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tulevalle yritykselle, jonka tämän opinnäytetyön tekijä aikoi perustaa. Työn kohdeyritykse-

nä tässä tapauksessa toimii siis opinnäytetyön tekijän suunnittelema valokuvausliike, jonka 

tarkoituksena on keskittyä kuvapalveluiden lisäksi valokuvaustarvikkeiden myyntiin, jotta 

yritys pystyisi palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman monipuolisesti. 
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The purpose of this thesis was to create a business plan for a company which will be es-

tablished in a couple of years. The target company of this thesis is a photographing com-

pany that will focus on photographic services in addition to selling photographic products to 

serve its customers as comprehensively as possible. 

 

The material for drawing up the frame of the business plan was about establishing a com-

pany and drawing up a business plan. The frame of the marketing plan was built using 

mainly electronic sources about marketing in the photographing industry. The Material 

about photography as a profession was mainly electronic but there was also the material 

from future entrepreneurs. 

 

The business plan includes the principles of a business plan but also an operations model, 

market analysis and practical solutions. The operations model focuses on the business 

idea, vision and values, market analysis focuses on business environment and local com-

petitors and practical solutions focus on the company’s important decisions. In addition to 

the business plan there is also the marketing plan and the financial plan, which are also 

important in starting up a company. 

 

This thesis will be used to support the establishment of the company. The business will be 

started as a sole trader and the aim is to expand operations for example by renting an of-

fice and building a photographing studio. Photography is currently going through transfor-

mation and the industry is growing constantly so the future company has good chances to 

succeed in the business.  
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1 Johdanto 

 

1.1 Aiheen kuvaus 

 

Opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen tulevalle yritykselleni, 

jonka aion perustaa, kun olen valmistunut tradenomiksi ja hankkinut hieman työkoke-

musta. Työni kohdeyrityksenä tässä tapauksessa toimii siis suunnittelemani valoku-

vausliike, jonka tarkoituksena on keskittyä kuvapalveluiden lisäksi valokuvaustarvikkei-

den myyntiin. Näin yritys pystyisi tarjoamaan mahdollisimman monipuolisesti palveluita 

ja tuotteita valokuvaamiseen. Yrityksen missiona on tarjota laadukasta palvelua sekä 

kuvaus- että myyntitilanteissa ja pyrkiä tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman kil-

pailuhintaisia tuotteita, asiakkaan tarpeita kuunnellen. Yritys rekisteröidään toiminime-

nä, ja tavoitteenani on laatia tulevalle yritykselleni kattava liiketoimintasuunnitelma, 

jonka pohjalta yrityksen perustaminen tulevaisuudessa olisi mahdollisimman mutkaton-

ta. 

 

Liiketoimintasuunnitelma ottaa huomioon esimerkiksi liikeidean, yrityksen vision, yrityk-

sen tärkeimmät arvot, tarjottavien palveluiden ja tuotteiden ominaisuudet, mahdolliset 

kilpailijat, mahdollisen tulevan asiakaskunnan, tulevan yrittäjän aikaisemman alan ko-

kemuksen ja taloudellisen tilanteen, jossa yritys tullaan perustamaan. Liiketoiminta-

suunnitelman tueksi rakennan pienimuotoisen markkinointisuunnitelman, sillä koen sen 

tärkeäksi yrityksen perustamisen kannalta. Markkinointisuunnitelmassa otan huomioon 

mahdolliset kilpailijat ja heidän tarjoamansa palvelut, jotta voisin mahdollisimman hyvin 

tavoittaa yritykseni kohderyhmän ja saada tulevan yritykseni vahvuudet esille toivotulla 

tavalla. Tavoitteenani markkinointisuunnitelmassa on yrityksen kohderyhmän tavoitta-

misen lisäksi saada yritykseni viestintä toimimaan mahdollisimman mutkattomasti niin, 

että viestintä olisi kaikissa viestintäkanavissa yhdenmukaista. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia toimiva liiketoimintasuunnitelma valokuvausalan 

yritykselle, joten opinnäytetyö on kehittämishanke. Kehittämishankkeen tarkoituksena 

on kehittää jokin uusi toimintatapa ja tässä tapauksessa tämä tapa sisältyy nimen-

omaan laadittavaan liiketoimintasuunnitelmaan. (Opinnäytetyön eri tyypit 2012.) Kehit-
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tämishankkeen viitekehykseen kuuluvat liiketoimintasuunnitelman, markkinointisuunni-

telman sekä taloussuunnitelman teoriat, näiden suunnitelmien laatiminen ja valoku-

vausalan teoriaan perehtyminen. 

 

Liiketoimintasuunnitelman tavoitteena on kuvata nimenomaan perustettavan yrityksen 

kaavailtua kaupallista toimintaa ja sen tarkoituksena on selventää aiotun toiminnan 

todellista kannattavuutta ja mahdollisuuksia menestymiseen, mikä on sekä minulle tu-

levana yrittäjänä että mahdollisille rahoittajille äärimmäisen tärkeää tietoa. Varsinkin 

Suomessa rahoittajat tuntuvat edellyttävän perustettavalta yritykseltä toimivaa liiketoi-

mintasuunnitelmaa, sillä se helpottaa liiketoiminnan aloittamista ja myöhemmin sen 

kehittämistä haluttuun suuntaan. Lisäksi liiketoimintasuunnitelma auttaa hallitsemaan 

yrityksen liiketoimintaa. 

 

Opinnäytetyöni aihe on itselleni äärimmäisen mielenkiintoinen, sillä liiketalouden lisäksi 

olen erityisen kiinnostunut valokuvaamisesta. Valmistuttuani ensin tradenomiksi ja 

hankittuani myöhemmin enemmän kokemusta valokuvaamisen alalta sekä opiskelujen 

merkeissä että työelämässä aion perustaa tässä opinnäytetyössä laatimani liiketoimin-

tasuunnitelman pohjalta yrityksen. Samasta syystä koen opinnäytetyöni tekemisen juuri 

tästä aiheesta tärkeäksi ja toteuttamiskelpoiseksi; täysin kuvitteelliselle yritykselle liike-

toimintasuunnitelman tekeminen ei tuntuisi tärkeältä. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

 

Ensimmäisenä opinnäytetyössä perehdytään valokuvaamiseen ammattina, sillä alaan 

perehtyminen luo paremman pohjan liiketoimintasuunnitelman laatimiselle. Valoku-

vaamisen ammattilaisten ottamia valokuvia tulee nykypäivänä vastaan kaikkialla, mutta 

tietämys alasta on kuitenkin ollut vähäistä ja alan monipuolisuus tulee usein yllätyksenä 

asiasta tietämättömille. Valokuvausalaan perehtyminen antaa vakaan pohjan liiketoi-

mintasuunnitelman laatimisen lisäksi markkinointisuunnitelman ja taloussuunnitelman 

laatimiselle sekä niiden tarkastelemiselle, siksi opinnäytetyössä perehdytään lyhyesti 

valokuvaamiseen ammattina sekä valokuvauksen erilaisiin suuntautumisaloihin. Opin-

näytetyöstä selviää, että valokuvaus elää murroksessa ja valokuvalta vaaditaan nyky-

ään jatkuvasti enemmän. 

 

Valokuvaamiseen perehtymisen jälkeen opinnäytetyössä käsitellään liiketoimintasuun-

nitelmaa, joka on sekä yritystä perustettaessa että yrityksen tulevaisuudessa erittäin 
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tärkeä liiketoiminnan onnistumisen kannata. Aloittavan yrityksen näkökulmasta liiketoi-

mintasuunnitelman tarkoituksena on tarvittavien resurssien hankkiminen, millä tarkoite-

taan rahoituksen lisäksi useasti myös henkilöstöä. Toimiva liiketoimintasuunnitelma 

auttaa yrityksen toiminnan hallitsemisessa liiketoiminnan jatkuessa kootessaan yhteen 

liiketoiminnan eri osa-alueiden tavoitteet ja riskit. (Koski & Virtanen 2005, 20.) Tässä 

opinnäytetyössä liiketoimintasuunnitelmassa käydään läpi toimintamallit, joihin lukeutu-

vat tässä työssä liikeidea, toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategia. Näiden lisäksi käy-

dään lävitse markkina-analyysin muodossa yrityksen toimintaympäristö ja tulevat kilpai-

lijat sekä perehdytään käytännön ratkaisuihin, kuten esimerkiksi yrityksen toiminimen 

valitsemiseen ja mahdollisiin tarvikehankintoihin.  

 

Markkinointisuunnitelmassa perehdytään periaatteiden lisäksi kohdeyrityksen mahdolli-

siin asiakkaisiin, hinnoitteluun, markkinointikanaviin ja verkostoitumiseen sekä portfoli-

on rakentamiseen. Markkinoinnin kannalta kaikki nämä asiat ovat tärkeitä ja esimerkik-

si markkinointikanavien valitsemisessa kannattaa nykyään olla tarkkana, sillä sosiaali-

sen median aikakautena perinteisemmät markkinointikanavat eivät välttämättä toimi 

kaikenlaisten tuotteiden ja palveluiden markkinoimisessa. Valtaosa nuorista asiakkaista 

käyttää sosiaalista mediaa päivittäin, ja siihen kannattaa panostaa markkinointikanava-

na sen laajan tavoittavuuden ja nopean päivitettävyyden ansiosta. 

 

Viimeisenä suunnitelmana opinnäytetyössä on taloussuunnitelma, jossa perehdytään 

rahoitukseen, verotukseen sekä kirjanpidon toteuttamiseen. Aloittavan yrityksen kan-

nattaa arvioida rahoitussuunnitelman avulla, kuinka paljon se tarvitsee pääomaa yritys-

toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Rahoitussuunnitelman avulla yrityksen on 

myös pystyttävä arvioimaan, kuinka paljon se tarvitsee rahaa päivittäiseen toimintansa 

hoitamiseen. (McKinsey & Company 2000, 103.) Verotuksessa perehdytään ennakon-

perintärekisteriin ja ALV-rekisteriin, jotka koskettavat todennäköisesti jokaista yrittäjää 

jossain vaiheessa yritystoimintaa ja joihin on kannattavaa tutustua ennen yritystoimin-

nan aloittamista. Taloussuunnitelman lisäksi opinnäytetyössä käsitellään vielä yritys-

toimintaan liittyviä riskejä, jotka voidaan jakaa liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. Viimei-

seksi laaditaan SWOT-analyysi, jonka avulla yritys pystyy analysoimaan sisäisen ky-

vykkyytensä ja resurssiensa sekä ulkopuolisten tekijöiden luomia mahdollisuuksia ja 

uhkia (Koski & Virtanen 2005, 50.) 
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2 Valokuvaaminen ammattina 

 

2.1 Valokuvaajan ammatti 

 

Valokuvaamisen ammattilaisten ottamia valokuvia tulee vastaan nykyään kaikkialla. 

Esimerkiksi mainoskuvat, sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen kuvat, yrityskerto-

musten sekä internetsivujen valokuvat on ottanut erittäin todennäköisesti henkilö, joka 

on saanut ottamistaan kuvista maksun ja toiminut näin ollen valokuvaamisen ammatti-

laisena kuvatessaan (Hedgecoe 2010.) Käytännössä valokuvaajan työhön kuuluu kui-

tenkin valokuvaamisen lisäksi paljon muutakin, ja siten esimerkiksi tavaroiden kuljetta-

minen, tarkkailu kuvauspaikalla, odottelu, järjesteleminen, kuvien seulominen ja käsitte-

leminen kuuluvat valokuvaajan työhön nykyään yhtä oleellisesti kuin itse valokuvaami-

nen. Myös markkinointi, myynti ja verkostoituminen ovat viimeistään sosiaalisen medi-

an kehittymisen myötä muodostuneet hyvin tärkeäksi osaksi valokuvaajan työtä, sillä 

ilman esimerkiksi markkinoimista valokuvaaja ei tule saamaan asiakkaita. (Valokuvaa-

jaksi 2015b.) 

 

Hyvän valokuvaajan on siis nykyään oltava hyvä muussakin kuin itse valokuvaamises-

sa, joten tässä ammatissa on tavallaan oltava yhtä aikaa esimerkiksi näkemyksellinen 

ja ihmissuhdetaitoinen.  Valokuvaajan työssä kohdataan päivittäin uusia ihmisiä ja eri-

laisia tilanteita, joista pitäisi saada irti mahdollisimman paljon. (Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

 

2.2 Suuntautumisalat 

 

Valokuvaajan mahdollisia suuntautumisaloja on hankalaa luokitella loogisesti. Aloja 

voidaan jaotella esimerkiksi kohteen, julkaisumedian tai toimeksiantajan perusteella, 

mutta tavallisinta on, että valokuvaajan työtehtävät ovat monialaisia riippumatta esi-

merkiksi toimeksiantajasta. Toimeksiantaja voi olla esimerkiksi jokin lehti, sillä lehtiala 

tarvitsee jatkuvasti käyttöönsä ajantasaista kuvaa, jota se julkaisee nykyään yhä use-

ammin monessa mediassa yhtäaikaisesti. (Valokuvaajaksi 2015b.)  
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Valokuvaajan suuntautumisalana voi olla myös esimerkiksi yritysviestintä ja markki-

nointi. Yritykset käyttävät viestinnässään yleensä nimenomaan niille tuotettua ja brän-

din mukaista kuvamateriaalia, minkä lisäksi yritykset tarvitsevat valokuvaajia välillä 

luomaan myös ohjeistusta siitä, miten erilaisia kuvaelementtejä voitaisiin käyttää yrityk-

sen viestinnässä. (Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

2.3 Tulevan yrittäjän osaaminen 

 

Hyvän valokuvaajan tulee olla samanaikaisesti sekä näkemyksellinen että ihmissuhde-

taitoinen, sillä työssä kohdataan päivittäin uusia ihmisiä ja mahdollisesti myös odotta-

mattomia tilanteita, joista valokuvaajan on saatava irti mahdollisimman paljon. Valoku-

vaajasta voidaan sanoa, että hän on juuri niin hyvä kuin hänen viimeisin ottamansa 

kuva. Siksi hänen on suhtauduttava jokaiseen ottamaansa kuvaan mahdollisuutena. 

(Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

Valokuvaaminen on ollut tulevan yrittäjän harrastus vuodesta 2008 asti ja hänellä on 

siten kokemusta erilaisista valokuvausprojekteista, kuten esimerkiksi juhlakuvauksista, 

tapahtumakuvauksista ja henkilökuvauksista. Yhdeksän vuoden aikana tuleva yrittäjä 

on ehtinyt oppimaan valokuvaamisesta paljon ja saatuaan erilaisissa kuvaustilanteissa 

oppia kokeneemmilta valokuvaajilta hänestä tuntuu, että hänen taitonsa valokuvaami-

sessa ovat riittävät ammattimaiseen valokuvaamiseen. Ollakseen kuitenkin varmempi 

omasta osaamisestaan tuleva yrittäjä on päättänyt lähteä tulevana vuonna, valmistut-

tuaan ensin tradenomiksi, opiskelemaan valokuvaamista tavoitteenaan tulevaisuudes-

sa valokuvaajan ammattitutkinto. 

 

3 Liiketoimintasuunnitelma 

 

3.1 Liiketoimintasuunnitelman periaatteet 

 

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on aloittavan yrityksen näkökulmasta nimen-

omaan tarvittavien resurssien hankkiminen, mikä tarkoittaa rahoituksen lisäksi useasti 

myös henkilöstöä. Tämän lisäksi liiketoimintasuunnitelma auttaa yrityksen toiminnan 

hallitsemisessa, sillä se kokoaa yhteen liiketoiminnan eri osa-alueiden tavoitteet ja aut-

taa erityisesti riskien hallinnassa. (Koski & Virtanen 2005, 20.) 
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Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on tavallaan jatkuva prosessi, sillä kun liiketoimin-

tasuunnitelma on tehty, tulisi sitä päivittää jatkuvasti toiminnan kehittyessä ja mahdolli-

sesti muuttuessa. Liiketoimintasuunnitelma on muuttuvuutensa vuoksi erinomainen työ-

väline muutosten havainnoimiseen, niihin reagoimiseen ja toiminnan kannalta olennai-

seen keskittymiseen, minkä lisäksi liiketoimintasuunnitelman avulla on helppo löytää 

toiminnasta heikot kohdat ja vaikuttaa niihin. (Koski & Virtanen 2005, 20–21.) 

 

3.2 Toimintamallit 

 

3.2.1 Liikeidea 

 

Uuden yrityksen on tavallaan tarkoitus tarjota ratkaisu johonkin markkinoilla olevaan 

ongelmaan eli toisinsanoin täyttää jokin asiakkaan tarve. Tämän vuoksi liiketoiminta-

suunnitelman aluksi on hyvä määritellä tulevan yrityksen liikeidea (McKinsey & Com-

pany 2000, 53.) Liikeidean tulee kertoa välittömästi, mitä liiketoimintasuunnitelma käsit-

telee ja sen avulla pystytään selittämään esimerkiksi suuressa organisaatiossa alaisille 

oman yksikön toiminnan perusteet. Liikeidean avulla on myös helppoa selvittää uuden 

strategian eroa edelliseen vertailemalla uutta ja vanhaa liikeideaa vierekkäin. (Hesso 

2013, 25.)  

 

Liikeideassa tulee kuvata, mitä tuotetaan ja mikä on tuotteen tai palvelun tarjoama hyö-

ty asiakkaalle, kenelle palveluita tai tuotteita tarjotaan, ja miten tuotetaan eli mikä on 

tavallaan yrityksen toimintatapa, ja minkälaisen imagon yritys pyrkii itselleen rakenta-

maan. Näiden lisäksi liikeideassa tulisi kuvata, millä tavoin liiketoiminnalla ansaitaan ja 

miksi mahdollinen asiakas ostaisi tuotteita tai palveluita juuri nimenomaiselta yrityksel-

tä. (Koski & Virtanen 2005, 12.) 

 

Valokuva on aina ollut tärkeä osa ihmisten elämää nimenomaan muistojen tallentami-

sen vuoksi. Tärkeimpiä muistoja on haluttu ikuistamaan mahdollisimman hyvä valoku-

vaaja ja vielä viime vuosikymmenellä nimenomaan ammattivalokuvaajiin luotettiin esi-

merkiksi valmistujais- ja hääkuvien ottamisessa, mutta tällä hetkellä elämme tavallaan 

valokuvan murroksessa. Sen lisäksi, että valokuvalta vaaditaan nykyään enemmän 

kuin ennen, valokuvaaminen on yhä useamman harrastus, mikä puolestaan tarkoittaa 

sitä, että ammattivalokuvaajien tarve vähenee jatkuvasti harrastelijakuvaajien taitojen 
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karttuessa. Tästä huolimatta hyviä valokuvaajia arvostetaan edelleen nimenomaan 

siksi, että heidän ammattitaitoonsa pystytään luottamaan elämän tärkeimpinä hetkinä 

ja olemaan varmoja siitä, että kuvamateriaali tulee olemaan toivotun laista. 

 

Valokuvalta vaaditaan nykyään enemmän persoonallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä, mi-

kä tarkoittaa sitä, että nykyään yhä useammat haluavat esimerkiksi persoonalliset val-

mistujaiskuvat sen sijaan, että valokuvat otettaisiin perinteiseen tapaan studiossa. Sa-

vonlinnassa tällaisia valokuvaajia tai valokuvaamoita, jotka tarjoaisivat persoonallisia 

valokuvauspalveluita, ei oikeastaan ole, joten tulevan yrityksen liikeidea on yksinkertai-

sesti sanottuna tarjota asiakaslähtöisiä ja persoonallisia valokuvauspalveluita mahdolli-

simman monipuoliselle asiakaskunnalle Savonlinnassa. Näiden lisäksi yrityksen on 

tarkoituksena laajentaa toimintaansa valokuvausvälineiden asiantuntevaan myyntiin 

ensin kivijalkakaupassa ja myöhemmin mahdollisesti verkkokaupan muodossa. 

 

Kohdeyritys perustetaan ensin toiminimenä, jolloin yrittäjä ei katso vielä tarpeelliseksi 

omien toimitilojen vuokraamista ja valokuvauspalveluja tarjotaan suurimmaksi osaksi 

luonnollisissa ympäristöissä studion sijaan, mikä puolestaan voi erottaa yrityksen muis-

ta Savonlinnassa toimivista valokuvausalan yrityksistä. Yrityksen kerättyä tunnettuutta 

tarkoituksena on laajentaa toimintaa niin, että yrittäjä vuokraa toimitilat ja sijoittaa entis-

tä ammattimaisempaan kuvauskalustoon voidakseen toteuttaa yhä monipuolisempia 

kuvauspalveluita oman studionsa ja mahdollisesti uuden kuvauskaluston myötä.  

 

Yrityksen asiakkaat eivät rajoitu tiettyyn ihmisryhmään, sillä valokuvauspalveluita tar-

vitsevia ihmisiä on kaikissa ihmisryhmissä riippumatta ihmisen iästä tai elämäntilan-

teesta. Elämässä tapahtuu jatkuvasti asioita, joista ihmiset haluavat saada ikuisia muis-

toja mahdollisimman ammattimaisella otteella ja nimenomaan siksi valokuvausyritysten 

asiakaskunta voi parhaimmassa tapauksessa olla hyvinkin monipuolinen. Uskon kui-

tenkin, että perustettavan yrityksen asiakaskunta tulee painottumaan nuorempiin ihmi-

siin, sillä vanhemmat sukupolvet luottavat edelleen perinteiseen valokuvaan ja harvoin 

uskaltavat tavallaan ottaa riskiä kokeillakseen uudenlaisia valokuvauspalveluita, kuten 

esimerkiksi luonnollisessa miljöössä otettuja perhekuvia. 

 

3.2.2 Toiminta-ajatus 

 

Yrityksen toiminta-ajatuksen tulee vastata kysymykseen siitä, miksi yritys on olemassa. 

Toiminta-ajatukselle tulee asettaa kaksi perusvaatimusta: sen on pystyttävä ohjaamaan 
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yrityksen toimintaa ja toiseksi sen on oltava mahdollisimman pysyvä elementti yrityksen 

strategisessa arkkitehtuurissa. Toiminta-ajatus voidaan määritellä esimerkiksi raaka-

aineiden, tuotteiden, asiakkaiden, markkinoiden tai osaamisen näkökulmasta ja sen 

avulla yritys pyrkii usein rajaamaan toimialaansa mahdollisimman tarkasti. Hyvä toimin-

ta-ajatus ilmaisee yrityksen olemassaolon oikeutuksen. (Kamensky 2010, 67.) 

 

Kohdeyrityksen toiminta-ajatuksena on yksinkertaisesti tarjota monipuolisia valokuva-

ukseen liittyviä palveluita sekä tuotteita asiakkailleen ja vastata samalla asiakkaidensa 

tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Tulevan yrittäjän suurimpana tavoitteena liiketoi-

minnan suhteen on saada ihmiset näkemään itsensä kauniina ja riittävinä nimenomaan 

valokuvan kautta. Lisäksi tavoitteena on luonnollisesti tarjota asiakkaille persoonallinen 

tapa ikuistaa elämänsä tärkeimpien hetkien lisäksi myös tavanomaisempia hetkiä, joi-

den merkitys myöhemmin saattaa olla suuri.  

 

3.2.3 Visio 

 

Kun yritys haluaa saavuttaa liiketoiminnassaan jotain, sen on tiedettävä tarkalleen, 

mitkä ovat sen tavoitteet. Visio tarkoittaa nimenomaan näitä tavoitteita, joihin yritys 

pyrkii jokapäiväisessä toiminnassaan. (Hesso 2013, 27.) Kun puhutaan visiosta, tarkoi-

tetaan yrityksen näkemystä omasta tulevaisuudestaan. Vaikka visio olisi epätarkka, 

sen avulla yritys pystyy määrittelemään sen, millaiseksi se haluaa tulevaisuudessa 

kasvaa ja millaisiin tavoitteisiin se tulee pyrkimään, tämä auttaa yritystä etenemään 

strategiavaihtoehtojen runsaudessa eteenpäin kohti tavoitteita. Oikealla tavalla raken-

nettu visio on yrityksen tärkeintä pääomaa, koska se ohjaa nyt ja tulevaisuudessa yri-

tystä oikeisiin ratkaisuihin ja näin ollen toimivampaan liiketoimintaan. (Pitkämäki 2000, 

86–87.)  

 

Yrityksen visiona on kasvaa toimijana toiminimen kautta toimivasta pienimuotoisesta 

kuvaustoiminnasta luotettavaksi ja monipuoliseksi valokuvausalan yritykseksi, joka 

pystyy tarjoamaan asiakkailleen mahdollisimman luotettavasti ja ammattitaitoisesti per-

soonallisia ja asiakaslähtöisiä valokuvauspalveluita. Toiminimellä toimiessaan yrityksen 

on tarkoituksena kerätä tunnettuutta ja muodostaa kestäviä asiakkuuksia, jotta yrityk-

sen laajentaminen olisi tulevaisuudessa kannattavaa. Näin pystytään myös välttymään 

siltä tilanteelta, että tavallaan olisi otettu liian suuria askeleita tietämättä, mihin suun-

taan ollaan tarkalleen ottaen menossa.  
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3.2.4 Arvot 

 

Tavoitteiden saavuttaminen ja uusien mahdollisuuksien etsiminen vaatii selkeät sään-

nöt yrityksen sisällä. Yrityksen arvot ovat tavallaan näitä sääntöjä, joista on pidettävä 

kiinni visiota kohti pyrkiessä. Arvojen noudattaminen on tärkeää yrityksen sisäisen tii-

mihengen kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta, mutta myös ulkoisten sidosryhmien 

kannalta. (Hesso 2013, 28.) 

 

Arvojen noudattamatta jättämisen katsotaan nykypäivänä olevan organisaation lopun 

alun tunnuspiirre ja siksi arvojen noudattamista tarkkailevat jatkuvasti niin työntekijät, 

kilpailijat kuin asiakkaatkin. Vähäinenkin arvojen ylenkatsominen saattaa vaikuttaa ne-

gatiivisesti yrityksen toimintaan esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja johtaa työnte-

kijä- ja asiakaspulaan. (Hesso 2013, 28.) 

 

Kohdeyrityksen arvoihin kuuluvat 

 asiakkaan kunnioittaminen 

 asiakaslähtöisyys 

 ammattimaisuus 

 asiantuntevuus  

 luotettavuus 

 positiivisuus. 

 

Kohdeyrityksen tärkeimpänä arvona voidaan katsoa olevan asiakkaan kunnioittaminen 

kaikissa mahdollisissa tilanteissa, sillä nimenomaan asiakkaat saavat yrityksen kannat-

tamaan ja näin ollen asiakasta ei koskaan saisi kohdella epäkunnioittavasti. Tämän 

lisäksi tärkeimpiin arvoihin kuuluvat mahdollisimman ammattimaisesti toimiminen, asi-

akkaan mielipiteiden kuunteleminen sekä joustavuus esimerkiksi kaikissa erilaisissa 

kuvaustilanteissa. Näitä arvoja noudattamalla jokaisesta kuvaustilanteesta jää asiak-

kaalle positiivinen mielikuva ja hän haluaa mahdollisesti asioida yrityksessä toisenkin 

kerran. 
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3.2.5 Strategia 

 

Strategia luo perustan liiketoimintasuunnitelmalle. Sekä strategian luominen että lii-

keidean kehittäminen vaativat pohtimista, uusien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen 

löytämistä sellaisessa ilmapiirissä, jossa ei juututa ainoastaan vanhoihin kaavoihin. 

Strategiaa luodessa asioita katsellaan luovasti ja monesta perspektiivistä, mutta suun-

nittelun merkitys on tavallaan enemmän ajattelussa kuin liiketoimintasuunnitelmassa. 

Yrityksen on strategiaa suunnitellessaan uskottava voivansa vaikuttaa asioihin ja sii-

hen, että visiot toteutuvat suunnitellulla tavalla. Hyvän strategian tunnistaa ensisijaisesti 

nimenomaan siitä, että yritys menestyy. Menestyminen vaatii kuitenkin hyvän strategi-

an ja liiketoimintasuunnitelman lisäksi riittävästi onnea ja sattumaan. (Pitkämäki 2000, 

89.) 

 

Kohdeyrityksen on tarkoituksena aloittaa toimintansa toiminimen kautta ja kerätä tun-

nettavuutta tarjoamalla valokuvauspalveluita pienemmässä mittakaavassa kuin suuris-

sa valokuvausalan yrityksissä. Näistä muista yrityksistä perustettava yritys tulee erot-

tumaan persoonallisilla ja asiakaslähtöisillä valokuvillaan ja palveluillaan, sillä suurin 

osa Savonlinnassa toimivista alan yrityksistä tarjoaa edelleen ainoastaan studiossa 

toteutettavia valokuvauspalveluita.  

 

3.3 Markkina-analyysi 

 

3.3.1 Toimintaympäristö 

 

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan liiketoimintasuunnitelmassa yrityksen makroympäris-

töä, joka muodostuu käytettävissä olevien luonnonvarojen lisäksi demograafisesta, 

taloudellisesta, teknisestä, poliittisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. Demograafinen 

ympäristö määrittelee väestöön liittyviä muuttujia yrityksen toimialueella, joten demo-

graafisen ympäristön muuttujiksi voidaan näin ollen laskea esimerkiksi väestön määrä, 

sukupuoli-, ikä- ja koulutusjakauma sekä väestön sijoittuminen. Taloudellinen ympäris-

tö taas nimensä mukaisesti käsittää ulkoiset talouteen liittyvät muuttujat, kuten esimer-

kiksi alueen tulotason, alueen taloudellisen rakenteen ja työllisyyden. Tekniset muuttu-

jat koskevat esimerkiksi tietoliikenneyhteyksiä ja tietotekniikan käyttövalmiuksia, kun 

taas poliittinen ympäristö on kuvaus maan lainsäädännöstä ja normistosta, jotka voivat 

vaikuttaa yrityksen toimintaan. Kulttuurinen ympäristö koostuu eri maiden sosiaalisen 
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rakenteen ja kulttuurierojen vaikutuksesta liiketoimintaan, joten tähän ympäristöön kuu-

luvat esimerkiksi sosiaaliset normistot, yhteiskunnalliset arvot, käsitykset asioiden tär-

keysjärjestyksestä, ihmisten käyttäytyminen ja uskonnot. ( Koski & Virtanen 2005, 46–

47.) 

 

Yritys tullaan perustamaan Savonlinnaan, joka tunnetaan parhaiten Olavinlinnasta ja 

siellä järjestettävistä oopperajuhlista. Vuonna 2013 Etelä-Savon läänissä sijaitseva 

Savonlinna laajeni kuntaliitoksen myötä Kerimäen ja Punkaharjun verran ja sen väkilu-

ku oli vuoden 2014 lopussa noin 36 000 ja vuonna 2013 väestöstä 60,7 % oli 15–64 

vuotiaita (Savonlinna 2015): Tämä on muuttunut suhteellisen nopeasti lyhyessä ajassa 

negatiiviseen suuntaan ja todennäköisesti tulee muuttumaan lähivuosina vain entistä 

enemmän nuorten muuttaessa suurempiin kaupunkeihin opintojensa tai mahdollisten 

työpaikkojen perässä.  

 

Savonlinna on kasvanut kuntaliitosten myötä suhteellisen suureksi kaupungiksi, jonka 

kokonaispinta-ala on nykyään 3 597,71 km² ja väestötiheys 15,97 asukasta neliökilo-

metrillä (Savonlinna 2015.) Kulkuyhteydet Savonlinnaan eivät ole parhaimmat mahdol-

liset, mutta Helsingin suunnasta kaupunkiin pääsee suhteellisen helposti linja-autolla 

tai esimerkiksi junalla Parikkalan kautta maanantaista lauantaihin. Muista kaupungeista 

yrityksen on siis tavallaan turha odottaa asiakkaita, jos kyse on esimerkiksi studiokuvis-

ta, sillä lähimpien suurten kaupunkien, kuten Mikkelin ja Joensuun markkinoilla on va-

lokuvausalan yrityksiä tarpeeksi täyttämään asukkaiden tarpeet.  

 

 

3.3.2 Kilpailija-analyysi 

 

Markkinoilla voi olla sekä suoria että epäsuoria kilpailijoita. Liiketoiminnan suunnittelus-

sa yrityksen on tärkeää kerätä riittävästi tietoa kilpailusta, jotta se voisi tehdä kannatta-

via päätöksiä ja valintoja liittyen siihen, miten kilpailuun vastataan ja miten se tulisi voit-

tamaan kilpailijansa. Kilpailija-analyysissa selvitetään mahdollisimman tarkasti yrityk-

sen kilpailijat ja tiedot heidän tarjoamistaan tuotteista tai palveluista. (Koski & Virtanen 

2005, 54.) Savonlinnan alueella on periaatteessa paljon valokuvausalan yrityksiä, mut-

ta näillä yrityksillä on erilainen liikeidea kuin tällä liiketoimintasuunnitelmalla perustetta-

valla yrityksellä. Nämä yritykset tarjoavat lähinnä ainoastaan valokuvaamisen perus-

palveluita, kuten esimerkiksi perinteisiä studiossa otettuja valmistujaiskuvia ja passiku-

via. 
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Kuvamestari Savonlinna tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia valokuvausalan tarvikkei-

ta, nopeaa valokuvien kehittämistä ja vaativaa kuvankäsittelyä. Lisäksi yritys tarjoaa 

omien sanojensa mukaisesti muotokuvausta sekä studiossa että miljöössä ja esimer-

kiksi lehti- ja tuotekuvauksia yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. (Foto5kulma 2015) Foto-

linda puolestaan on vuonna 2003 perustettu, omien sanojensa mukaan paikkakunnan 

nykyaikaisimmalla tekniikalla varustettu valokuvausliike, joka tarjoaa esimerkiksi kuvien 

kehittämistä erilaisilta filmeiltä ja digitaalisesta muodosta, passikuvausta, henkilökuva-

usta, lemmikkikuvausta, kuvalahjatuotteita sekä erikoisuutena työmaa-, tunniste- ja 

henkilökortteja (Fotolinda 2015.) Fotolinda on ehdottomasti kovempi kilpailija tulevalle 

yritykselle kuin aiemmin mainittu Kuvamestari Savonlinna, sillä se tarjoaa monipuoli-

sempia palveluita. 

 

Pienempien yritysten osalta kilpailijoihin kuuluu vuonna 2011 perustettu Hilpatti, joka 

keskittyy valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn toimialueenaan pääsääntöisesti Itä-

Suomi. Yritys pitää vahvuuksinaan henkilökuvausta, dokumentaarista kuvausta sekä 

luontokuvausta ja kuvaustyyliään värikkäänä, tasapainoisena, herkkänä ja tarkkaan 

sommittelevana. Hilpatti on yhden naisen yritys, jolla ei ole omaa studiota ja näin ollen 

kuvaukset tapahtuvat aina miljöössä. (Hilpatti 2015.) Valokuvaajia Savonlinnan alueelta 

löytyy myös runsaasti ja näistä hyvänä esimerkkinä toimii Risto Hämäläinen, joka on 

työkokemuksensa kautta oppinut pärjäämään kaikenlaisissa kuvaustilanteissa ja toimii 

tällä hetkellä pääasiallisesti Mikkelissä valokuvaajana, mutta liikkuu helposti koko Ete-

lä-Savon alueella Savonlinna mukaan lukien (Risto Hämäläinen 2015.) 

 

3.4 Käytännön ratkaisut 

 

3.4.1 Yritysmuoto 

 

Yritystä perustettaessa on kiinnitettävä tarkasti huomiota yritysmuodon valintaan, sillä 

valinta vaikuttaa pitkävaikutteisesti yrityksen tulevaisuuteen. Yritysmuoto vaikuttaa 

esimeriksi yrityksessä mukana olevien henkilöiden taloudelliseen vastuuseen, päätök-

sentekoon osallistumiseen, verotukseen sekä yrityksen lopettamiseen. Yritysmuotoa 

valittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös yrityksen perustamiseen osallistuvien 

henkilöiden elämäntilanne ja taloudelliset resurssit. (Meretniemi & Ylönen 2009, 40.) 
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Yritysmuotoja on useita ja niiden laajasta kirjosta löytyy varmasti jokaiseen tarkoituk-

seen sopiva muoto (Raatikainen 2006, 68.) Yritysmuodon valintaan voivat vaikuttaa 

esimerkiksi perustajien lukumäärä, tarvittavan pääoman määrä ja saatavuus, liiketoi-

minnan riski, taloudellisen vastuun jakaminen, toiminnan laajentuminen sekä yrityksen 

imago, vaikuttavuus ja luotettavuus (Meretniemi & Ylönen 2009, 40.) Yksinkertaisin ja 

tavallisin yritysmuoto valokuvaajien keskuudessa on toiminimi, sillä toiminimen rekiste-

röimistä pidetään nopeana tapana aloittaa liiketoiminta ja toiminimellä toimiessa yrittäjä 

tekee yritystään koskevat päätökset yksin.  

 

Toiminimellä toimivan yrittäjän on mahdollista sijoittaa yritykseensä varoja ja päinvas-

toin nostaa yrityksestä varoja niin halutessaan. Hän tekee kaikki sitoumukset omalla 

nimellään ja on samalla koko omaisuudellaan vastuussa yrityksen sitoumuksista toisin 

kuin esimerkiksi osakeyhtiössä, jota voidaan pitää myös suhteellisen tavallisena yri-

tysmuotona valokuvaajien keskuudessa. (Yrittäjät 2015.) Osakeyhtiön perustaminen 

kuitenkin kannattaa vasta, kun liiketoiminta laajenee ja kassavirrat ovat suurempia, sillä 

osakeyhtiön perustamiseen yrittäjältä vaaditaan 2500 euron peruspääoma ja yrityksen 

rekisteröiminen maksaa enemmän kuin toiminimen kohdalla. Toisinkuin toiminimessä, 

osakeyhtiössä yrittäjä maksaa palkkaa niin työntekijöilleen kuin itselleenkin ja hän on 

vastuussa yrityksen sitoumuksista vain sijoittamansa pääoman osalta. (Valokuvaajaksi 

2015a.) 

 

Yritys on tarkoituksena perustaa ensin pienimuotoisesti toiminimenä, jolloin valoku-

vauspalveluiden tarjoaminen tapahtuu enimmäkseen luonnollisissa ympäristöissä stu-

dion sijaan, minkä tarkoituksena on erottaa yritys muista Savonlinnassa toimivista va-

lokuvausalan yrityksistä. Toiminimeksi rekisteröiminen päädyttiin valitsemaan siksi, että 

sen rekisteröiminen on suhteellisen vaivatonta ja ei vaadi suuria alkupääomia, joita 

aloittavalla yrityksellä ei olisi kuitenkaan. Yrityksen kerättyä tunnettavuutta tarkoitukse-

na on kuitenkin laajentaa toimintaa niin, että yrittäjä vuokraa toimitilat ja sijoittaa entistä 

ammattimaisempaan kuvauskalustoon voidakseen toteuttaa yhä monipuolisempia ku-

vauspalveluita oman studionsa ja mahdollisesti uuden kuvauskaluston myötä. Tällöin 

yritys tullaan mahdollisesti rekisteröimään osakeyhtiönä, jotta yrittäjä ei olisi koko 

omaisuudellaan vastuussa yrityksen sitoumuksista.  
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3.4.2 Yrityksen nimi 

 

Perustettavalla yrityksellä on oltava nimi, joka erottaa sen muista yrityksistä. Tätä ni-

meä sanotaan toiminimeksi. Toiminimen tulee olla myyvä eli sillä täytyy pystyä luo-

maan tietynlainen mielikuva markkinoille sekä riittävän yksilöivä ja omaperäinen, jotta 

se ei sekoitu jo aiemmin rekisteröityyn toiminimeen ja aiheuta samalla sekaannuksia. 

Lisäksi toiminimen tulee olla toimintansa mukainen eli se ei saa johtaa asiakkaita har-

haan esimerkiksi luomalla vääränlaisia mielikuvia yrityksen toimialasta. On myös tärke-

ää, että toiminimi noudattaa maan lainsäädäntöä, sillä laissa säädetään esimerkiksi, 

että yksityisen elinkeinonharjoittajan nimessä ei saa esiintyä muun henkilön kuin yrityk-

sen omistajan nimeä ja esimerkiksi avoimen yhtiön nimessä tulee olla maininta avoi-

mesta yhtiöstä. (Raatikainen 2006, 77.) 

 

Kohdeyrityksellä ei ole vielä toiminimeä, mutta sen on tarkoituksena erottua paikallisis-

ta kilpailijoista toiminimestään lähtien ja jäädä myös mahdollisten asiakkaidensa mie-

leen nimensä perusteella. Toiminimen on oltava yrityksen toimintaa kuvaava ja samalla 

myös persoonallinen, kuten myös yrityksen tarjoamat palvelut. Tästä syystä toiminimen 

päättäminen on vielä edessä ja siihen halutaan panostaa erityisen paljon. 

 

3.4.3 Toimitilat 

 

Yrityksen menestys saattaa joissakin tapauksissa riippua olennaisesti oikean sijainti-

paikan löytämisestä, esimerkiksi vähittäiskaupassa sopivan sijainnin löytäminen on 

erittäin ratkaisevassa asemassa menestyksen kannalta. Sijaintia miettiessä kannattaa 

ottaa huomioon asiantuntijoiden ja erikoistaitojen saatavuus, markkinoiden läheisyys, 

taloudellinen ympäristö, juridinen ympäristö sekä poliittinen ympäristö. Yrityksen on 

kasvaessaan varauduttava siihen, että se joutuu vaihtamaan toimitilojensa sijaintia ja 

tästä syystä on järkevää välttää pitkien vuokrasopimusten tekemistä. (McKinsey & 

Company 2000, 91) 

 

Yritys perustetaan Savonlinnaan eli toimitilat vuokrataan luonnollisesti samasta kau-

pungista ja mahdollisesti nimenomaan kaupungin keskustasta hyvän saavutettavuuden 

takaamiseksi. Savonlinna on kuntaliitosten myötä kasvanut suhteellisen suureksi kau-

pungiksi, jonka palvelut ovat keskittyneet nimenomaan kaupungin keskustaan ja tästä 

syystä yrityksen sijainti on ihanteellisin juuri keskustassa. Toimitilojen vuokrien hintata-

so on suurempiin kaupunkeihin verrattuna suhteellisen matala, mikä puoltaa yrityksen 
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perustamista nimenomaan Savonlinnaan eikä suurempiin kaupunkeihin, joissa vuokrat 

ovat mahdollisesti korkeampia. Savonlinnan keskustassa Olavinkadulla esimerkiksi 

54,0 m²in kokoisen liiketilan kuukausivuokra on 690 euroa ja 70,0 m²in kokoisen liike-

huoneiston kuukausivuokra 700 euroa. Yritykselle riittäisi kuitenkin vielä pienemmät 

toimitilat, joten esimerkiksi 35,0 m²in kokoinen liiketila riittäisi studion ja asiakaspalve-

lupisteen rakentamiseen mainiosti. Tämän kokoisen liiketilan kuukausivuokra on Sa-

vonlinnassa Olavinkadulla syksyllä 2015 320 euroa. (Op-kiinteistökeskus 2015.) 

 

Yritys ei kuitenkaan tule tarvitsemaan toimitiloja vielä siinä vaiheessa, kun se peruste-

taan toiminimenä, sillä yritys tulee keskittymään nimenomaan luonnollisissa olosuhteis-

sa otettuihin valokuviin ja erottumaan näin muista kaupungin valokuvausyrityksistä. 

Kun yritys on kerännyt tunnettuutta, se tullaan rekisteröimään osakeyhtiönä ja toimin-

taa laajentamaan niin, että se tarvitsee toimitilat rakentaakseen studion erilaisia valo-

kuvauspalveluita varten. 

 

3.4.4 Laitteet ja tarvikkeet 

 

Yritystä perustettaessa on tärkeää miettiä, mitä laitteita, koneita, ohjelmia ja kalusteita 

yrityksen toiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan ja millä tavoin ne on kannattavinta 

hankkia. (Meretniemi & Ylönen 2009, 138) Hankkiessaan kuvauskalustoa yrittäjän kan-

nattaa pysähtyä miettimään, millaista kalustoa hän todella työssään tulee tarvitsemaan. 

On otettava huomioon millaista työtä yrittäjä tulee tekemään, tarvitseeko hän kame-

raansa mahdollisesti nopean sarjakuvauksen vai esimerkiksi videokuvaustoiminnon ja 

onko kamera pakko ostaa uutena vai olisiko kamera mahdollista ostaa käytettynä. En-

nen ostopäätöstä on myös järkevää kokeilla erilaisia kameroita, jotta löytää itselleen 

sopivan työvälineen ja ei tule ostaneeksi jotain, mikä ei todellisuudessa vastaa tarpeita. 

Kameran lisäksi yrittäjän on perehdyttävä kuvauskalustoa hankkiessaan erilaisiin ob-

jektiiveihin ja mietittävä, millaisia ominaisuuksia hänen tuleva työnkuvansa vaatii objek-

tiivilta: tuleeko objektiivin olla makro-, tele-, laajakulma- vai kenties zoomiobjektiivi ja 

tarvitseeko hän esimerkiksi enemmän valovoimaisuutta vai kuvanvakaajaa. (Valoku-

vaajaksi 2015b.) 

 

 Laitteita, koneita ja kalusteita on mahdollista ostaa sekä uutena että käytettynä, joten 

on järkevää miettiä, onko kannattavaa ostaa esimerkiksi kalusteita uutena vai olisiko 

kannattavampaa hankkia ne käytettyinä. Ostamisen lisäksi yksi mahdollisuus on lea-

sing-sopimukset, joita tehdään yleensä kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. (Meretniemi & 
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Ylönen 2009, 138.) Ostamisen ja leasingsopimusten lisäksi yrittäjän on mahdollista 

vuokrata tarvitsemansa työväline, jos hän tarvitsee kyseistä työvälinettä vain päiväksi 

tai pariksi (Valokuvaajaksi 2015b.) Kameroiden ja objektiivien lisäksi tuleva yrittäjä tu-

lee tarvitsemaan niin sanottua kuvauskaluston oheiskalustoa, kuten esimerkiksi muisti-

kortteja, vara-akkuja, kameralaukkuja, valaisuun liittyvää kalustoa, jalustoja, jatkojohto-

ja sekä esimerkiksi värikalvoja ja värilamppuja. Suhteellisen hinnakkaita hankintoja 

voivat myös olla esimerkiksi tietokone, ohjelmistot, tallennusvälineet, tietoliikenneyh-

teydet sekä puhelin, mutta jokainen näistä on kuitenkin välttämätön yrityksen toiminnan 

kannalta. (Valokuvaajaksi 2015b.)  

 

Yrittäjällä on tällä hetkellä käytössään kolme eri järjestelmäkameran runkoa, joista Ca-

non EOS 40D ja Canon EOS 70D soveltuvat myös yritystoimintaan ja ammattimaiseen 

valokuvaamiseen. Lisäksi yrittäjällä on monia erilaisia objektiiveja erilaisiin kuvaustilan-

teisiin, mutta nimenomaan objektiiveihin on sijoitettava yritystoiminnan alkaessa, koska 

yrittäjä kaipaa kalustoonsa lisää valovoimaisuutta kuvanlaadun parantamiseksi ja eri-

laisten suunnitelmien toteuttamiseksi.  Periaatteena voidaan pitää, että käyttää ainoas-

taan Canonin kuvauskalustoa, mutta muuta kalustoa hankittaessa merkillä ei ole niin 

suurta merkitystä. Kuvauskaluston päivittämisen lisäksi yrittäjän on yritystoimintaa aloit-

taessaan hankittava salamakalustoa ja uusi tietokone ohjelmistoineen ja tallennusvä-

lineineen. 

 

3.4.5 Luvat ja ilmoitukset 

 

Suomessa vallitsee elinkeinoharjoittamisen vapaus, mutta joissakin tapauksissa kui-

tenkin tarvitaan lupa yritystoiminnan aloittamiseen. Yritys voi tarvita viranomaistarkas-

tuksen ja hyväksynnän ennen toimintansa aloittamista, ja esimerkiksi huoneistot, joissa 

hoidetaan ihmisiä tai myydään elintarvikkeita, tarvitsevat ennen yritystoiminnan aloit-

tamista kunnan ympäristöviranomaisen hyväksynnän. Eri toimialoilla lupien myöntämi-

sessä on erilaisia käytäntöjä ja määräyksiä, joten jokaisen yritystoimintaa aloittelevan 

olisi syytä tutustua tarkasti oman toimialansa vaatimuksiin. (Raatikainen 2006, 148.) 

 

Yrityksen perustamismuodollisuudet vaihtelevat yritysmuotojen mukaan. Kaikissa ta-

pauksissa on kuitenkin toimitettava perusilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen kaup-

parekisteriin ja tähän ilmoitukseen on tehtävä merkintä yrityksen toiminnan lainmukai-

suudesta säädösten mukaisesti. Kaikkien yrittäjien, joiden myyntitulot ylittävät 8 500 

euroa on tehtävä verovirastolle ilmoitus arvonlisäverollisuudesta, ja tämän lisäksi yrittä-
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jän on tehtävä yrityksen kotikunnan verotoimistolle myös selvitys ennakkoveron mää-

räämistä varten. (Raatikainen 2006, 150.) 

 

Kohdeyritys perustetaan toiminimenä ja siksi perustaminen ei edellytä erillistä perus-

tamisasiakirjaa tai muita perustamismuodollisuuksia. Perustamiseen riittää ilmoitus 

kaupparekisteriin ja tämä ilmoitus tehdään lomakkeella, jonka saa helposti Patentti- ja 

rekisterihallituksen kotisivuilta. Perustamisilmoitus on maksullinen ja maksu tulee mak-

saa etukäteen. (Yrittäjät 2015.) 

 

4 Markkinointisuunnitelma 

 

4.1 Markkinointisuunnitelman periaatteet  

 

Markkinointisuunnitelma on yksi liiketoimintasuunnitelman tärkeimmistä osista, sillä 

sijoittajat pitää saada vakuuttuneiksi siitä, että liikeidealle on oikeasti olemassa markki-

nat, joita yritys voi palvella tulevaisuudessa kannattavasti. Liiketoimintasuunnitelman ei 

kuitenkaan tarvitse sisältää laajaa markkinointisuunnitelmaa vaan tärkeintä on selvittää 

mahdollisille sijoittajille, millaiset ovat odotetut markkinat, mikä on yrityksen hinnoittelu-

strategia ja millä tavalla jakelu tullaan järjestämään. (McKinsey & Company 2000, 67.) 

Markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena voidaan pitää sitä, että yritys saa asiak-

kaansa kiinnostumaan itsestään sekä tarjoamistaan tuotteista ja palveluista (Raatikai-

nen 2006). 

 

4.2 Asiakkaat 

 

Kohdeyrityksen asiakaskunta tulee todennäköisesti olemaan suhteellisen värikästä, 

mutta yrityksen suunnitelmissa on tarjota palveluitaan nimenomaan nuorille ihmisille, 

jotka kaipaavat valokuvalta enemmän kuin Savonlinnan valokuvausyritykset voivat tar-

jota. Persoonallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat tulevan yrityksen kaksi valttikorttia, jotka 

varmasti herättävät nuoren asiakaskunnan mielenkiinnon valokuvausyritystä valittaes-

sa. Tästä huolimatta yritys tulee tarjoamaan palveluitaan kaikenlaisille asiakkaille riip-

pumatta siitä, millaisista lähtökohdista asiakkaat ovat. 

 



18 

 

  

4.3 Hinnoittelu 

 

4.3.1 Hinnoittelun periaatteet 

 

Menestyvä yritys myy palveluitaan tai tuotteitaan tehden voittoa ja samalla kohderyh-

mään kuuluva asiakas saa lisäarvoa (Hesso 2013 109.) Hinnoittelupäätökset ovat ta-

loudellisia päätöksiä, joilla on suora vaikutus yrityksen asettamiin taloudellisiin tavoittei-

siin, joita puolestaan ovat esimerkiksi kannattavuus ja tuottavuus. Hinnoittelulla voi olla 

kolme lähtökohtaa: kustannusperusteinen katehinnoittelu, kilpailijaperusteinen markki-

nahinnoittelu tai asiakkaan hyötyyn ja kokemaan arvoon perustuva hinnoittelu, joista 

tässä opinnäytetyössä käsitellään nimenomaan markkinapohjaista hinnoittelua. (Koski 

& Virtanen 2005 64.) 

 

Markkinapohjaisessa hinnoittelussa hinta määräytyy luonnollisesti markkinoiden hinta-

tason perusteella. Yritys, joka on luonut hyvän strategian, ei tarkastele hinnoittelua 

erikseen vaan pitää sitä osana strategiaansa, jolla se on tarkoitus päästä tavoittee-

seensa. Markkinapohjaisen hinnoittelun mukaan asetettu hinta kattaa kustannukset ja 

tilanteessa, jossa kustannukset eivät mahdu kilpailukykyiseen hintaan, yrityksen on 

mietittävä uudelleen kustannusrakennettaan. (Hesso 2013, 109.) 

 

4.3.2 Kuvauspalkkio ja hinnasto 

 

Työsuhteessa työnantaja laskee ja maksaa työntekijöilleen verojen sekä eläke- ja sosi-

aalimaksujen jälkeen käteen jäävän summan, mutta yritystoiminnassa tai freelancerina 

valokuvaaja ei saa palkkaa asiakkailtaan vaan kuvauspalkkion työstä, jonka valokuvaa-

ja on tehnyt. Hinnoitellessaan omaa työtään valokuvaajan on otettava huomioon, että 

hinnastoissaan olevista summista on maksettava verot, lomakulut ja kiinteät kulut, ku-

ten esimerkiksi kalusto ja vuokrat. 

Hinnasto on valokuvaajan keskeinen työkalu, mutta ei kuitenkaan suoraan työnhinnan 

määrittelevä automaatti; joissakin tilanteissa hintoja voi nostaa esimerkiksi uskotta-

vuussyistä tai kohtuullistaa, jos kyseessä on esimeriksi vähävarainen yhdistys. Hinnas-

tossa tulee määritellä hinnat eri medioihin, hinnat suhteessa tekijänoikeuksien laajuu-

teen, kuvakohtaiset palkkioperusteet ja aikakohtaiset palkkiperusteet eli tuntihinnat 

sekä esimerkiksi päivähinnat. Aikakohtaisia palkkioperusteita määritellessä on otettava 
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huomioon myös matkoihin kuluva aika sekä matkakulut, sillä ne kuuluvat usein suurena 

osana valokuvaajan työpäivään. (Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

4.3.3 Aika- ja kuvakohtainen hinta 

 

Usein on järkevää hinnoitella työnsä valokuvaamiseen ja kuvien jälkikäsittelyyn käyte-

tyn ajan perusteella, mutta näin hinnoitellessa on otettava huomioon myös matkat ku-

vauspaikalle ja takaisin (Valokuvaajaksi, 2015b.) Tuleva yritys määrittelee hinnastonsa 

esisijaisesti aikaperusteisesti, koska sillä tavoin päästään mahdollisimman lähelle koh-

tuullista korvausta valokuvaamisesta. Tässä on otettava huomioon sen, että joissakin 

tapauksissa suunniteltu työaika saattaa ylittyä valokuvaajasta riippumattomista syistä ja 

tällöin hänen on kohtuullista saada korvaus koko käytetystä ajasta. Myös Kuvankäsitte-

lylle kannattaa laatia täysin oma hinnastonsa ja määritellä tuntihinnat kuvamääräisesti 

riippuen esimerkiksi siitä, onko kyseessä sanomalehtikuvien vai valmistujaiskuvien 

käsittely (Valokuvaajaksi, 2015b.) Näin asiakas pystyy helpommin ymmärtämään, mil-

laisista hinnoista todella tulee olemaan kysymys. 

Joissakin tapauksissa on kuitenkin kannattavampaa määritellä hintansa kuvakohtaises-

ti, jos asiakkaalla on esimerkiksi tarve vain muutamalle kuvalle. Silloin kuvien ja niiden 

ottamisen sekä myös käsittelemisen pystyy suunnittelemaan tarkasti ja näin ollen työs-

tä saatu korvaus on hyvin todennäköisesti kohtuullinen tehtyyn työhön nähden. Koh-

deyritys tulee määrittelemään hintansa sekä aika- että kuvakohtaisesti ja käyttämään 

hinnastoaan joustavasti kuvausprojektista riippuen, koska kaikkiin tilanteisiin ei sovi 

samanlainen hinnoittelutapa. Yritys tulee kuitenkin kaikissa tekemään kirjallisen sopi-

muksen tehtävästä työstä, ettei jälkikäteen tule epäselvyyksiä esimerkiksi maksamisen 

suhteen. 

 

4.3.4 Mediakohtaiset hinnat 

 

Valokuvaajat hinnoittelevat usein sen perusteella, mihin mediaan otetut valokuvat ovat 

tulossa ja kuinka laajaa niiden käyttö tulee olemaan. Tällä hetkellä lehtijulkaisut ovat 

asiakkaalle kalliimpia kuin verkkojulkaisut, mutta lehtijulkaisuidenkin hinnoissa on suu-

ria eroavaisuuksia; sanomalehtikuva on asiakkaalle edullisempi kuin aikakauslehtikuva 
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tai mainoskuva ja lehtien kansikuvat ovat luonnollisesti kalliimpia kuin sisäsivujen kuvi-

tuskuvat kansikuvan oleellisuuden takia. Lisäksi se, millainen levikki lehdellä on ja 

kuinka paljon ilmoituspaikat kyseisessä lehdessä maksavat, vaikuttavat valokuvan hin-

taan. Valokuvaajan on kuitenkin itse osattava tehdä taustatutkimusta hinnoittelunsa 

suhteen ennen hintojen asettamista, sillä todennäköisesti lehdet eivät hintoja kyselles-

sään tuo esille esimerkiksi ilmoituspaikkojensa hintoja, mikä olisi oleellinen tieto valo-

kuvaajan kannalta. (Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

4.4 Verkostoituminen ja markkinoinnin kanavat 

 

Yrityksen tuotteet ja palvelut on saatava kohderyhmän tietoon ja tässä markkinointi-

viestinnän merkitys on erittäin suuressa roolissa. Mainonnan tulee olla kohderyhmää 

puhuttelevaa ja sen on saatava kohderyhmä kiinnostumaan yrityksestä sekä sen tuot-

teista ja palveluista. Mainonta jaetaan yleensä mediamainontaan ja suoramainontaan: 

mediamainontaan kuuluvat lehdet, televisio, radio, ulko- ja liikennemainonta sekä verk-

komainonta, kun taas suoramainonta on usein osoitteellista. Mainontaa miettiessä yri-

tyksen on mietittävä, mitä markkinointikanavia sen on kannattavaa käyttää markkinoi-

dessaan itseään sekä tuotteitaan ja palveluitaan. (Hesso 2013, 114–115.)  

 

Nykyään varsinkin nuorempi asiakaskunta löytää valokuvaajansa sosiaalisen median 

kanavien kautta ja siksi on ymmärrettävää, että valokuvaajien keskuudessa on yleistä 

käyttää nimenomaan sosiaalisen median palveluita oman työnsä markkinoimiseen. 

Tulevan yrityksen markkinointi tullaankin toteuttamaan suurimmalta osin sosiaalisen 

median eri kanavissa, kuten esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, 

joiden lisäksi tuleva yrittäjä jatkaa bloginsa kirjoittamista siirtäen bloginsa painotuksen 

valokuvaamiseen. Tähän mennessä blogi on toiminut eräänlaisena kotisivuna tulevan 

yrittäjän valokuville, mutta tulevaisuudessa on tarkoituksena luoda yritykselle myös 

viralliset kotisivut, jotka tarjoaisivat mahdollisille asiakkaille kaiken oleellisen tiedon 

yrityksestä ja lisäksi sisältäisi yrittäjän portfolion. 

 

4.5 Portfolion rakentaminen 

 

Yksi valokuvaajan tärkeimmistä työkaluista on portfolio, joka esittelee hänen osaami-

sensa mahdollisille tuleville asiakkaille ja saa nämä kiinnostumaan valokuvaajasta. 



21 

 

  

Portfoliosta täytyy saada nopeasti käsitys siitä, millaisella tyylillä valokuvaaja tekee 

työtään ja miten häneen saa yhteyden, siksi portfolio kannatta rakentaa helposti päivi-

tettäväksi, navigaatioltaan selkeäksi, mahdollisimman yksinkertaiseksi ja informatiivi-

seksi sekä mieluiten verkkoon sellaiseen osoitteeseen, joka ei tule vaihtumaan pitkään 

aikaan. Valokuvaajien portfoliot ovat tavallisesti itsenäisiä verkkopalveluita tai vaihtoeh-

toisesti blogialustalla, portfoliosivustoilla tai mahdollisesti usealla alustalla samanaikai-

sesti, jotta tavoitettaisiin enemmän asiakkaita. (Valokuvaajaksi 2015) 

 

Oman verkkopalvelun selkeänä etuna on se, että halutessaan siitä voi saada persoo-

nallisen ja muista erottuvan, mutta tämä vaatii ulkoasun muokkaamisen osaamista ja 

usein tällaisissa tilanteissa valokuvaajan on kannattavaa kääntyä ammattilaisen puo-

leen. Markkinoilla on myös maksullisia verkkotyökaluja, joilla on mahdollista rakentaa 

sivustonsa suhteellisen vaivattomasti ja edullisesti. Blogialustalle tai portfoliosivustolle 

rakentaminen ei ole yhtään huonompi idea kuin oman verkkopalvelun käyttäminen, sillä 

usein näille rakentaminen on vaivattomampaa ja halvempaa, mutta lopputuloksena voi 

kuitenkin olla näyttävä portfolio. Portfoliota rakentaessaan valokuvaajan on hyvä py-

sähtyä miettimään, onko kannattavaa valita portfolioonsa ainoastaan kuvia, joita hän 

ottanut toimeksiantajilleen vai olisiko järkevämpää valita kuvia, joista näkyy nimen-

omaan valokuvaajan oma tyyli. Portfolion kannattaa sisältää kuvia, jollaisia ottamalla 

valokuvaaja haluaisi työllistyä ja siksi ei ole ollenkaan huono idea valita portfolioonsa 

kuvia, joita ei välttämättä ole ottanut toimeksiantajilleen vaan mahdollisesti esimerkiksi 

omalle yritykselleen. (Valokuvaajaksi 2015b.) 

 

Tuleva yrittäjä tulee käyttämään portfolionsa rakentamisessa apuna blogiansa, jota hän 

on kirjoittanut seitsemän vuoden ajan ja tullut sen kautta tunnetuksi kirjoittamisensa 

lisäksi valokuvistaan. Blogi toimii hyvänä alustana portfoliolle, koska portfolion ohella 

yrittäjä voi samalla kirjoittaa uusimmista kuvausprojekteistaan ja saada näin asiakkaat 

kiinnostumaan hänestä valokuvaajansa aktiivisuuden ansiosta. Tällä hetkellä blogilla 

on oma domain, joka helpon muistettavuuden ja pysyvyyden takia sopii erittäin maini-

osti portfolion tarkoitukseen.  
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5 Taloussuunnitelma 

 

5.1 Rahoitus 

 

5.1.1 Rahoitussuunnitelma 

 

Aloittavan yrityksen on varmistettava, että sillä on tarvittava rahoitus liiketoiminnan pe-

rustamis- ja käynnistämisvaiheeseen joko omalla pääomalla tai ulkopuolisella rahoituk-

sella (Yritys-suomi 2015). Yrityksen on arvioitava rahoitussuunnitelman avulla, miten 

paljon se tarvitsee pääomaa yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Rahoitus-

suunnitelman avulla yrityksen on myös pystyttävä arvioimaan, kuinka paljon se tarvit-

see rahaa päivittäiseen toimintansa hoitamiseen eli toisinsanoin kuinka paljon se tarvit-

see rahaa selviytyäkseen lyhytaikaisista veloistaan ja muista maksuistaan. (McKinsey 

& Company 2000, 103)  

 

Näiden lisäksi yrityksen on mietittävä, mistä se tulee hankkimaan tarvitsemansa pää-

oman. Perustamisvaiheessa on tavallista hyödyntää oman pääoman lisäksi vierasta 

pääomaa ja mahdollisia avustuksia 

 

5.1.2 Starttiraha 

 

Starttiraha on valtiolta saatavaa tukea, jonka tarkoituksena on turvata aloittelevan yrit-

täjän toimeentulo yrittäjän käynnistäessä yritystoimintaansa. Starttirahan saaminen ei 

kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä yrittäjän on osoitettava kykenevänsä liiketoi-

mintaan ja todistettava yrityksensä mahdollisuudet toimia kannattavasti. (Valokuvaa-

jaksi 2015.) Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan starttirahan saamisen edellytyksiin 

kuuluvat päätoiminen yrittäjyys, riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan, mahdolli-

suudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus toimeentulon kannalta ja yri-

tystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty (Työ- ja elinkeinoministe-

riö 2015.) Työ- ja elinkeinotoimistot, joista starttirahaa haetaan, tarjoavat yrittäjäkoulu-

tusta starttirahan saamisen helpottamiseksi. (Valokuvaajaksi 2015a.) 

 

Starttirahaa on siis haettava ennen yritystoiminnan aloittamista ja on myös suositelta-

vaa, ettei yritystä rekisteröidä ennen starttirahan hakemista. Yrityksen rekisteröiminen 

ei kuitenkaan automaattisesti johda siihen, ettei starttirahaa olisi mahdollista saada 
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ollenkaan. Starttirahan määrä on keskimäärin ollut 500–600 €/kk ja sitä on mahdollista 

saada enintään 18 kuukauden ajan, kolmessa eri vaiheessa. (Valokuvaajaksi 2015a.) 

Tuleva yrittäjä täyttää työ- ja elinkeinoministeriön asettamat vaatimukset starttirahan 

saamiseksi, sillä hän tulee tulevaisuudessa toimimaan päätoimisena yrittäjänä valmis-

tuttuaan tradenomiksi ja tulevalla yrityksellä voidaan katsoa olevan hyvät mahdollisuu-

det menestyä toimialueellaan. Ennen yrityksensä rekisteröimistä tuleva yrittäjä tulee 

hakemaan starttirahaa yrityksensä perustamista varten. 

 

5.1.3 Lainat ja oma raha 

 

Aloittavan yrittäjän on mahdollista saada lainaa monenlaiselta eri taholta. Pankkilaina 

on usein kaikista kallein vaihtoehto ja siksi tuleva yrittäjän kannattaa vertailla eri pank-

kien lainojen korkoja, takaisinmaksuaikoja ja muita lainanehtoja löytääkseen itselleen 

kannattavimman vaihtoehdon. Yksi esimerkki vaihtoehtoisista lainanantajista on Finn-

vera, joka on valtion rahoituslaitos. (Valokuvaajaksi 2015a.) Finnveran lainoilla ei 

yleensä pystytä rahoittamaan kokonaisia hankkeita, mutta pienemmissä hankkeissa, 

joihin myös perustettavan yrityksen liiketoiminta lukeutuu, Finnvera voi toimia ainoana 

rahoittajana (Yritys-suomi 2015). Finnveran lainat ovat suhteellisen edullisia ja lainojen 

viitekorkona käytetään kuuden kuukauden euribor-korkoa, johon lisättävä marginaali 

vaihtelee yrityksen riskiluokituksen ja käytettävissä olevien vakuutusten mukaisesti. 

Pienten hankkeiden kuten kohdeyrityksen perustamisen rahoituksessa laina-aika on 

Finnveralla yleensä 1+4 vuotta, joista ensimmäisenä vuonna maksetaan ainoastaan 

korkoja ja lyhennysten maksaminen alkaa vasta liiketoiminnan toisena vuonna. (Finn-

vera 2015.) 

 

Ennen lainan ottamista on kannattavaa miettiä, onko mahdollista sijoittaa omaa rahaa 

yritykseen. Siinä ajassa, kun liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma hakevat vielä muoto-

aan, kannattaa kerätä itselleen pienimuotoista alkupääomaa yrityksen lanseerausvai-

heeseen. (Valokuvaajaksi 2015a.) Perustettava yritys tulee tarvitsemaan lainaa liike-

toimintansa aloittamiseksi ja tarkoituksena on hakea lainaa juuri Finnveralta, sillä tarvit-

tava lainasumma tulee todennäköisesti jäämään suhteellisen pieneksi. 
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5.2 Verotus 

 

5.2.1 Yritysten verotus  

 

Suomessa verotusoikeus on valtiolla, kunnilla sekä evankelisluterilaisella ja ortodoksi-

sella kirkolla. Maksettavat verot ovat luonteeltaan joko välittömiä tai välillisiä veroja: 

välittömiä veroja ovat esimerkiksi valtiolle maksettavat tulovero, perintö- ja lahjavero, 

varainsiirtovero sekä kunnalle suoritettava kunnallisvero, kun taas välillisiin veroihin 

lasketaan arvonlisävero, valmistevero ja tulli. Eri yritysmuotoja kohdellaan verotukses-

sa eri tavalla ja yritysmuodon valinnan kannalta tärkeää on huomioida nimenomaan 

välittömät verot. (Holopainen 2012, 136) 

 

Yritysmuodosta huolimatta yritys maksaa veroa voitostaan. Verotuksellinen tulos ei 

kuitenkaan aina vasta kirjanpidollista voittoa, sillä kirjanpidon ja verotuksen säännökset 

poikkeavat jossain määrin toisistaan. Verotuksessa kaikki kulut eivät ole vähennyskel-

poisia eivät kaikki tulot veronalaisia, esimerkiksi edustuskulut kirjataan kokonaisuudes-

saan kirjanpitoon ja vain puolet niistä voidaan vähentää verotuksessa. (Holopainen 

2012, 137) 

 

5.2.2 Ennakkoperintärekisteri 

 

Verohallinto ylläpitää ennakkoperintärekisteriä, johon voidaan merkitä jokainen, joka 

harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai 

muuta tulonhankkimistoimintaa työsuhteen ulkopuolella. Ennakkoperintärekisteriin il-

moittautuminen tapahtuu toimijan omalla hakemuksella, eikä siihen ilmoittautuminen 

ole pakollista.  Tähän Verohallinnon ylläpitämään rekisteriin kuuluminen tarkoittaa käy-

tännössä sitä, ettei suorituksen maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä 

vaan toimija huolehtii ennakkoverojen maksamisesta itse. (Verohallinto 2015) 

 

Tuleva yritys tullaan ilmoittamaan ennakkoperintärekisteriin ja yrityksen ennakkovero 

määritellään yrittäjän arvion perusteella, mutta jatkossa ennakkovero määräytyy edelli-

sen vuoden perusteella. Ennakkoveroon on mahdollista hakea muutosta kesken vuo-

den ja lopullinen verotus vahvistetaan vasta tilinpäätöksen jälkeen, jolloin yrittäjä saa 

laskun mahdollisista puuttuvista veroista tai vaihtoehtoisesti veronpalautusta, jos veroja 

on maksettu liikaa. (Valokuvaajaksi 2015a.)  
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5.2.3 ALV-rekisteri 

 

Arvonlisäverolla tarkoitetaan kulutusveroa, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihin-

taan ja jonka myyjä myöhemmin tilittää valtiolle. Verollista liiketoimintaa varten hankit-

tujen hyödykkeiden ostohintaan sisältyvä arvonlisävero on kuitenkin vähennyskelpoista 

ja maksettava arvonlisävero lasketaan lopulta siten, että myynneistä suoritettavasta 

verosta vähennetään kaikkiin vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyvä vero. Jokainen ta-

varoiden tai palveluiden myymistä liiketoiminnan muodossa harjoittava on arvonlisäve-

rovelvollinen eli toisin sanoen kaikki tavaroiden tai palveluiden myyntiä harjoittavat elin-

keinoharjoittajat ovat verovelvollisia yritysmuodosta riippumatta. Koska valokuvaus 

voidaan katsoa palveluksi, tulevan yrityksen toiminta on arvonlisäverollista toimintaa ja 

yritys tulee maksamaan arvonlisäveroa toiminnastaan. Arvonlisäverollista toimintaa 

harjoittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverollisten rekisteriin lukuun ottamat-

ta yrityksiä, joiden tilikauden liikevaihto jää alle 8 500 euron. (Verohallinto 2015) 

 

Valokuvaamista harjoittavalla yrityksellä verokanta on kaikkien palveluiden osalta 24 % 

ja se on maksettava koko summasta, kun tilikauden liikevaihto ylittää 8 500 euron ra-

jan. Arvonlisäverollisten rekisteriin hakeutuminen on kuitenkin suositeltavaa myös niille 

yrityksille, joiden liikevaihto ei ylitä aiemmin mainittua rajaa, sillä yritys saa maksaman-

sa arvonlisäverot takaisin hakemalla verottajalta alarajahuojennusta. (Valokuvaajaksi 

2015a.) Myyntien arvonlisäverot suoritetaan pääsääntöisesti kalenterikuukaudelta, jon-

ka aikana tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu eli verot suoritetaan suoriteperustei-

sesti. Verovelvollisella on kuitenkin oikeus käyttää tilikauden aikana suoriteperusteen 

sijasta laskutusperustetta, jolloin vero suoritetaan kalenterikuukaudelta, jonka aikana 

ostajaa on veloitettu toimitetusta tavarasta tai suoritetusta palvelusta. (Verohallinto 

2015.) 

 

5.3 Kirjanpito 

 

Suomessa kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitoa ohjailevat säännökset 

kirjanpitolaissa ja asetuksessa, mutta sitä ohjaavat myös monet yritysten verotusta 

koskevat lait sekä elinkeinoverolaki. Kirjanpitoa ei pidetä ainoastaan yrityksen ulkopuo-

lisia tahoja varten vaan ensisijaisesti nimenomaan yrityksen omaan käyttöön, sillä kir-

janpidosta on monenlaista hyötyä: se auttaa yrittäjää näkemään yrityksen taloudellisen 

tilanteen, antaa tietoa yrityksen kannattavuudesta ja sen avulla esimerkiksi lasketaan 

yrityksen maksettavaksi tulevat verot. Kirjanpito, joka koostuu tuloista, menoista, omai-
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suudesta, omista varoista ja veloista, pitää sisällään tiedon siitä, kuinka raha liikkuu 

yrityksen sisään ja yrityksestä ulos ja millaisessa taloudellisessa tilassa yritys on. (Me-

retniemi & Ylönen 2009, 140.) 

 

Yleensä kirjanpito kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi, vaikka viimekädessä yrit-

täjä onkin itse vastuussa kirjanpidosta (Meretniemi & Ylönen 2009, 142). Kohdeyritys 

tulee tarvitsemaan kirjanpidollista apua perustamisvaiheessa, sillä yritystä perustetta-

essa yrittäjä haluaa varmistua siitä, että kaikki tapahtuu lainmukaisesti ja mahdollisim-

man vähin virhein. Tuleva yrittäjä on kuitenkin ammatiltaan tradenomi, joten hän hoitaa 

todennäköisesti jossain vaiheessa yrityksen kirjanpidon itse ja säästää näin kirjanpidon 

kuluissa.  

6 Riskit 

 

Riskien tunnistaminen, riskeihin varautuminen ja niiden analysoiminen on ehdottoman 

tärkeää riippumatta siitä, onko kyseessä aloitteleva vai pidempään toiminut yritys. Yri-

tystoiminnan riskit voidaan jakaa esimerkiksi karkeasti liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. 

Liikeriskit liittyvät vahvasti yritystoimintaan kilpailullisilla markkinoilla, ja tyypillisiin liike-

riskeihin lukeutuvat esimerkiksi asiakkaiden maksuvaikeudet, tavarantoimittajien toimi-

tusvaikeudet, yrityksen kannattavuuden äkillinen heikentyminen, kilpailijoiden toimet 

sekä taloudellisen ympäristön tapahtumat. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on eritäin 

hyvä esimerkki liikeriskistä, joka on valitettavasti koitunut monen yrityksen kohtaloksi. 

(Hesso 2013 168–169.) Tälläkin hetkellä taloustilanteen huonontuminen voidaan nähdä 

suurena riskinä kohdeyritystä ajatellen, sillä taloustilanteen huonontuessa valokuvaus-

palveluista ollaan usein valmiita luopumaan ja siten asiakkuuksien menettäminen on 

todella todennäköistä. Kohdeyrityksen jäädessä mahdollisesti ilman asiakkaita pysyäk-

seen budjetissa sen on säästettävä esimerkiksi henkilöstökuluissa ja markkinointiku-

luissa, jotka voivat johtaa puolestaan asiakkuuksien vaikeampaan saamiseen. 

 

Vahinkoriskeillä puolestaan tarkoitetaan riskejä, jotka realisoituessaan kohdistuvat jo-

honkin tiettyyn yrityksen toiminnan osa-alueeseen. Vahinkoriskejä voidaan luokitella 

esimeriksi omaisuusvahinkoihin, rikoksiin, keskeytys- ja riippuvuusvahinkoihin, vahin-

gonkorvausvaatimuksiin ja henkilöriskeihin. (Hesso 2013, 168–169) Kohdeyrityksessä 

vahinkoriskeihin voidaan lukea esimerkiksi laitevahingot, sillä yrityksessä käytettävä 

kamerakalusto on niin kallis, että siihen kohdistuvat mahdolliset vahingot tulisivat tun-

tumaan yrityksen taloudessa erityisen vahvasti. Laitevahinkoihin yritys voi varautua 



27 

 

  

esimerkiksi turvaamalla toimintakykynsä laajemmalla kamerakalustolla, etteivät pienet 

laitevahingot tuntuisi heti liiketoiminnassa. Lisäksi yrityksen on kiinnitettävä erityisen 

suurta huomiota laitevahinkojen välttämiseen, sillä vaikka riskit ovat oleellinen osa yri-

tystoimintaa, yrityksen tulisi osata varautua kaikkiin riskeihin. On myös heti yritystoi-

minnan alkaessa tärkeää ottaa selville, kuinka yritys voisi pienentää riskin realisoitumi-

sen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia (Hesso 2013, 168–169).  

 

7 SWOT 

 

7.1 Yleistä SWOT-analyysistä 

 

SWOT-analyysin voidaan pitää yrityksen työkaluna, jonka avulla se pystyy analysoi-

maan sisäisen kyvykkyytensä ja resurssiensa sekä ulkopuolisten tekijöiden luomia 

mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat tässä analyysissä yrityk-

sen sisäisiä voimavaroja, kun taas mahdollisuudet ja uhat puolestaan kuvaavat ulkoista 

toimintaympäristöä. Analyysin yhteydessä tarkastellaan, millä tavoin analyysissa saatu-

ja tuloksia voitaisiin hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä eli miten esimerkiksi 

voitaisiin tarttua entistä paremmin toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. (Koski 

& Virtanen 2005, 50.) 

 

 

Kuvio 1. SWOT-analyysi. 
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7.2 Vahvuudet  

 

Tulevalla yrityksellä on paljon erilaisia vahvuuksia kuvion 1 mukaisesti. Näistä yksi tär-

keimmistä on tulevan yrittäjän motivaatio ja innokkuus työtään kohtaan. Motivaatio ja 

työn mielekkyys ovat usein yhteydessä työn tuottavuuteen ja työpaikan hyvään ilmapii-

riin, jotka puolestaan vaikuttavat asiakaspalvelun laatuun. Palveluntarjoajana tuleva 

yritys on riippuvainen asiakkaistaan, joten asiakkaan arvostaminen sekä asiakkaan 

tarpeiden kuunteleminen ovat erityisen tärkeitä asioita yrityksessä ja näistä  

 

Palveluiden persoonallisuus voidaan myös nähdä tulevan yrityksen vahvuutena varsin-

kin Savonlinnan alueella, missä saman alan yritykset eivät tarjoa tavallisista kuvapalve-

luista poikkeavia palveluita. Tulevalla yrittäjällä on erittäin selkeä näkemys siitä, millais-

ta jälkeä hän haluaa valokuvaamalla saada aikaan ja nimenomaan tämän takia asiakas 

voi luottaa saavansa rahoilleen aina vastineeksi jotain sellaista, mitä hän ei välttämättä 

mistään muualta tulisi saamaan. 

 

7.3 Heikkoudet 

 

Tuleva yrityksen heikkoutena voidaan aluksi nähdä sen tuntemattomuus, sillä muiden 

uusien yritysten tavoin tulevalla yritykselläkään ei ole vielä suurta asiakaskuntaa tai 

esimerkiksi tunnettua brändiä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia nimenomaan yrityksen 

alkutaipaleella, mutta tuntemattomuus tulee todennäköisesti katoamaan ajan myötä, 

sillä Savonlinnan kokoisessa kaupungissa yritykset harvemmin jäävät tuntemattomaksi. 

Saadessaan hyvää palautetta asiakkailtaan yritys voi olla lähes varma siitä, että palau-

te tulee leviämään kaupungissa nopeasti esimerkiksi sosiaalisen median kautta. 

 

7.4 Mahdollisuudet 

 

Uudet asiakkuudet voivat olla huomattava mahdollisuus tulevalle yritykselle ja varsinkin 

esimerkiksi tunnettujen yritysten halutessa hyödyntää tulevan yrityksen palveluita mah-

dollisuudet kasvaa yrityksenä moninkertaistuvat. Yrityksen palvelut ovat monipuolisia ja 

yrityksen on tarkoituksena jatkaa palveluidensa kehittämistä jatkuvasti, sillä jatkuva 

kehitys ja innovaatio voidaan nähdä suurena kilpailuetuna muuttuvassa markkina- ja 

taloustilanteessa. 
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Kun yritystä aletaan markkinoida, sosiaalinen media voidaan nähdä jopa erityisen suu-

rena mahdollisuutena. Sosiaalisen median merkitys yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti 

ja näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa on kannattavaa panostaa, sillä nimenomaan 

sillä tavoin asiakkaat löytävät yrityksen mahdollisimman helposti ja kynnys ottaa yrityk-

seen yhteyttä on todennäköisesti pienempi kuin yritykseen, joka ei ole näkyvillä. Var-

sinkin nuoremmat asiakkaat mieltävät helpommaksi lähestyä yritystä sosiaalisessa 

mediassa kuin esimerkiksi soittamalla suoraan yritykseen kysyäkseen lisätietoja tarjo-

tuista palveluista. 

 

7.5 Uhat 

 

Yksi suurimmista uhkista monelle yritykselle ovat suhdannevaihtelut ja rahoituskriisin 

mahdollisuus, näin on myös tulevan yrityksen kohdalla. Lama-aikana tulevan yrityksen 

taloudellinen tilanne voi joutua koville ja kysyntä saattaa laskea merkittävästi, sillä lama 

vaikuttaa yrityksen lisäksi myös mahdollisiin asiakkaisiin. Taloudellisen tilanteen huo-

nontuessa monet asiakkaat ovat valmiita luopumaan ensimmäiseksi nimenomaan va-

lokuvauspalveluiden kaltaisista palveluista, sillä ne eivät usein ole välttämättömiä. 

 

Suhteellisen pieni palveluita tarjoava yritys on riippuvainen asiakkaistaan ja siksi asiak-

kuuksien menettäminen voidaan nähdä suurena uhkana, vaikka kyse olisi vain muuta-

masta asiakkuudesta. Kysynnän heikkeneminen esimerkiksi taloustilanteen huonontu-

essa tai kilpailun kasvaessa on myös uhka, sillä yritys joutuu epämukavaan tilantee-

seen, jos mahdolliset asiakkaat eivät ole kiinnostuneita yrityksestä tai sen tarjoamista 

palveluista. Sen lisäksi, että taloustilanteen huonontuminen on tällä hetkellä erittäin 

todennäköistä, myös kilpailun kasvaminen on myös erittäin mahdollista valokuvausalan 

kiinnostaessa yhä useampia nuoria. 

8 Lopuksi 

 

8.1 Yhteenveto 

 

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen oli tulevan yrittäjän kannalta tärkeää, koska opin-

näytetyössä laaditun suunnitelman avulla hän voi arvioida liikeideansa toimivuutta, teh-

dä lisää päätöksiä tulevaan yritykseensä liittyen ja myöhemmin mahdollisesti perustaa 



30 

 

  

yrityksensä. Valokuvaamisen ammattilaisten ottamia valokuvia tulee nykypäivänä vas-

taan kaikkialla, mutta tietämys alasta on kuitenkin ollut vähäistä ja alan monipuolisuus 

tulee usein yllätyksenä asiasta tietämättömille, tästä syystä opinnäytetyössä perehdyt-

tiin valokuvaamiseen ammattina. Alaan perehtyminen loi vakaan pohjan liiketoiminta-

suunnitelman laatimisen lisäksi markkinointisuunnitelman ja taloussuunnitelman laati-

miselle sekä niiden tarkastelemiselle. 

 

Valokuvaajan työ on suhteellisen monipuolista ja kaikkia mahdollisia suuntautumisaloja 

on hankalaa luokitella loogisesti. Näitä suuntautumisaloja voidaan jaotella esimerkiksi 

kohteen, julkaisumedian tai toimeksiantajan perusteella, mutta tavallisinta on, että va-

lokuvaajan työtehtävät ovat monialaisia riippumatta esimerkiksi toimeksiantajasta. Hy-

vän valokuvaajan tulee olla samanaikaisesti sekä näkemyksellinen että ihmissuhde-

taitoinen, sillä työssä kohdataan päivittäin uusia ihmisiä ja mahdollisesti myös odotta-

mattomia tilanteita, joista valokuvaajan on saatava irti mahdollisimman paljon. Tulevan 

yrittäjän osaaminen valokuvaamisen alalta on harrastuspohjaista, mutta hänen on tar-

koituksena hankkia itselleen lisää ammattitaitoa opiskelemalla valokuvaamista. 

 

Liiketoimintasuunnitelma, joka on sekä yritystä perustettaessa että yrityksen tulevai-

suudessa erittäin tärkeä liiketoiminnan onnistumisen kannata, laadittiin kokoamalla 

kaikki tärkeimmät valokuvausyrityksen perustamiseen liittyvät asiat yhteen. Liiketoimin-

tasuunnitelmassa käydään läpi toimintamallit, joihin lukeutuvat tässä työssä liikeidea, 

toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategia. Yrityksen liikeideaksi määriteltiin yksinkertai-

sesti kuvapalveluiden lisäksi valokuvaustarvikkeiden myyntiin keskittyminen ja toiminta-

ajatukseksi tarjota monipuolisia valokuvaukseen liittyviä palveluita sekä tuotteita asiak-

kailleen ja vastata samalla asiakkaidensa tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Yrityk-

sen vision oli kasvaa toimijana toiminimen kautta toimivasta pienimuotoisesta kuvaus-

toiminnasta luotettavaksi ja monipuoliseksi valokuvausalan yritykseksi, joka on kilpailu-

kykyinen toimialueellaan. Kohdeyrityksen tärkeimpiin arvoihin kuuluivat asiakkaan kun-

nioittaminen, asiakaslähtöisyys, ammattimaisuus, asiantuntevuus ja luotettavuus. 

  

Strategiana oli perustaa yritys ensin pienimuotoisesti toiminimenä, mutta laajentaa 

myöhemmin liiketoimintaa niin, että osakeyhtiöksi rekisteröiminen on kannattavaa. Yri-

tykselle ei valittu vielä toiminimeä, mutta sen on tarkoituksena erottua paikallisista kil-

pailijoistaan toiminimestään lähtien ja jäädä asiakkaidensa mieleen nimensä perusteel-

la. Yrityksen ei katsottu tarvitsevan tarvitsemaan toimitiloja vielä siinä vaiheessa, kun 

se perustetaan toiminimenä, sillä yritys tulee keskittymään nimenomaan luonnollisissa 
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olosuhteissa otettuihin valokuviin. Yrittäjän on tehtävä erilaisia laitehankintoja kamera-

kalustoonsa liittyen ja nämä hankinnat tehdään mahdollisesti leasing-sopimuksella. 

 

Markkinointisuunnitelmassa perehdyttiin periaatteiden lisäksi kohdeyrityksen mahdolli-

siin asiakkaisiin, hinnoitteluun, markkinointikanaviin ja verkostoitumiseen sekä portfoli-

on rakentamiseen. Markkinoinnin kannalta näiden kaikkien katsottiin olevan tärkeitä ja 

esimerkiksi markkinointikanavien valitsemisessa haluttiin olla tarkkana, sillä sosiaalisen 

median aikakautena perinteisemmät markkinointikanavat eivät välttämättä toimi kaiken-

laisten tuotteiden ja palveluiden markkinoimisessa. Valtaosa nuorista asiakkaista käyt-

tää sosiaalista mediaa päivittäin ja siihen kannattaa panostaa markkinointikanavana 

sen laajan tavoittavuuden ja nopean päivitettävyyden ansiosta. Tulevan yrityksen 

markkinointi päätettiin toteuttaa suurimmalta osin sosiaalisen median eri kanavissa, 

kuten esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, joiden lisäksi tuleva yrit-

täjä tulee rakentamaan itselleen portfolion blogialustalle. 

 

8.2 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyössä valokuvausalan todettiin elävän tällä hetkellä murroksessa ja samalla 

kasvavan jatkuvasti. Valokuvalta ja valokuvaajalta vaaditaan jatkuvasti vain enemmän, 

valokuvaaminen on nykyään muutakin kuin valokuvaamista ja siksi alan yritysten olisi 

kehitettävä palveluitaan jatkuvasti murroksen mukana. On kuitenkin fakta, etteivät kaik-

ki valokuvausalan yritykset välttämättä ole pysyneet kehityksessä mukana ja siksi tarvi-

taan uusia yrittäjiä vastaamaan lisääntyneeseen kehittyneiden valokuvauspalveluiden 

kysyntään. Tämän vuoksi päätettiin perustaa valokuvauspalveluita tarjoava yritys, jolle 

tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa liiketoimintasuunnitelma. Tavoitteena oli 

lisäksi laatia liiketoimintasuunnitelman tueksi pienimuotoinen markkinointisuunnitelma 

sekä rahoitussuunnitelma, jotta pystyttäisiin helposti arvioimaan yrityksen toimivuutta.  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa hyödynnettiin valokuvausalaa käsiteltäessä kirjalähtei-

den lisäksi yhtä verkkolähdettä, joka kokosi valokuvausalan ja alan yrittäjyyden katta-

vaksi kokonaisuudeksi. Liiketoimintasuunnitelman teoria on koottu monesta eri kirjaläh-

teestä hyödyntäen samalla muutamia verkkolähteitä esimerkiksi liiketoimintasuunnitel-

mani laadittujen markkinointi- ja rahoitussuunnitelmien teoriaosuuksissa. Liiketoiminta-

suunnitelma itsessään laadittiin opinnäytetyössä esiintyvän teorian pohjalta ja perustuu 

siten moneen erilaiseen kirjalähteeseen. Liiketoimintasuunnitelmassa käytiin läpi kaikki 

valokuvausyrityksen kannalta tärkeät asiat, mutta samalla jätettiin opinnäytetyön ulko-



32 

 

  

puolelle asioita, jotka olisivat voineet olla tärkeitä erilaisen yrityksen kannalta. Tämän 

liiketoimintasuunnitelman voidaan katsoa tarjoavan hyvän pohjan nimenomaan valoku-

vausalan yrityksen perustamiselle, mutta myös luovan katsauksen yrityksen perustami-

sen perusasioihin, jotka ovat oleellisia muiden alojen yrityksille. 

 

Ensimmäiset opinnäytetyöprosessin työskentelyvaiheet olivat aineiston keruu sekä 

tiedon analysointi, joiden jälkeen tuotettiin raakaversio opinnäytetyön teoriaosuudesta. 

Teoriaosuutta täydennettiin raakaversioon nähden todella paljon ennen itse varsinaisen 

liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisen aloittamista, jotta kirjoittaminen olisi ollut mah-

dollisimman yksinkertaista ja nopeaa. Liiketoimintasuunnitelma kirjoitettiin teoriaosuu-

den rinnalle, jotta sen ymmärtäminen olisi helpompaa ja opinnäytetyön rakenne pysyisi 

loogisena. Viimeisenä tehtiin opinnäytetyön puhtaaksikirjoitus tekstinohjaajan ohjeis-

tuksen mukaisesti ja viimeisteltiin työtä lisäämällä joitakin oleellisia huomioita liiketoi-

mintasuunnitelman eri osa-alueisiin sekä kirjoittamalla SWOT-analyysi selventämään 

perustettavaa yritystä kokonaisuutena. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessa esiintyi muutamia haasteita, jotka johtivat erilaisiin toimen-

piteisiin. Valokuvausalaa käsiteltäessä haasteeksi koitui melko vähäinen lähdemateri-

aalin määrä, sillä kirjallista lähdemateriaalia aiheesta ei ollut ja verkkolähteetkin rajoit-

tuivat yhteen kattavaan sivustoon, joka onneksi tarjosi erittäin kattavan tietoperustan 

valokuvausalasta ja alan yrittäjyydestä.  Liiketoimintasuunnitelman teoriaosuutta kirjoit-

taessa haaste oli päinvastainen, sillä suurimmaksi haasteeksi voitiin katsoa heti alussa 

aihealueen laajuus ja lähdemateriaalin suuri määrä. Näiden vuoksi aihealuetta joudut-

tiin rajaamaan rankasti ja jättämään lopulta liiketoimintasuunnitelmasta joitakin valoku-

vausalaan vähemmän vaikuttavia osa-alueita kokonaan pois. Lopulta opinnäytetyön 

tietoperusta saatiin kuitenkin rakennettua varmoista tietolähteistä, sillä valokuvausalan 

tietoperustan taustana toimineen lähdemateriaalin on tuottanut Suomen Lehtikuvaajat 

ry ja liiketoimintasuunnitelman tietoperusta koostuu monesta yrityksen perustamista ja 

liiketoimintasuunnitelman laatimista käsittelevästä ammattiteoksesta, joiden tiedon voi-

daan katsoa olevan yhdenmukaista. Markkinointi- ja rahoitussuunnitelmien tietoperusta 

on koottu verkkolähteistä, jotka ovat suurimmaksi osaksi olleet Suomen Lehtikuvaajat 

ry:n ylläpitämän verkkosivuston lisäksi valtion viranomaisten verkkosivuja, joten tieto-

perustan voidaan katsoa olevan näidenkin kohdalla varmaa.  

 

Tämän opinnäytetyön jatkotoimenpiteet liittyvät yrityksen perustamiseen, minkä vuoksi 

opinnäytetyö alun perin päätettiin laatia. Opinnäytetyössä laadittu liiketoimintasuunni-
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telma tarjoaa hyvän pohjan yrityksen perustamiselle ja kohdeyritys on tarkoituksena 

perustaa muutaman vuoden sisällä riippuen nykyisen taloustilanteen kehittymisestä.  

 

 

 

.  
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Liiketoimintasuunnitelman kooste 
 

 

1 Liikeidea 

 

Yritys on Savonlinnaan perustettava valokuvausliike, jonka tarkoituksena on keskittyä 

kuvapalveluiden lisäksi valokuvaustarvikkeiden myyntiin. 

 

2 Toiminta-ajatus ja visio 

 

Kohdeyrityksen toiminta-ajatuksena on yksinkertaisesti tarjota monipuolisia valokuva-

ukseen liittyviä palveluita sekä tuotteita asiakkailleen ja vastata samalla asiakkaidensa 

tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Visiona on kasvaa toimijana toiminimen kautta 

toimivasta pienimuotoisesta kuvaustoiminnasta luotettavaksi ja monipuoliseksi valoku-

vausalan yritykseksi, joka on kilpailukykyinen toimialueellaan. 

 

3 Strategia 

 

Kohdeyrityksen on tarkoituksena aloittaa toimintansa toiminimen kautta ja kerätä tun-

nettuutta tarjoamalla valokuvauspalveluita pienemmässä mittakaavassa kuin suurissa 

valokuvausalan yrityksissä. Näistä muista yrityksistä perustettava yritys tulee erottu-

maan persoonallisilla ja asiakaslähtöisillä valokuvillaan ja palveluillaan, sillä suurin osa 

Savonlinnassa toimivista alan yrityksistä tarjoaa edelleen ainoastaan studiossa toteu-

tettavia valokuvauspalveluita. 

 

4 Arvot 

 

Kohdeyrityksen arvoihin kuuluvat 

 asiakkaan kunnioittaminen 

 asiakaslähtöisyys 

 ammattimaisuus 

 asiantuntevuus  

 luotettavuus 

 positiivisuus. 
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5 Käytännön ratkaisut 

  

Yritys on tarkoituksena perustaa ensin pienimuotoisesti toiminimenä, mutta laajentaa 

myöhemmin liiketoimintaa niin, että osakeyhtiöksi rekisteröiminen on kannattavaa. Yri-

tyksellä ei ole vielä toiminimeä, mutta sen on tarkoituksena erottua paikallisista kilpaili-

joista toiminimestään lähtien ja jäädä asiakkaidensa mieleen nimensä perusteella. Yri-

tys ei tule tarvitsemaan toimitiloja vielä siinä vaiheessa, kun se perustetaan toiminime-

nä, sillä yritys tulee keskittymään nimenomaan luonnollisissa olosuhteissa otettuihin 

valokuviin ja erottumaan näin muista kaupungin valokuvausyrityksistä. 

 

Yrittäjän on tehtävä erilaisia laitehankintoja kamerakalustoonsa liittyen ja nämä hankin-

nat tehdään mahdollisesti leasing-sopimuksella.  

 

6 Markkinointisuunnitelma 

 

Tulevan yrityksen markkinointi tullaan toteuttamaan suurimmalta osin sosiaalisen me-

dian eri kanavissa, kuten esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, joi-

den lisäksi tuleva yrittäjä tulee rakentamaan itselleen portfolion blogialustalle. 

 


