, myös miehille. 


         
 Vatsa/peppu:       
 Lämmittelyä n. 15 min. Lihaskuntoliikkeitä erityisesti keskivartalolle, pakaroille ja reisille. Tehojumppa! Kesto n. 50 min. 


         
 Aamujumppa:       
 Vaihtelevasti muokkausta ja rasvanpolttoa. Sopii kaikille. Kesto n. 45 min. 


     
  


    
 Dance:       
 Nopeatempoinen, helppoja askelsarjoja sisältävä tunti, joka koostuu mm. hip hopista, latinosta ja aerobicistä. Kesto n. 45 min.







 







   


HINNASTO 
 
 
   Norm. Opisk./eläk. 
    


KUNTOSALI   
 


Kertamaksu      6,00     5,00 
10 kerran kortti   50,00   40,00 
Kuukausikortti   50,00   40,00 
Vuosikortti  500,00 400,00 


 
JUMPAT    


 
Kertamaksu      7,00     6,00 
10 kerran kortti   55,00   45,00 
Kuukausikortti   55,00   45,00 
Vuosikortti  550,00 450,00 


 
YHDISTELMÄ 


 
Kuukausikortti   60,00   50,00 
Vuosikortti  600,00 500,00 


 
SOLARIUM 


 
Kertamaksu      5,00  
5 kerran kortti   20,00  
10 kerran kortti   35,00 


 
HIERONTA 


 
30 min    20,00  
45 min    25,00  
75 min    38,00  


 
KUNTOSALIOHJAUS 


 
Aloitusohjelma (sis. kuntokartoitus,      0,00 
kuntosaliohjelma ja –ohjaus 


 
Jatko-ohjelman suunnittelu ja laadinta 


 
Jatko-ohjelma 1 tunti    20,00 
Jatko-ohjelma 1,5 tuntia    30,00 
Jatko-ohjelma 2 tuntia    40,00 


 
Personal training alk.    40,00 
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 TERVEYSTOIMI


 
 


Toiminnanharjoittajan nimi   
 
 Jyrki Laaksonen                                                                        


Puhelin 
 
040 000 0000 


Toiminimi 
 
Gym Forall Oy 
Lähiosoite 
 
Laitakatu 1 
Postinumero ja –toimipaikka 
 
20000 Raisio 


Tiedot liikkeen-
harjoittajasta 


E-mail.   
  
jyrki.laaksonen@xmail.com                                                        


Y-tunnus 
 
123456-7 


Liikepaikan nimi 
 
Gym Forall Oy 


Puhelin 
 
02-123 456 


Lähiosoite 
 
Kuntokatu 1 


Tiedot  
liikkeestä 


Postinumero ja -toimipaikka 
 
20810 Turku 


Liikepaikan 
sijainti 


 
Vanha tehdasrakennus 


TesL 13 § 
TesA 23-25 § 


Selvitys harjoitettavasta toiminnasta 
 
Kuntosalitoiminta 


Toiminnan 
laajuus 


Kävijämäärä 
 
20 000/vuosi 


Asiakaspaikkamäärä 


Vastuuhenkilö 
 
Jyrki Laaksonen 


Huoneen nimi 
 
Sali 


 
Saniteettitilat 


 
Toimisto 


Pinta-ala 
 
400 m2 


 
90 m2 


 
10 m2 


Korkeus 
 
4 m 


 
2,40 m 


 
2,40 m 


Lattiapinta 
 
Muovimatto 


 
Kaakeli 


 
Muovimatto 


Seinäpinnat 
 
Betoni 


 
Kaakeli 


 
Kipsilevy 


Sisäkatto 
 
Betoni 


 
Puu 


 
Kipsilevy 


 
Toimintatilat 


Ilmanvaihto 
 Luonnollinen tulo  
 Koneellinen tulo  


 Luonnollinen poisto 


 Koneellinen poisto  


 Luonnollinen tulo 
 Koneellinen tulo 


 Luonnollinen poisto 
 Koneellinen poisto 


 Luonnollinen tulo 


 Koneellinen tulo 


 Luonnollinen poisto 
 Koneellinen poisto 
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Kylmälaitteet 
 


Muut laitteet (uunit, grillit ym.) 


Nimi Lukumäärä Nimi Lukumäärä 


 
Jääkaappi 


 
2 


  


    


    


 
Laitteisto 


    


 Lihavalmisteet  Maitovalmisteet  Munavalmisteet 


 Kalavalmisteet  Leipomotuotteet  Valmisruuat 


 
Tuote- 
Valikoima 


 Mehut ja juomat  Makeisvalmisteet  Muut 


Tavaran vas-
taanotto, piha, 
laituri 


 
Piha 


Pesupaikat  Konepesu 


Pesualtaat (lukumäärä) 
 
 


Käsienpesupaikat (lukumäärä) 
 
7 


Pakkaustila 
 


Talousvesi, 
viemäröinti  Yleinen vesijohto  Yleinen viemäri  Onko talousvesi tutkittu 


Käymälät 
Asiakas wc-paikat (lukumäärä) 
 
4 


Henkilökunnan wc-paikat (lukumäärä) 
 
1 


 Kaatoallas  Lämpökuivaus Siivousväline-
varasto,  
kemikaalit 


 Ilmanvaihto  Lukittu tila kemikaaleille 


Jätehuolto  Yleinen jätehuolto 


Muu, mikä ? Tyhjennystiheys, kertaa / vko 
 
1 


Aiottu käyt-
töönottoaika 


 
1.1.2007 


Päivämäärä ja 
allekirjoitus 


Päivämäärä 
 
5.12.2006 


Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
Jyrki Laaksonen 


 Pohjapiirustus  Kalustesuunnitelma  Omavalvontasuunnitelma 
Liitteet 


 Laiteluettelo  Salmonellatodistukset  Hygieniaosaamistodistukset 
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Huoneisto ja siellä harjoitettava toiminta tarkastettu ___ / ___ 200___ 


 Huoneistosta tehty ilmoitus täytetty asianmukaisesti 


Terveystarkastajan lausunto / ehdot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tarkastaja 
täyttää 


Terveystarkastaja 
 
 


 















KUNTOSALILAITTEET  


 


Laite    Hinta 


 


Iso Lateral Row - Soutukone   1 280 € 


Iso Lateral High Row - Yläsoutukone  1 580 € 


T-tanko soutu       590 € 


Leuanvetoteline seinäkiinnityksellä, leveys 1400 mm     220 € 


Alavetotalja, 100 kg    1 590 € 


Ylävetotalja, 100 kg    1 590 € 


Ristivetotalja (Cable Cross)   2 380 € 


Smith-kone, painotelineillä   1 980 € 


Iso Lateral Incline Press - Vinopunnerruskone 1 580 € 


Peck Deck - Olkapääntakaosakoneyhdistelmä  2 680 € 


Penkkipunnerruspenkki, 2 kpl      490 €           980 €  


Vinopunnerruspenkki, 2 kpl      590 €        1 180 € 


Tasapenkki, 2 kpl         230 €           460 €  


Olkakiertokone   2 280 € 


Olkapunnerruskone   2 380 € 


Dippiteline       390 € 


     23 140,00 € 


Hack-kyykky/jalkaprässi yhdistelmä 


painotelineillä   2 480 € 


Power -räkki, kyykkykehikko     750 € 


Jalkakyykkyteline      240 € 


Reisiojentajakone   1 980 € 


Reisikoukistajakone   1 980 € 


Pohjekone, seisten   1 980 € 


Pohjekone, istuen   1 980 € 


Pakarakone    2 280 € 


Reisilähentäjäkone   2 280 € 


Reisiloitontajakone   2 280 € 


Selkäojennuspenkki      690 € 


Jalkanosto (vatsaharjoitus)      430 € 


       


Vatsapenkki (Roman Chair)     430 €   







Alaselkä-/vatsakone   2 380 €   


Scott-hauistalja / ojentajatalja  1 780 € 


     47 080,00 €


 


Harjoitustanko lukoilla, 6 kpl     120 €           720 €  


Kulmatanko lukoilla, 2 kpl        85 €           170 € 


Ojentajatanko lukoilla        95 € 


9 kpl GYMTEC kiinteät tangot, kumilevyillä 10 - 50 kg  


yht. 270 kg       914 € 


Pystiteline 9 kpl kiinteille tangoille     380 € 


 


GYMTEC levypainot, kumitetut, värilliset 


 8 * 1,25 kg    23,20 € 


 8 * 2,5 kg    46,40 € 


 12 * 5 kg                      139,20 € 


  12 * 10 kg                      278,40 € 


 12 * 15 kg                      417,60 € 


 12 * 20 kg                      556,80 € 


 12 * 25 kg                      696,00 € 


 


Painoteline, lattiamalli, 8 kpl        90 €           720 €  


GYMTEC käsipainosarja, kumitettu, musta  


2,5 - 40 kg x 2, yht. 680 kg 2 040 € 


Kaksikerroksinen käsipainoteline, 2 kpl     250 €           500 € 


21 kpl Painosetti Body Pump  1 435 € 


Teline Body Pump tangoille ja painoille     470 € 


 


Trimline juoksumatto, 2 kpl  1 890 €        3 780 € 


Concept CII soutulaite, 2kpl  1 221 €        2 442 €  


Sapilo kuntopyörä, magneettivastus, 


ohjelmoitava näyttö, 4 kpl   3 150 €      12 600 € 


Ultra Tan Chili -solarium   4 900 € 


 


YHTEENSÄ     80 403,60 € 


(Solarium -laitteet, Ultra Tan Finland, verkkodokumentti ja Gymleco -kuntosalilaitteet, 


Finn Gym, verkkodokumentti) 
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Hakemuksen liitteeksi on täytettävä TEL-työsuhde-
ilmoituslomake vakuutettavista työntekijöistä


TEL-VAKUUTUSHAKEMUS
työntekijäin eläkelain mukaista perusvakuutusta varten


PALAUTETAAN ELÄKE-FENNIAAN


TIEDOT TYÖNANTAJASTA LUOTTAMUKSELLINEN


Yrityksen virallinen nimi (Yritys kaupparekisterin, yhdistys yhdistysrekisterin mukaisena)


Yritysmuoto Kirjeenvaihtokieli
komman-


yksityinen avoin yhtiö diittiyhtiö osakeyhtiö muu suomi ruotsi


Y-tunnus Kotikunta


Lähiosoite


Postinumero ja -toimipaikka  


Henkilö, joka vastaa työsuhteita koskeviin tiedusteluihin Puhelinnumero
( )


Yrityksen pääasiallinen toimiala Toimialakoodi (vakuutusyhtiön edustaja täyttää)


OMISTUSSUHTEET
Yhtiömiesten tai osakkaiden nimet, henkilötunnukset ja Kommandiittiyhtiön Osakeyhtiön osakkeiden Onko kyseessä
heidän asemansa tai tehtävänsä yhtiössä. yhtiömies omistusosuus prosentteina omistajan kanssa


vastuunalainen       äänetön
lukumäärästä /äänimäärästä samassa taloudessa


asuva perheenjäsen?


% on ei


% on ei


% on ei


TIEDOT VAKUUTUKSEN HOITOA VARTEN


TEL-vakuutuksen hoitaminen sähköisesti


Vakuutuksenottaja ei tarvitse mahdollisuutta ilmoittaa ja tarkistaa tietoja Eläke-Fennia Online-palvelussa


Ennakkovakuutusmaksu suoritetaan Ensimmäinen eräkuukausi


1 eränä 2 eränä 4 eränä 6 eränä 12 eränä


Maksajan nimi, jos muu kuin vakuutuksenottaja vain maksuveloitukset kaikki posti tähän
tähän osoitteeseen osoitteeseen


Lähiosoite Postinumero ja        -toimipaikka


Tämä vakuutus sisältää Nyt vakuutettavan työntekijäryhmän nimi


kaikki TEL:n alaiset työntekijät osa TEL:n alaisista työntekijöistä


Missä eläkelaitoksessa muut TEL:n alaiset työntekijät on vakuutettu Minkä muun eläkelain alaisia työntekijöitä yrityksessä on


LEL TaEL Muu, mikä?


Ensimmäinen työsuhde alkoi Työntekijöiden lukumäärä Palkat yhteensä €/kk


Päiväys ja työnantajan allekirjoitus (myös nimenselvennys) Lisätietoja (esim. kuuluminen konserniin, lisäeläketurva tms.)


NEUVOTTELIJAN MERKINTÖJÄ


Asioimisto 1 Nimi Puhelinnumero


Asioimisto 2 Nimi Huomautuksia Yhteyspäällikkö


Työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö      Vahinkovakuutusyhtiö


Keskinäinen vakuutusyhtiö ELÄKE-FENNIA
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet Y-tunnus
00041 ELÄKE-FENNIA Kansakoulukuja 1, Helsinki 010 5031 010 503 7680 www.elake-fennia.fi 0201104-5







YEL-VAKUUTUSHAKEMUS
yrittäjien eläkelain mukaista perusvakuutusta varten                        YT


ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ TUTUSTUKAA KÄÄNTÖPUOLELLA OLEVIIN OHJEISIIN. 44-


Yrittäjän sukunimi Etunimet


Arvo tai ammatti Henkilötunnus Sukupuoli


mies nainen


Yrittäjän lähiosoite Aviopuolison nimi


Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero, kotiin


Vakuutusmaksun maksajan nimi (ellei maksaja ole yrittäjä itse)


Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka


Yrityksen virallinen nimi Y-tunnus


Yrityksen toimiala Yritysmuoto
komman-


yksityinen avoin yhtiö diittiyhtiö


Yrityksen lähiosoite


osakeyhtiö muu


Postinumero Postitoimipaikka Yrityksen puhelinnumero


Eläkelaitos, jossa työntekijöiden eläketurva on järjestetty Vakuutuksen numero


Kaikkien osakkaiden tai yhtiömiesten nimet ja henkilötunnukset Asema tai tehtävä yrityksessä Omistus yksin % Omistus perheenjä-
senten kanssa %


osakkeet äänim. osakkeet äänim.


Yrittäjätoimintani alkoi Vakuutuksen alkamispäivä


/                         v. /                         v.


Yrittäjätoimintani on Toimintakuukausia vuodessa Työtunteja työviikossa keskimäärin
ympäri-
vuotista osavuotista


Tehtäväni yrityksessä Yrittäjätoimintani on Sivutoimisen yrittäjän päätoimi


päätoimista sivutoimista


Eläketurvakeskuksen ohjeen kohta, johon työtulo perustuu (numerotunnus) Työntekijämäärä yrittäjän lisäksi Korkein alaisen palkka € /kk


Liikevaihto /vuosimyynti € /v Muu Eläketurvakeskuksen ohjeessa mainittu työtuloon vaikuttava perustelu


Verotettu tai verotukseen ilmoitettu elinkeinotoiminnan ansiotulo kolmelta viimeiseltä vuodelta Verotuskunta


v. 20 € v. 20 € v. 20 €


Lisätietoja työtunti- ja toimintakuukausimäärän ja työtulon perusteluksi


Yrittäjän ilmoitus eläkkeen perusteena olevaksi nykyiseksi työtuloksi. Työtulo € /v
Katso kääntöpuolelta ja Eläketurvakeskuksen ohjeita.


Saan tai haen Mistä laitoksesta Alkaen, pvm.
Olen En ole täysin työkyvyttömyyseläkettä
työkykyinen työkykyinen tai vastaavaa korvausta


Vakuutusmaksu suoritetaan Kalenterivuoden 1. eräkuukausi (vähintään puolet eräkuukausista ennen 1.8.)


1 eränä 2 eränä 3 eränä 4 eränä 6 eränä 12  eränä


YEL-vakuutuksen hoitaminen sähköisesti


En tarvitse mahdollisuutta ilmoittaa ja tarkistaa tietoja Eläke-Fennia Online-palvelussa


Päiväys Yrittäjän allekirjoitus


Yr. alk. pvm. Vast. alk. pvm. ja syy Vahvistettu työtulo € /kk


S
Asioimisto 1 Nimi Puhelinnumero


Asioimisto 2 Nimi Puhelinnumero


Keskinäinen vakuutusyhtiö ELÄKE-FENNIA
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet Y-tunnus
00041 ELÄKE-FENNIA Kansakoulukuja 1, Helsinki 010 5031 010 503 7680 www.elake-fennia.fi 0201104-5
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YRITTÄJÄ


MAKSAJA


YRITYS


YRITYKSEN
OMISTUS-,
HALLINTO-,
JA VASTUU-
SUHTEET


YRITTÄJÄ-
TOIMINTA
JA
TYÖTULON
PERUSTELUT


TYÖTULO


TYÖKYKY


ALLE-
KIRJOITUS


ELÄKE-FENNIA
TÄYTTÄÄ


ASIAMIES
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		PerheenjasenEi2: Yes

		KYVastuunalainen3: Off

		KYAaneton3: Off

		OmistusLukumaara/aanimaara3: 10

		PerheenjasenKylla3: Off

		PerheenjasenEi3: Yes

		LisatietojaVerkkopalvelusta: Off

		Ennakkomaksu1Erana: Off

		Ennakkomaksu2Erana: Off

		Ennakkomaksu4Erana: Off

		Ennakkomaksu6Erana: Yes

		Ennakkomaksu12Erana: Off

		EnsimmainenErakk: Helmikuu

		VainMaksuveloitukset: Off

		KaikkiPosti: Off

		KaikkiTELalaisia: Yes

		OsaTELalaisia: Off

		VakTyontekijaryhmanNimi: 

		MuuElakelaitos: 

		MuuElakelakiLEL: Off

		MuuElakelakiTaEL: Off

		MuuElakelakiMuu: Off

		MuuElakelakiMuu1: 

		EnsiTyosuhdeAlkupvm: 1.1.2007

		TyontekijatLkm: 5

		PalkatYht: 3 000

		PvmAllekirjoitus: 5.12.2006                        Jyrki Laaksonen

		Asioimisto1: 

		Puhelinnumero: 

		Asiomisto2: 

		TyonantajanTapaturmaVakYhtio: 

		Vahinkovakuutusyhtio: 

		Huomautuksia: 

		Yhteyspaallikko: 

		Numero: 

		Sukunimi: Laaksonen

		Etunimet: Jyrki

		ArvoTaiAmmatti: Yrittäjä

		YTunnusHetu: 123456-7

		SukupuoliMies: Yes

		SukupuoliNainen: Off

		Postiosoite: Kuntokatu 1

		PuolisonNimi: 

		Postinro: 20810

		Postitp: Turku

		GSMnro: 040 000 0000

		MaksajanNimi: 

		MaksajanPostiosoite: 

		MaksajanPostinro: 

		MaksajanPostitp: 

		YrityksenNimi: Gym Forall Oy

		Y-tunnus: 123456-7

		Toimiala: Kuntosalitoiminta

		YritysmuotoYksityinen: Off

		YritysmuotoAvoin: Off

		YritysmuotoKY: Off

		YrityksenPostiosoite: Kuntokatu 1

		YritysmuotoOY: Yes

		YritysmuotoMuu: Off

		YrityksenPostinro: 20810

		YrityksenPostitp: Turku

		YrityksenGSM: 02-123 456

		TyöntekijöidenEläkeyhtiö: Eläke-Fennia

		Vakuutusnro: 

		Omistussuhdetiedot1: Jyrki Laaksonen, xxxxxx-xxxx, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

		Tehtava1: Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

		OmistusLukumaar1: 60

		OmistusAanimaar1: 60

		OmistusLukumaar2: 

		OmistusAanimaar2: 

		Omistussuhdetiedot2: Timo Laaksonen, xxxxxx-xxxx, Hallituksen puheenjohtaja

		Tehtava2: Hallituksen puheenjohtaja

		OmistusLukumaar3: 30

		OmistusAanimaar3: 30

		OmistusLukumaar4: 

		OmistusAanimaar4: 

		Omistussuhdetiedot3: Jarmo Laaksonen, xxxxxx-xxxx, Halliltuksen jäsen

		Tehtava3: Hallituksen jäsen

		OmistusLukumaar5: 10

		OmistusAanimaar5: 10

		OmistusLukumaar6: 

		OmistusAanimaar6: 

		YTAlkoi1: 1

		YTAlkoi2: 1

		YTAlkoi3: 2007

		VakAlkPv: 1

		VAkAlkPv2: 1

		VakAlkPv3: 2007

		YTYmparivuot: Yes

		YTOsavuot: Off

		Toimintakkaudet: 12

		Tyotunnit: 50

		Tehtavayrit: Toimitusjohtaja

		YTPaatoimista: Yes

		YTSivutoimista: Off

		SivutoimisenPaatoimi: 

		TyotuloPerustuu: 

		TyontekijaLkm: 5

		KorkeinPalkka: 1 400

		Liikevaihto: 100 000

		MuuVaikuttavaPeruste: 

		vuosiluku1: 

		Ansiotulo1: 

		Vuosiluku2: 

		Ansiotulo2: 

		Vuosiluku3: 

		Ansiotulo3: 

		Verotuskunta: 

		Lisatietoja: 

		YrittajanTulot: 36 000

		Tyokykyinen: Yes

		OsittainTyokykyinen: Off

		SaaTaiHakeeKorvausta: Off

		KorvaavaLaitos: 

		LahtienPvm: 

		Maksu1Erana: Off

		Maksu2Erana: Off

		Maksu3Erana: Off

		Maksu4Erana: Off

		Maksu6Erana: Yes

		Maksu12Eränä: Off

		1Erakk: Helmikuu

		EiOnline: Off

		Pvm: 5.12.2006

		Allekirjoitus: Jyrki Laaksonen

		YrPvm: 

		VastPvm: 

		Syy: 

		Vuositulot: 

		Asiomisto1: 

		Nimi1: 

		Puhelin1: 

		Asioimisto2: 

		Nimi2: 

		Puhelin2: 








 
HAKEMUS STARTTIRAHASTA


 
 
 
 
 Hakijan 
 henkilö- ja
 yhteystiedot


 Suku- ja etunimet  Henkilötunnus


 Lähiosoite  Postitoimipaikka


 Kotikunta  Puhelin


 Ammattinimike ja tutkinto


 
 
 
 Yritys-
 toimintaa
 tukeva
 koulutus


 Kurssit/ohjelmat ja kestot: Pääsisällöt


 


 Nimi


 :
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 Osoite 


 


Starttirahaa haetaan siltä työvoimatoimistolta, jossa työnhakija on työttömänä työnhakijana tai siltä työvoimatoimistolta,
jossa hakija on henkilöasiakkaana.


 Tukiaika Tukea haetaan ajalle


/       200      -       /      200
Työkokemus


 ja  yrittäjäko-
 kemus


 Puhelinnumero


 Nimet ja osoitteet


 
 
 
 
 
 


 


 


 Yritysmuoto
 ja osakkaat 
 sekä  omis-
 tusosuus


 
 
 
 
 Suunnitellun
 yrityksen 
 nimi


 
 
 
 
 Toimiala


 
 
 
 Hakeeko joku
 muu startti-
 rahaa ko.
 yritys-
 toimintaan?


työtön työnhakija muu hakija



Täyttöohje (klikkaa kenttää)

1. Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä tabulaattorilla.2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.3. Keltaiset painikkeet sisältävät ohjeita. Ohjeen saat avattua kaksoisklikkaamalla painiketta ja suljettua vasemmasta yläkulmasta.4. Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "tyhjennä lomake" -painikkeella. 5. Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen.







 


Tuotanto


 


 Mitä tuotantovälineitä tarvitset?


 
 Ketkä ovat asiakkaitasi? Kuinka paljon heitä on?


 Miten markkinointi järjestetään?


 
 Missä asiakkaat sijaitsevat? Mitkä ovat heidän ostotottumuksensa?


 
 


 Mistä markkinointikustannukset muodostuvat?


 Miten tuotteiden/palveluiden jakelu järjestetään?


 
 


 
Markkinointi
 


 


 
 Asiakkaat 
 ja markkina-
 alue


 


Toimenpiteet
 toiminnan 
 käynnistämi-
 seksi


 
 


 Tuotteiden/
 palveluiden
 jakelu


 
 Vahvuudet ja
 heikkoudet
 suhteessa
 kilpailijoihin


 


 
 Kilpailevat yritykset ja niiden toimipaikat?


 


 Kilpailevat tuotteet/palvelut?


 
 Kuinka aiot selviytyä kilpailussa ja missä ovat suurimmat riskit? Kuinka varaudut riskeihin?
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 Mistä hankit raaka-aineet/tuotteet?


 Liikeidea


 


 Liikeidea, sen vahvuudet ja heikkoudet? Mikä on tuotteesi/tarjoamasi palvelu?  


 
 Toiminta


 


 Miten aiot toimia? Toimitilat? Tarvittava työvoima?







 
 


TAVOITETULOS (netto)


 Kannatta-
 vuuslaskelma
 ja liikevaihto


 Rahoitustarve (br. tulot)


 


 
 Lainojen lyhennys
TULOT VEROJEN JÄLKEEN


 
 Verot


 


KIINTEÄT KULUT (ilman arvonlisäveroa ALV)


=


Tämän kohdan tiedot voi korvata erillisellä kannattavuuslaskelmalla.


+


=


 Yrityslainojen korot


Käyttökatetarve 1


                                                            


            Vuosi €
+


+


=


+


=


+


MYYNTITARVE 1+2


 
 


=


+


+


+


+


+


+


+


+


+


+


+


+


+


=


+


+


+


=
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 Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)
 
 Muut vakuutukset
 
 Työntekijöiden palkat
  
 Palkkojen sivukustannukset (n. 30%)
 
 Vuokrat
 
 Sähkö, vesi, lämpö


 Työkalut


 Kirjanpito


 Puhelin, posti


 Toimistokulut
 
 Matkakulut


 Markkinointi


 Koulutus


 Lehdet ym. sellaiset


 Muut mahdolliset kulut


KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ 2


 


 Ostot (ilman ALV:a)


LIIKEVAIHTO


Arvonlisävero (ALV 22%edelliseen)


KOKONAISMYYNTILASKUTUS


 
 


 Suunniteltu
 rahoitus
 


  


 Pääoman tarve


 investoinnit (rakennukset, koneet, kalusteet)


 käyttöpääoma (1-2 kuukauden kulut + käteisvarat)


 kustannusylitysvaraus


 
Rahoitus


 


 
 Avustukset ja tuet


 TE -keskuksen maaseutuosasto


 TE -keskuksen yritysosasto


 Muu, mikä


yhteensä


 oma pääoma 
 
 muiden sijoitukset yritykseen
 
 lainat
 
 


Kohdat toiminta- suunniteltu rahoitus voidaan korvata erillisellä liiketoimintasuunnitelmalla.


 Euroa


  


 


 


 


 


 Euroa







 
 
Starttirahan
 myöntämisen
 estävät etuu-
 det  ( muu 
 hakija  kuin 
 työtön työn-
 hakija)


 


Hakemuksen liitteet


- liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelma, mikäli tiedot esitetään erillisellä liitteellä
- verovelkatodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi
- lainalupaus pankista tai muulta luotonantajalta, mikäli ulkopuolisen rahoituksen saanti on edellytys toiminnan aloittamiselle
 


 Kirjanpito ja
 talouden 
 suunnittelu
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Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin työvoimatoimisto on tehnyt päätöksen starttirahan myöntämisestä.


 ei


Maksetaanko Sinulle seuraavia etuuksia:


  1. palkkaa tai korvausta tekemästäsi yritystoimintaan liittymättömästä työstä, palkkana pidetään myös vuosilo
     ma ajan palkkaa ja irtisanomisajan palkkaa sekä työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
     sellaista  taloudellista etuutta, jonka on katsottava turvaavan kohtuullisen toimeentulon (työsuhteen päättyes-
     sä maksettavan etuuden jaksotus) ;


  2. kansaneläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, minkään työeläkelain mukaista
      vanhuus-, työkyvyttämyys- tai osa-aikaeläkettä, maatalousyrittäjien  sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun
      lain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaista
      luopumistukea;


  3. sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivärahaa tai erityis-
      hoitorahaa;


  4. kuntoutusrahalain mukaista kuntoutusrahaa tai -avustusta, työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
      tettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkeohjesääntöjen mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmenetys-
     korvausta tapaturmavakuutuksen, liikennevakutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännös-
     ten perusteella; tai


  5. opintotukilain mukaista opintotukea.


 Miten aiot hoitaa kirjanpidon?


Miten aiot suunnitella toimintasi? Miten seuraat suunnitelmien toteutumista? Tarvitsetko neuvontaa tilinpäätök-
 sen suunnitteluun, budjetointiin tai johonkin muuhun?


 ei


 ei


 ei


 ei


 
 


 Päiväys
 ja 
 allekirjoitus


 Vakuutan, että tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamani tiedot ovat oikeita. Lisäksi suostun siihen, että työ-
 voimatoimisto voi pyytää starttirahahakemuksestani ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon.


   Allekirjoitus ja nimen selvennysPaikka ja aika


 kyllä


 kyllä


 kyllä


 kyllä


 kyllä



Allekirjoitus

Allekirjoita lomake tulostuksen jälkeen.





		nimi: Laaksonen Jyrki 

		henkilötunnus: xxxxxx-xxxx

		osoite1: Laitakatu 1 20000

		postitoimipaikka1: Raisio

		kotikunta: Raisio

		puhelin1: 040 000 0000

		aika1: 1

		aika2: 1

		aika3: 7

		aika4: 31

		aika5: 10

		aika6: 7

		ammatti, tuntinto: Tradenomi

		nimi2: Gym Forall Oy

		osoite2: Kuntokatu 1 20810 Turku

		puhelin2: 02-123 456

		yritysmuoto: Osakeyhtiö
Jyrki Laaksonen 60 %
Timo Laaksonen 30 %
Jarmo Laaksonen 10 %

		toimiala: Kuntosalitoiminta

		muut hakijat: Ei

		liikeidea: Liikeideana on tarjota kuntosalipalveluja 20 - 50 -vuotiaille Turun kaupungin keskustan ulkopuolella asuville naisille ja miehille kilpailukykyiseen hintaan.

		tuotanto1: Kuntosalilaitteet

		tuotanto2: 

		asiakkaat1: Pääasiallinen kohderyhmä on 20 - 50 -vuotiaat naiset ja miehet, joita on Turussa ja ympäristökunnissa kymmeniätuhansia.

		asiakkaat2: Asiakkaat sijaitsevat pääasiassa yrityksen lähiseudulla, mutta myös kauempana. He haluavat monipuolisia kuntosalipalveluja.

		markkinointi1: Sanomalehdessä, radiossa, Internetissä ja henkilökohtaisella myyntityöllä.

		markkinointi2: Edellisistä

		palvelut1: Palvelut ovat saatavilla kuntosalilla.

		vahvuudet1: 2 - 3 kuntosalia Turun alueela.

		vahvuudet2: 

		vahvuudet3: Iloisella ja asiakaslähtöisellä asiakaspalvelulla, siisteillä toimitiloilla ja uusilla laitteilla. Suurin riski on liiketoiminnan kannattamattomuus. Riskeihin varaudutaan vakuutuksilla ja päivittäisten asioiden asianmukaisella hoitamisella.

		toimenpiteet1: Tilojen hankinta ja niiden saneeraus, rahoituksen järjestäminen, henkilökunnan ja laitteiden hankinta, markkinointitoimenpiteet ja toiminnan organisointi.

		pääoma1: 

		pääoma2: 

		tarve yhteensä: 

		pääoma3: 

		rahoitus1: 

		rahoitus2: 

		rahoitus3: 

		rahoitus4: 

		valinta2: Off

		valinta1: Off

		rahoitus5: 

		rahoitus6: 

		kannattavuu1: 

		kannattavuus2: 

		kannattavuus3: 

		kannattavuus4: 

		kannattavuus5: 

		kannattavuus6: 

		kannattavuus7: 

		kannattavuus8: 

		kannattavuus9: 

		kannattavuus10: 

		kannattavuus11: 

		kannattavuus12: 

		kannattavuus13: 

		kannattavuus14: 

		kannattavuus15: 

		kannattavuus16: 

		kannattavuus17: 

		kannattavuus18: 

		kannattavuus19: 

		kannattavuus20: 

		kannattavuus21: 

		kannattavuus22: 

		kannattavuus23: 

		kannattavuus24: 

		kannattavuus25: 

		kannattavuus26: 

		kannattavuus27: 

		toiminta: Vuokratilat. Yrittäjän lisäksi yksi kokoaikainen ja neljä osa-aikaista työntekijää.

		kirjanpito1: Kirjanpitotoimiston kautta, lukuunottamatta laskujen ja palkkojen maksamista, jotka hoidetaan itse.

		kirjanpito2: Toimintaa suunnitellaan sen mukaan, mihin suuntaan yleinen trendi ja markkinat kehittyvät.

		valinta3: Off

		valinta5: Kyllä

		valinta6: Kyllä

		valinta7: Kyllä

		valinta8: Kyllä

		valinta9: Kyllä

		allekirjoitus: Jyrki Laaksonen

		paikka ja aika: Turku 5.12.2006

		Tyhjennä_lomake: 

		Tulosta: 

		Alkuun: 

		työkokemus: 

		koulutus: Liiketalouden tradenomi

		kannattavuus28: 

		työtön, muu: Kyllä





