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1  YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN -

MONIVAIHEINEN PROSESSI

Yrityksen perustamista miettii moni jossakin elämänsä vaiheessa ja monelle se jää

vain haaveeksi. Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii pereh-

tymistä etukäteen. Sen vuoksi on hyvä käydä esimerkiksi jokin yrittäjäkurssi ennen

yrityksen perustamista, jotta hallitsee olennaiset asiat. Kursseja järjestetään esimerkik-

si eri oppilaitoksissa ja TE-keskuksissa.

Rahoituksen järjestäminen tuottaa eniten ongelmia yrityksen perustamista suunnittele-

ville henkilöille, vaikka liikeidea olisi kuinka hyvä. Rahoittajat eivät ole välttämättä

samaa mieltä idean keksijän kanssa ja toiminnan aloittaminen saattaa kaatua siihen.

Yrittäjä voi hakea tukea ja rahoitusta usealta eri taholta, joista tähän opinnäytetyöhön

on otettu muutama esimerkki.

Erilaisiin riskitekijöihin on syytä varautua jo ennalta ja työssä käsitelläänkin laajasti

sitä, mitä erilaisia riskitekijöitä on olemassa, millaisia ominaisuuksia niillä on ja miten

ne vaikuttavat yrityksen toimintaan. Lisäksi kerrotaan riskienhallinnasta.

Opinnäytetyössä pyritään huomioimaan myös muita yritystoiminnan aloittamiseen

liittyviä olennaisia asioita. Työssä käsitellään yrittäjän vaatimuksia, elinkeinovapautta,

yritysmuodon valintaa, yrityksen suunnitteluvaihetta, verotusta ja erilaisia tapoja toi-

mia yrittäjänä.

Tutkimusosa painottuu tutkittavien yrittäjien kokemuksiin erilaisista tukimuodoista,

yritysten ongelmiin toiminnan alussa ja niiden ratkaisuihin, koettuihin riskitekijöihin

ja toimintaan niiden välttämiseksi. Heidän ajatuksensa ja mielipiteensä ovat hyvä esi-

merkki uudelle yrittäjälle.
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2 TUTKIMUSASETELMA

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen taustasta, rajauksesta, tutkimusmenetelmästä,

aikaisemmista tutkimuksista sekä tutkimuskysymyksistä.

2.1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rajaukset

Yritystoiminta on kiinnostanut opinnäytetyön tekijöitä jo pidemmän aikaa, minkä

vuoksi se valittiin opinnäytetyön aiheeksi. Alun perin oli suunnitelmissa tehdä liike-

toimintasuunnitelma, mutta siitä muotoutui vuoden aikana aihe ”Ohjeita uuden yrityk-

sen perustamiseen”. Työtä tehtäessä yritystoimintaan liittyvät asiat tulivat tutuiksi

opinnäytetyön tekijöille ja työstä on toivottavasti apua myös muille yritystoiminnasta

kiinnostuneille henkilöille.

Monien yritysten elinkaari on melko lyhyt johtuen liian pienestä alkupääomasta. Toi-

saalta yrityksen toimintaa ei suunnitella kovin pitkällä tähtäimellä eikä kartoiteta ris-

kejä etukäteen. Tähän työhön on koottu tietoa siitä, mihin kaikkiin asioihin pitää kiin-

nittää huomiota yritystoimintaa aloitettaessa, mistä kaikkialta voi saada tukea ja rahoi-

tusta sekä mitä erilaisia riskitekijöitä voi esiintyä. Tutkimusosuudessa kerrotaan aloit-

taneiden yrittäjien kokemuksista erilaisista tukimuodoista, riskeistä sekä siitä, miten

he ovat selvinneet ongelmistaan.

Yrityksen perustaminen on niin laaja käsite, että työtä tehtäessä oli karsittava monia

asioita pois. Esimerkiksi yritystoiminnan aloittamisessa hyväksi havaitusta liiketoi-

mintasuunnitelmasta löytyy hyviä ohjeita ja malleja paljon esimerkiksi internetistä,

eikä sitä sen vuoksi käsitelty tässä työssä. Liikeidea on myös oma kokonaisuutensa,

joka jätettiin työstä pois. Yksi laaja ja hyvin tärkeä aloittamiseen liittyvä projekti on

markkina-analyysi, joka on syytä tehdä, varsinkin kehiteltäessä jotakin uutta tuotetta

tai palvelua. Työssä ei myöskään ole käsitelty erilaisia rahoituslaskelmia.
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2.2 Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyössä käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, koska työ käsittelee reaa-

limaailmassa tapahtuvaa toimintaa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusta-

valla, koska tutkimusjoukko oli pieni. Opinnäytetyön tekijöiden tavoitteena oli tutki-

musjoukon ymmärtäminen ja syvällinen perehtyminen tutkimuksen tuloksiin.

Konstruktiivinen tutkimusote on menetelmä, joka tuottaa uudistuvia rakenteita. Sen

avulla pyritään ratkaisemaan tosielämässä tapahtuvia ongelmia ja antamaan apua so-

veltavalle tieteenalalle. (Konstruktiivinen tutkimusote 2008.) Tutkimusmenetelmään

kuuluu olennaisesti, että tutkittava ongelma on sidoksissa aikaisempaan tietoon ja että

ongelman ratkaisun yhteydessä on näytettävä toteen sen uutuus ja toimivuus. (Kon-

struktiivinen tutkimusote 2006.)

Kvalitatiivisessä tutkimuksessa pyritään tutkimaan haastattelujen ja keskustelujen

perusteella tutkittavaa aihetta tai tuotetta. Luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus on

luovaa, arvioivaa, diagnosoivaa ja kuvailevaa. Pohditaan, miksi tai miten on toimittu

jollakin määrätyllä tavalla ja mitä syitä ja seurauksia eri asioilla on. Kvalitatiivista

tutkimusta voidaan käyttää yhdessä kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa tai itsenäisenä

tutkimusmenetelmänä. (Kvalitatiivinen tutkimus 2007.)

2.3 Aikaisemmat tutkimukset

Ketjutoiminta ketjuyrittäjän ja asiakkaan näkökulmasta

Tässä empiirisessä tutkimuksessa tutkittiin K-ryhmän ketjuuntumista ja sen vaikutusta

koko Suomen päivittäistavarakauppaan. Tutkimuksessa haastateltiin K-ryhmän kaup-

piaita ja siinä kysyttiin ketjussa olemisen eduista ja haitoista. Tuloksista selvisi, että

kauppiailla on myönteinen suhtautuminen ketjutoimintaan ja heidän mielestään ket-

juuntumisessa olevat edut ovat paljon suuremmat kuin haitat. Asiakkaat ovat olleet

myös tyytyväisiä K-ryhmän ketjuuntumiseen. (Heiskanen & Pirhonen 1996.)
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Tavoitteena ketjuuntumisessa on saavuttaa tehokkuusetuja, joita suuri yrityskoko tuo

ketjun yrityksille. Ketjutoiminnassa on otettava huomioon ketjun velvoitteet. Menes-

tymisen ketjuyrittäjä saavuttaa sekä oman työpanoksensa että ketjun antaman yhteis-

työpanoksen avulla. Ketjun tunnettu toimintamalli on kuluttajille valmiiksi tuttu ja he

tietävät valmiiksi, millaisia tuotteita ja palveluita yritys myy. Etuna kuluttajat saavat

edullisempia tuotteita. (Heiskanen & Pirhonen 1996.)

Ketjutoimintaa käsittelevä tutkimus liittyy tähän tutkimukseen lähinnä siltä osin, että

työssä käsitellään erilaisia tapoja toimia yrittäjänä. Franchising-yrittäjyys on hyvin

paljon samantapaista toimintaa kuin K-ryhmänkin toiminta on.

Yhteistyön rooli uuden liiketoiminnan käynnistämisessä

Katja Mäen kirjoittama väitöskirja käsittelee teknologiahautomoyritysten välistä yh-

teistyötä ja yhteistyösuhteisiin liittyviä luonteenpiirteitä. Hautomossa olevilla yrityk-

sillä on tarkoituksena perustaa korkeaan teknologiaan liittyvää liiketoimintaa ja siellä

ollessaan ne ovat vasta toimintansa alussa. Monet uudet teknologiayritykset toimivat

yhteistyössä tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa. Tämän alan yritysten tuot-

teet ovat useimmiten niin monimutkaisia, että niiden kehittämiseen ja valmistamiseen

tarvitaan monen eri toimijan yhteistyötä ja työpanosta. Yhteistyön etuina on tuotteiden

nopea markkinoille pääseminen sekä siellä menestyminen, mikä voi olla elinehto yri-

tyksen toiminnalle. (Mäki 2007, 10 - 11.) Katja Mäen tekemä tutkimus liittyy tähän

tutkimukseen siltä osin, että osa tässä tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä on

myös hautomossa kehittyneitä.
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2.4 Tutkimuskysymykset

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat:

1. Mistä aloittava yrittäjä voi saada tukea?

Tieto aloittavan yrittäjän tukimuodoista on saatu kirjallisuudesta ja nettilähteistä.

2. Millaisia kokemuksia aloittavilla yrittäjillä on eri tukimuodoista?

Erilaisten tukimuotojen saamisesta on koottu tietoa yrittäjien kokemusten perusteella.

3. Millaisia ongelmia yritysten alkuvaiheeseen liittyy?

Aloittaneiden yrittäjien kertomista kokemuksista on koottu tietoa siitä, mitä ongelmia

heillä on ollut yrityksen alkuvaiheessa.
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3 YRITYKSEN PERUSTAMISTOIMENPITEET

Tässä luvussa perehdytään yrittäjän vaatimuksiin, elinkeinovapauteen, yrityksen

suunnitteluvaiheeseen ja erilaisiin yrittäjyyden toimintatapoihin. Ne ovat asioita, joi-

hin on kiinnitettävä huomiota uutta yritystä perustettaessa.

3.1 Yrittäjän vaatimukset

Menestyvän yrittäjän kolme piirrettä ovat oma persoona, ammattiosaaminen sekä yrit-

täjyystaidot. Persoonallisuudeltaan yrittäjän tulee olla rohkea, aloitekykyinen, innos-

tunut ja ahkera. Ammattitaitoa on oltava riittävästi liittyen myytävään tuotteeseen tai

palveluun. Henkilön on tiedettävä yrittäjyyden perusperiaatteet ja osattava hyödyntää

tietoa ja taitoa suhteessa omaan toimintaansa. (Yrityksen perustaminen 2008.)

Yrittäjänä toimiminen edellyttää aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä toiminnan jatkuvaan

kehittämiseen. Yrittäjän pitää olla kärsivällinen, itsevarma ja tavoitteellinen, koska

yrityksen ja tuotteiden tunnetuksi tekemiseen voi mennä hyvinkin paljon aikaa. Hen-

kisten ja fyysisten voimavarojen on oltava hyvät, ja tärkeää on olla nöyrä sekä pai-

neen- ja stressinsietokykyinen. Asiakassuhteet pitää hoitaa ystävällisesti, joustavasti ja

palveluhaluisesti, oli itsellä miten huono päivä tahansa. Yrittäminen on pääasiassa

asiakaspalvelua ja mitä paremmin sen tekee, sitä paremman kuvan yritys antaa itses-

tään. Asiakkaiden luottamusta ei saa koskaan pettää. Kovuutta, yhteistyökykyä ja jä-

meryyttä pitää löytyä, jotta tulee toimeen kilpailijoiden, henkilökunnan ja viranomais-

ten kanssa. Johdonmukaisuutta tarvitaan, jotta toiminta jatkuisi suunnitellulla tavalla.

Järjestelmällisyyden avulla asioita pystytään hoitamaan oikeassa tärkeysjärjestyksessä

välttäen kaaosta ja töiden kasaantumista. Kielitaito on yhä tärkeämpää koko ajan kan-

sainvälistyvässä liiketoiminnassa. (Parkkinen 1999.)
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3.2 Elinkeinovapaus

Suomessa on elinkeinovapaus, jolloin jokainen henkilö saa ilman viranomaisten lupaa

harjoittaa elinkeinotoimintaa valitsemassaan ammatissa tai työssä. Elinkeinotoimin-

nassa on toimittava hyvän liiketavan mukaisesti. (Elinkeinovapaus 2008.) Palveluiden

riittävän saatavuuden ja kattavuuden vuoksi on joidenkin alojen toiminta luvanvaraista

(Elinkeinonvapaus: Toimeentulon hankkiminen 2008).

Luvanvaraista elinkeinoa harjoittaakseen on hankittava lupa ja sen myöntämisen jäl-

keen tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Elintarvikkeita myyvien yritysten tai kau-

neushoitoloiden kiinteistöissä on tehtävä tarkastus ennen liiketoiminnan aloittamista ja

terveysviranomaisilta on haettava lupa toimintaan. Aiemmin kiinteistön- ja asunnon-

välitys oli luvanvaraista, mutta ei enää. Kiinteistönvälittäjänä toimimiseen tarvitaan

kiinteistönvälittäjän tutkinto. (Luvanvaraiset elinkeinot 2008.)

Ilmoituksenvaraista elinkeinotoimintaa on terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden

tarjoaminen. Ennen toiminnan aloittamista on tehtävä ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan

tutkimus- ja kehittämiskeskukseen Stakesiin. Terveystarkastajalle on tehtävä ilmoitus

esimerkiksi seuraavanlaista toimintaa tai palvelua aloitettaessa: päiväkoti, koulu, van-

hain- tai lastenkoti, kioski, ravintola, parturi tai kampaamo. (Ilmoituksenvarainen

elinkeinotoiminta 2008.)

3.3 Yritysmuodon valinta

Yksityinen elinkeinonharjoittaja - toiminimi

Toiminimi valitaan usein yhtiömuodoksi, kun perustetaan yhden henkilön yritys, jo-

hon ei oteta toista yhtiökumppania ja johon tarvitaan vain pieni määrä pääomaa (Yri-

tyksen perustajan opas 2006, 13; Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d. 23).

Elinkeinonharjoittaja voi palkata työntekijöitä palvelukseensa, mutta yrittäjä ei voi

maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen tai perheenjäsenelle, joka on alle 14-vuotias.

Yksityistalouteen siirretään varoja yksityisnostojen avulla. (Yrityksen perustaminen

Keski-Suomessa n.d., 16.) Yksi henkilö voi perustaa osakeyhtiönkin, jolloin kyseessä
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on niin sanottu yhdenmiehenyhtiö, mutta pääomaa yleensä sijoitetaan siihen enem-

män (Yrityksen perustajan opas 2006, 13).

Yksityinen elinkeinonharjoittaja kantaa itse vastuun toiminnasta ja koko hänen henki-

lökohtainen omaisuutensa on sidottu yritykseen. (Yrityksen perustajan opas 2006, 13;

Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 16.) Yrittäjä saa itselleen kaiken yri-

tyksen tuottaman voiton ja mahdollinen tappio on pelkästään yrittäjän harteilla. Toi-

minnan voi aloittaa tekemättä mitään sopimusta. (Yrityksen perustaminen Keski-

Suomessa n.d., 16, 24.)

Avoin yhtiö

Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä, ja toisena yhtiömiehenä voi toi-

mia jokin toinen yhtiö tai aatteellinen yhdistys. Avoimen yhtiön perustamiseen tarvi-

taan yhtiömiesten välinen kirjallinen sopimus, jolloin yhtiö syntyy. Sopimuksella

määritetään yhtiömiesten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus ei voi rajoittaa yhtiö-

miesten laillisia oikeuksia, kuten kirjanpidon tarkistusoikeutta, tietojen saamista yhti-

ön toiminnasta ja oikeutta kritisoida tilinpäätöstä. (Yrityksen perustaminen Keski-

Suomessa n.d., 16.)

Yhtiömiesten vastuuta ei avoimissa yhtiöissä rajoiteta. Kaikki yhtiömiehet ovat vas-

tuussa muiden yhtiömiesten yhtiön nimissä tekemistä sopimuksista. Yhtiömiehet ovat

yhdessä vastuussa esimerkiksi yhtiön veloista, jolloin koko velka voidaan periä yhdel-

tä yhtiömieheltä. Yhtiömiehellä on kuitenkin oikeus vaatia takautuvasti muita yhtiö-

miehiä maksamaan hänelle osuutensa velasta. (Yrityksen perustaminen Keski-

Suomessa n.d., 17.)

Yhtiömiehen oikeuksiin kuuluu yhtiön asioiden hoitaminen ilman toisen yhtiömiehen

puuttumista asiaan. Kaikilla yhtiömiehillä on oikeus yhtiön edustamiseen. Yhtiömie-

hen tehdessä toimia yhtiön puolesta, ehtona on niiden liittyminen yhtiön alaan tai ai-

komukseen, mikäli toimenpide ei ole saanut kaikkien yhtiömiesten suostumusta.

Avoimessa yhtiössä voi olla toimitusjohtaja, joka hoitaa hallinnon juoksevia asioita.

Joku yhtiömiehistä tai ulkopuolinen henkilö voi hoitaa toimitusjohtajan tehtäviä. (Yri-

tyksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 17.)
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Yhtiösopimuksessa sovitaan yhtiöpanoksesta, jonka yhtiömiehet toteuttavat. Eri

yhtiömiehillä voi olla erilaiset yhtiöpanokset. Yhtiösopimuksessa asetetaan suoritusta-

pa, -aika ja suorituksen laatu, ja se voi olla rahaa, tavaraa, esimerkiksi työkaluja tai

työpanosta, joka tulee yhtiön hyväksi. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d.,

17.)

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiönkin perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Yhtiöön

tarvitaan vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Sekä juridinen

henkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, että luonnollinen henkilö voi olla vastuunalaisena ja

äänettömänä yhtiömiehenä. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 17.)

Kommandiittiyhtiö syntyy samalla tavoin kuin avoin yhtiö: yhtiömiehet tekevät kirjal-

lisen sopimuksen ja yhtiö on siitä asti olemassa. Perustamisesta lähtien kommandiitti-

yhtiöllä on mahdollisuus esimerkiksi omaisuuden hankkimiseen ja sopimusten solmi-

miseen. Yhtiön olemassaolo ei riipu rekisteröinnistä. Yhtiö voi olla osapuolena esi-

merkiksi oikeudessa. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 17.)

Luonteenomainen kommandiittiyhtiön piirre on, että vähintään yhden yhtiömiehen

vastuuta yhtiön sitoumuksista ei ole rajoitettu ja vähintään yhden yhtiömiehen vastuu

rajoitetaan panostetun omaisuuden määrään, joka on ilmaistu yhtiösopimuksessa. Mi-

käli kommandiittiyhtiössä on useampia vastuunalaisia yhtiömiehiä, he ovat solidaari-

sesti vastuussa yhtiön sitoumuksista, jolloin kuka tahansa vastuunalainen yhtiömies on

velvollinen maksamaan yhtiön velkaa. Jälkikäteen yhtiömiehellä on oikeus velvoittaa

toisia maksamaan osansa takaisin. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 17.)

Vastuunalainen yhtiömies voi tehdä päätöksiä yhtiön asioiden hoidossa, ilman mah-

dollisten muiden vastuunalaisten yhtiömiesten vaikutusta. Mikäli yhtiösopimuksessa

ei ole rajoituksia, vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus kirjoittaa yksin yhtiön toi-

minimi, tai oikeus voi olla esimerkiksi kahdella vastuunalaisella yhtiömiehellä. Vas-

tuunalaisen yhtiömiehen suorittaessa toimenpiteitä yhtiön puolesta edellytyksenä on

niiden liittyminen kommandiittiyhtiön toimialaan. Muussa tapauksessa tarvitaan kaik-
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kien muiden vastuunalaisten yhtiömiesten suostumus toimenpiteeseen. (Yrityksen

perustaminen Keski-Suomessa n.d., 17–18.)

Yhtiöpanoksen suoritustapa ja aika määrätään yhtiösopimuksessa ja yhtiömiehet suo-

rittavat sen yhtiölle. Yhtiösopimuksessa äänettömän yhtiömiehen panos on vaadittava

rahana, koska äänettömän yhtiömiehen panokselle maksetaan voitto-osuutta vuosittain

tilikauden alussa sen mukaisesti, mitkä ovat yhtiömiesten panokset. Panoksen ala- tai

ylärajaa ei ole laissa määrätty, mutta panoksen on oltava yhtiömuodon tarkoituksen

mukainen. Minimipanoksena pidetään yleisesti 150 - 200 euroa. Voiton loppuosa osi-

tetaan vastuunalaisille yhtiömiehille. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d.,

18.)

Osakeyhtiö

Aiemmin laissa määrättiin, että osakeyhtiön perustamiseen tarvittiin useampia osak-

kaita. Nykyisessä laissa osakeyhtiöön riittää yksi osakas. Osakas tai osakkaat voivat

olla fyysisiä tai juridisia henkilöitä. (Sutinen & Viklund 2004, 100.)

Osakeyhtiöt jaetaan osakeyhtiölaissa yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin. Yksityis-

ten osakeyhtiöiden vähimmäisosakepääoma on 8000 euroa ja toiminimessä on käytet-

tävä ”osakeyhtiö”-sanaa tai ”oy”-lyhennettä. Julkiset osakeyhtiöt tarvitsevat vähintään

80 000 euroa osakepääomaa. Toiminimessä on käytettävä sanoja ”julkinen osakeyh-

tiö” tai lyhennettä ”oyj”. Julkisten osakeyhtiöiden osakkeilla käydään kauppaa arvo-

paperimarkkinoilla. (Sutinen & Viklund 2004, 100.)

Osakeyhtiössä pääoma jaetaan vähintään kolmeen osakkeeseen. Osakkaiden äänimää-

rä jakautuu heidän omistamiensa osakkeiden mukaan. Nykyisen lain mukaan yhtiön

kaikki osakkeet voivat olla yhdellä henkilöllä, jolloin hänellä on päätösvalta kaikkiin

yhtiön asioihin. Yhtiön osakepääoman ollessa vähintään 80 000 euroa hallituksessa on

oltava vähintään kolme varsinaista jäsentä ja lisäksi yhtiö tarvitsee toimitusjohtajan.

(Sutinen & Viklund 2004, 100.)

Osakeyhtiöiden on tiedotettava tilinpäätösasiakirjansa kahden kuukauden sisällä ta-

seen ja tuloslaskelman hyväksymisestä kaupparekisteriin kirjausta varten. Lisäksi
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kaupparekisteriin on merkittävä tilikauden ja tilintarkastajien tiedot. Kaupparekiste-

ri-ilmoitukseen on liitettävä osakeyhtiön vastuuhenkilöiden kirjallinen suostumus teh-

tävään. Vastuuhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsen, varajäsen, toimitusjohtaja ja

hänen sijaisensa, tilintarkastaja, varatilintarkastaja, hallintoneuvoston jäsen ja varajä-

sen. (Sutinen & Viklund 2004, 101.)

Osakeyhtiön hallinto koostuu yhtiökokouksesta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta.

Yhtiökokous on hallintoneuvoston ylimpänä ja siihen kuuluu jokainen osakkeenomis-

taja. Yhtiökokous kerääntyy ainakin kerran vuodessa. Yhtiökokouksella on yrityksen

ylin päätösvalta, ja päätökset tekevät ne osakkeenomistajat, jotka ovat läsnä kokouk-

sessa. Yhtiön hallitus ja tilintarkastajat ovat yhtiökokouksen valitsemia. (Sutinen &

Viklund 2004, 101–102.)

Osakeyhtiön hallituksen vastuulla on yrityksen hallinto ja käytännön asioiden hoito.

Hallituksessa voi pienessä osakeyhtiössä olla vain yksi henkilö, mutta suuremmissa

osakeyhtiöissä hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä. Toimitusjohtajan vas-

tuulla on hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen. Toimitusjohtaja on osakeyhti-

ön hallituksen valitsema. Hän suunnittelee esimerkiksi yrityksen liiketoimintaa, rekry-

toi uusia työntekijöitä ja tekee sopimuksia. Toimitusjohtaja ei ole välttämätön, jos

osakepääoma on alle 80 000 euroa. (Sutinen & Viklund 2004, 101–102.)

Osuuskunta

Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme oikeushenkilöä, jotka voivat olla esimer-

kiksi luonnollisia henkilöitä, yhteisöjä tai säätiöitä. Osuuskunnan perustajien on liityt-

tävä osuuskunnan jäseniksi. Perustajaksi ei voi ryhtyä vajaavaltainen tai konkurssissa

oleva henkilö. Vähintään yhden perustajajäsenen on asuttava Euroopan talousalueella,

jos Patentti- ja rekisterihallitus ei myönnä osuuskunnalle poikkeuslupaa. (Yrityksen

perustaminen Keski-Suomessa n.d., 21.)

Osuuskunnan jäsenet katsotaan yrittäjiksi työttömyysturvalain mukaan, jos osuuskun-

nassa on vähemmän kuin seitsemän jäsentä. Palkansaajan omistusosuus yrityksestä on

oltava alle 15 %, jolloin hän säilyttää oikeutensa työttömyysturvaan. (Yrityksen perus-

taminen Keski-Suomessa n.d., 21.)
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Osuuspääoma muodostuu osuusmaksuista, joiden tulee olla samansuuruisia keske-

nään. Osuuskunta ratkaisee itse osuusmaksun suuruuden. Osuuskunnan perustajat

pohtivat tarvittavan osuuspääoman määrän ja millaisen summan jäsenet olisivat ha-

lukkaita maksamaan osuusmaksua. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d.,

21.)

Osuuskunnan velkoja ei voida periä osuuskunnan jäseniltä henkilökohtaisesti. Jäsenet

ovat kuitenkin velvollisia maksamaan lisämaksua, mikäli osuuskunnan säännöissä niin

määrätään. Jos osuuskunta joutuu selvitystilaan tai konkurssiin, osuuskunnan jäsen

vastaa henkilökohtaisesti osuuskunnan veloista ja sitoumuksista lisämaksuvelvolli-

suuden rajoissa. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 21.)

Osuuskunnan perustamisesta tehdään perustamiskirja, jossa on osuuskunnan säännöt.

Osuuskunnan kokous päättää kaikista osuuskunnan asioista. Kokous voi valita myös

edustajiston, jos osuuskunnan säännöissä on niin määrätty, jolloin edustajistollakin on

päätösvalta kaikkiin tai joihinkin asioihin. Osuuskunnalla on hallitus, jonka osuuskun-

nan kokous on valinnut. Hallituksessa voi olla varajäseniä varsinaisten jäsenten lisäk-

si. Hallitus voi valita osuuskunnalle toimitusjohtajan, joka hoitaa osuuskunnan juok-

sevia asioita. Lisäksi osuuskunta tarvitsee ainakin yhden tilintarkastajan, jonka osuus-

kunnan kokous on valinnut ja tilintarkastajan varahenkilön. (Yrityksen perustaminen

Keski-Suomessa n.d., 21.)

3.4 Suunnitteluvaihe

Lähtökohdan menestyvään yritystoimintaan luovat huolellinen suunnitteleminen liike-

toiminta-suunnitelman avulla, liikeidea, kilpailijoiden kartoittaminen, kantava toimin-

ta-ajatus, markkinoiden tuntemus, ammattitaito sekä kannattavuuslaskelman laatimi-

nen. Näillä toimenpiteillä pystytään kartoittamaan ja vähentämään riskejä, joita yritys-

toiminta tuo. Yrittäjän on oltava paineensieto- ja yhteistyökykyinen, pitkäjännitteinen,

ulospäinsuuntautunut ja täsmällinen. Lisäksi hänellä on oltava omaa tahtoa ja halua,

rohkeutta ottaa hallittavissa olevia riskejä sekä päämäärätietoisuutta. (Yrityksen perus-

taminen 2008.)
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Hyvin suunniteltu liike-idea ohjaa koko yrityksen toimintaa ja luo sille raamit. Lii-

keideassa määritellään, ketkä ovat asiakkaita, mitä tuotteita ja palveluita yritys tarjoaa,

millainen on yrityksen mielikuva eli imago ja millaiset toimintatavat sillä on. (Yrityk-

sen liikeidea 2005.) Liikeidean on oltava selkeä, toteuttamiskykyinen, realistinen ja

siitä kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma, jossa kartoitetaan toiminnan menesty-

mismahdollisuudet. Yrityksen toiminnan on oltava omaperäisempää, houkuttelevam-

paa ja kiinnostavampaa kuin kilpailijoilla. (Yrityksen perustaminen 2008.)

Tuotteet ja palvelut

Kohderyhmä /
asiakkaat

Toimitaanko yksin
vai yhdessä?

MITÄ

MITEN KENELLE

KUVIO 1. Liikeidea

Yrittäjän on tunnettava hyvin yrityksen toimiala ja häneltä vaaditaan monipuolista

osaamista, joka on syntynyt kokemuksen ja koulutuksen kautta. Erikoisosaamista vaa-

tiviin tehtäviin, joita ei itse osaa, voi yrittäjä kuitenkin palkata ammattitaitoista työ-

voimaa. (Yrityksen perustaminen 2008.)
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Yrityksen toimitilat ja sijainti

Yrityksen sijaintipäätös liittyy yrityksen investointisuunnitelmaan, joka on osa strate-

giasuunnitelmaa. Sijainnin merkitys korostuu, kun kilpaillaan parhaista asiakkaista ja

ammattitaitoisista työntekijöistä. (Somerla 2007.)

Muut alueen
toimijat

Kustannukset

Muiden
palvelujen
läheisyys

Parkkipaikat

Liikenne-
yhteydet

Alueen imago

Asiakasvirta

Yrityksen
sijaintiin

vaikuttavia
tekijöitä

KUVIO 2. Sijaintiin vaikuttavia tekijöitä

Toimitilojen etsimisessä tärkeimpiä kriteereitä ovat sijainti, toiminnallisuus sekä kus-

tannukset. Toimipaikan ja -tilan tulisi soveltua kyseisen yrityksen tarpeisiin yksilölli-

sesti. Ajallisesti toimitilan löytäminen voi kestää päivän tai useita kuukausia. Siihen

vaikuttavat asiakkaan tarpeet, edellisen toimijan lähteminen tiloista sekä irtisanomis-

aika. (Yrityksen toimitilat 2008.) Tilat saattavat olla vasta suunnitteilla tai rakenteilla,

mikä viivästyttää toiminnan aloittamista.

Yrityksen sijaintia mietittäessä on lähtökohdaksi otettava yrityksen toimiala. Jokin

yritys voi toimia kaukana taajamasta, kun taas toinen vaatii menestyäkseen vilkkaan

kauppapaikan. Monet tekijät, kuten alueen imago, muut toimijat tai yritykset sekä
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henkilökunnan saaminen, vaikuttavat ostovoimaan. Muiden palveluiden läheisyys,

kulkuyhteydet, julkiset liikenneyhteydet, parkkipaikat sekä jalankulkuvirrat tulee ottaa

huomioon paikkaa etsittäessä. (Yrityksen toimitilat 2008.)

Yrityksen nimi

Nimen keksiminen yritykselle ei ole kaikkein helpoimpia tehtäviä (Miten keksit nimen

yrityksellesi? 2008). Samannimisiä yrityksiä ei voi olla, eivätkä nimet saa muistuttaa

toisinaan niin paljon, että ne sekoitettaisiin keskenään (Sutinen & Viklund 2004, 111).

Nimi on yrityksen käyntikortti ja se vaikuttaa erittäin paljon yrityksen imagoon. Nimi

esiintyy kaikkien niiden asioiden yhteydessä, jotka liittyvät yritykseen, kuten markki-

noinnissa, käyntikorteissa, lehtijutuissa, pakkausmateriaaleissa ja internetissä. Nimen

tulisi olla helposti lausuttava, mieleenpainuva, informoiva ja esimerkiksi yrityksen

toimialaan liittyvä. (Miten keksit nimen yrityksellesi? 2008.)

Millä tavalla yritykselle voidaan keksiä hyvä nimi? Liian pitkä tai liian lyhyt nimi ei

ole hyvä. On olemassa monia keinoja miettiä nimeä. Sanakirjasta voi löytää omaan

toimialaan liittyviä vieraskielisiä sanoja ja esimerkiksi englannin sanakirjan lisäksi

kannattaa etsiä esperanton ja latinan sanakirjoista. Sanojen nurinpäin kääntäminen on

yksi keino. Esimerkiksi Airam on tullut Mariasta ja Helios Soile H:sta. Kartoista löy-

tyy monia hyviä nimiä, joita voi muunnella, tai nimen voi keksiä myös laittamalla

kirjaimia erilaiseen järjestykseen. Eri sanojen yhdistelmästä voi keksiä hyviä nimiä,

kuten Valmet Valtion Metallista. (Miten keksit nimen yrityksellesi? 2008.) Nimen

täytyy soveltua myös internetosoitteeksi, koska nykyään kaikilla yrityksillä on oltava

sivut internetissä, eivätkä välttämättä kaikki domainit ole vapaita. (Sutinen & Viklund

2004, 113.) Aivan ensimmäiseksi, kun aletaan miettiä nimeä, tulee ottaa selvää kilpai-

lijoiden nimistä ja kirjoittaa ne ylös. Hyviä hakupaikkoja ovat internet, puhelinluettelo

ja rekisterit. Nimen tulee erottua muiden joukosta, mutta sen ei ole hyvä olla liian per-

soonallinen. (Miten keksit nimen yrityksellesi? 2008.)

Kaupparekisteri ei useinkaan hyväksy ensimmäistä nimivaihtoehtoa, joten nopeuttaak-

seen nimen saamista kannattaa miettiä useampi nimi ja lähettää ne samalla kertaa.

Oman nimen käyttämistä kannattaa harkita, vaikka se menisikin heti läpi kaupparekis-
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terissä. Siinä tapauksessa se on hyvä vaihtoehto, jos yrityksen menestymiseen on

varmat takeet. Huonosti sujuva tai konkurssiin ajautuva yritystoiminta tahraa helposti

yrittäjän nimen ja samalla maineen. (Miten keksit nimen yrityksellesi? 2008.)

Perustamisasiakirjat

Yritystä perustettaessa pitää tehdä ilmoitus kaupparekisteriin, ennakkoperintärekiste-

riin, työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten ja verohallinnon asiakasrekisteriin

(Yleisohje ilmoituksen tekemiseen 2008). Kaikkia muita yhtiömuotoja perustettaessa

tehdään jonkinlaisia sopimusasiakirjoja, paitsi ryhtyessä yksityiseksi elinkeinonhar-

joittajaksi (Yksityinen elinkeinoharjoittaja 2008). Yksityisen elinkeinonharjoittajan on

kuitenkin tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin täyttämällä lomake Y3 tai lomake Y6, jos

Y-tunnus on jo olemassa (Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 2008). Pe-

rusilmoitusmaksu on 65 € (Kaupparekisterin hinnasto 2008).

Avoimessa- ja kommandiittiyhtiössä voi tehdä yhtiösopimuksen joko kirjallisesti tai

suullisesti. Perustamisilmoituslomakkeeseen tarvitaan kopio alkuperäisestä kirjallises-

ta sopimuksesta, joten se on periaatteessa tehtävä kirjallisesti. Mahdollisten yhtiömies-

ten riitatilanteiden selvittämistä varten on järkevämpää tehdä kirjallinen sopimus.

(Avoimen yhtiön yhtiösopimus 2008; Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus 2008.)

Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa tulee olla kaupparekisterin edellyttämänä yhtiön

toiminimi- ja ala, paikkakunta, tilikausi sekä yhtiömiehet (Avoimen yhtiön yhtiösopi-

mus 2008). Kommandiittiyhtiön sopimuksessa on muuten samat pakolliset tiedot kuin

avoimessakin yhtiössä, mutta lisäksi on mainittava vastuunalaiset ja äänettömät yh-

tiömiehet sekä äänettömän yhtiömiehen sijoittama rahapanos (Kommandiittiyhtiön

yhtiösopimus 2008). Molempien yhtiöiden sopimuksiin voidaan lisätä muita yhteisesti

sovittuja asioita, esimerkiksi toimitusjohtaja, toiminimen kirjoittaja, toiminnan jatka-

minen, jos toinen yhtiömies kuolee, tai ehdot voiton ja tappion jakamisesta (Avoimen

yhtiön yhtiösopimus 2008; Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus 2008). Avoimen- ja

kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus tehdään lomakkeella Y2. Tällä samalla kaa-

vakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Molempien yhtiöiden
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perusilmoitusmaksu on 155 €, joka maksetaan perustamistoimia tehtäessä. (Avoi-

men tai kommandiittiyhtiön perusilmoitus 2008.)

Osakeyhtiötä perustettaessa tehdään ensin perustamissopimus kirjallisena, johon tulee

kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset. Sopimuksessa on oltava mainittuina

solmimispäivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet,

osakkeiden merkintähinnat ja maksuajat sekä hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestys pitää liittää perustamissopimukseen ja jommassakummassa näistä on

määriteltävä tilikauden pituus. Toimitusjohtajasta ja hallintoneuvoston jäsenistä ja

puheenjohtajasta voidaan myös mainita perustamissopimuksessa. (Osakeyhtiö 2008.)

Osuuskuntaa perustettaessa laaditaan perustamisasiakirja. Siinä määritellään perustaji-

en tahdonilmaus, osuuskunnan säännöt, perustajien yhteys- ja henkilötiedot ja perusta-

jien saamat osuudet osuuskunnasta sekä osuuskunnan perustamisesta aiheutuneiden

kulujen määrä. Mahdollisen hallituksen tai hallintoneuvoksen sekä tilintarkastajien

nimet ovat myös sopimuksessa, jos ne on valittu. Määriteltyjen ehtojen täyttyessä ti-

lintarkastajaa ei ole pakko valita osuuskuntaan. (Osuuskunta 2008.)

3.5 Verotus

Arvonlisävero

Yritysten maksamaa arvonlisäveroa sanotaan välilliseksi veroksi, jonka saajana on

valtio ja maksajina kuluttajat, jotka ostavat tuotteita ja palveluita. Kaikki elinkeinon-

harjoittajat, jotka myyvät verollisia tuotteita tai palveluita, ovat arvonlisäverovelvolli-

sia. Ainoastaan yksityiset elinkeinonharjoittajat, joiden vuosimyynti on alle 8500 eu-

roa, ovat verovapaita. Seuraavat tuotteet ja palvelut ovat esimerkiksi verovapaita: käy-

tettyjen tavaroiden myyminen, tilatut aikakausi- ja sanomalehdet, sosiaalihuolto,

pankki- ja vakuutustoiminta, terveydenhoito ja lain nojalla järjestettävä yleissivistävä

ja ammatillinen koulutus. Suomessa käytössä olevat arvonlisäverokannat ovat 22 %,

17 % ja 8 %. (Sutinen & Viklund 2004, 286 - 287.)
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Arvonlisävero maksetaan verovirastoon kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15.

päivänä viimeistään ja veron maksaja laskee itse maksettavan määrän. Maaliskuun

ollessa myyntikuukausi on viimeinen maksupäivä 15. toukokuuta. Vuosittain arvon-

lisäverovelvolliset saavat verotoimistosta valvontailmoituslomakkeet täyttöohjeineen.

(Yrityksen perustamisopas 2004, 108.)

Työnantajan ilmoitukset verotoimistoon

Työnantajan velvollisuus on tilittää verotoimistoon maksamistaan palkoista pidättä-

mänsä ennakonpidätyksen sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. Niiden viimeinen

maksupäivä on palkanmaksukuukaudesta seuraavan kuun 10. päivänä. Vakituisesti

palkkaa maksava työnantaja antaa valvontailmoituksen, joka koskee työnantajan sosi-

aaliturvamaksuja sekä maksettujen palkkojen ennakonpidätyksiä. Valvontailmoitus

jätetään verotoimistoon palkanmaksua seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Vuosi-ilmoitus jätetään viimeistään seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Kaikkien

työnantajien pitää tehdä valvontailmoitus, vaikka työntekijöitä olisi vain satunnaisesti.

(Yrityksen perustamisopas 2004, 109.)

Ennakkoverotus ja veroilmoitus

Yrityksen pitää maksaa ennakkoveroa ja sen suuruus määräytyy verotettavan tulon

perusteella. Yritystä perustettaessa onkin hyvä laittaa tulevan liikevaihdon arvio jo

perustamisilmoitukseen. Ennakkoon voi lopullisen tuloksen selvittyä hakea muutosta

tai poistaa ennakko kokonaan, mikäli arvio eroaa siitä paljon. Jokaiselle yhtiömuodolle

on olemassa eri veroilmoituslomakkeet, jotka voi tulostaa joko internetistä tai noutaa verotoi-

mistosta. (Verotustietoa yritysasiakkaille 2008.)

3.6 Yrittäjyyden toimintatavat

Yritystoimintaa voidaan harjoittaa monella eri tavalla: yksin, perheen tai sukulaisten

kesken ja verkostossa. Monet yrittäjät toimivat jatkajina joko sukupolven- tai omista-

janvaihdoksen seurauksena. Uudenlaisia käsitteitä ja yritysmuotoja on tullut lisää.

Näitä ovat asiakasyrittäjyys eli franchising, osaamisyrittäjyys, uusmediayrittäjyys,
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hoivayrittäjyys, henkilöstöyrittäjyys, uusouuskuntayrittäjyys ja sosiaalinen yrittä-

jyys. (Viitala & Jylhä 2006, 19 22.) Erilaisissa tavoissa toimia yrittäjinä on sekä hy-

viä että huonoja puolia ja molemmilla on kannattajansa. Mikä sitten olisi paras tapa

toimia? Mikä tapa on turvallisin ja sisältää vähiten riskejä? Näitä asioita käydään läpi

tässä luvussa.

Yhden henkilön yritys

Yhden henkilön yrityksiä on eniten ja usein ne kasvavat ja laajenevat yritystoiminnan

edetessä. Kaikilla ei ole halua ja tarvetta toiminnan laajentamiseen, sillä osalle yritys-

toiminta on elämäntapa. Joidenkin ei kannata laajentaa, koska se ei ole järkevää tai

liiketaloudellisesti kannattavaa. Alihankintatyö on eräs yksin yrittämisen muodoista.

(Viitala & Jylhä 2006, 19.) Alihankintatöitä tekevät monet käsityöalan ammattilaiset,

kuten puuseppä, suutari, ompelija, vaatturi, kultaseppä, veneenrakentaja, soitintenteki-

jä ja huonekaluverhoilija (Käsityöala 2006).

Franchising- ja ketjuyrittäjyys

Franchising-toiminta koostuu franchising-antajasta sekä judirisesti itsenäisistä fran-

chising-ottajista, yrittäjistä tai yrityksistä, joita voi olla paljonkin yhdessä ketjussa

(Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 30). Franchising-toimintamallia käyte-

tään melkein kaikilla toimialoilla Suomessa. Toimintamalli on franchising-antajan

kehittämä liikeidea ja se on mallinnettu konseptiksi. Käytäntö on osoittanut toiminta-

mallin olevan kannattava ja menestyvä. (Suomen Franchising-Yhdistys 2006-2008.)

Franchising-antajalle on toiminnasta etuna yrityksen laajeneminen ilman omien uusien

liikkeiden perustamista ja oman pääoman sijoittamista. Uudet, ketjuun liittyvät yrittä-

jät ovat alasta ja yrittämisestä kiinnostuneita ja motivoituneita henkilöitä, jotka pyrki-

vät tuottamaan omalla liiketoiminnallaan voittoa ja samalla lisäävät ketjun mainetta.

(Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 30.)

Franchising-sopimus on yleensä useamman vuoden mittainen ja se sisältää monia eh-

toja. Ehdot liittyvät esimerkiksi velvollisuuksiin, oikeuksiin, sopimuksen voimassa-

oloaikaan tai irtisanomiseen, franchising-toiminnan myymiseen tai siirtoon sekä mah-
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dolliseen sopimuksen uudistamiseen. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa

n.d., 31.)

Franchising-ottaja eli paikallinen yrittäjä saa korvauksen maksettuaan käyttöoikeuden

konseptiin. Konseptissa franchising-ottaja saa mm. toimintaan liittyvän tietotaidon,

koulutuksen sekä jatkuvaa tukea. Yrityksen perustamisvaiheessa franchising-antaja

auttaa uutta yrittäjää erilaisissa käytännön toimissa ja toiminnan alettua on neuvonan-

tajana, auttaa markkinoinnissa ja antaa lisäkoulutusta. Taloushallinto saatetaan hoitaa

myös yhteisesti samassa tilitoimistossa. (Suomen Franchising-Yhdistys 2006-2008.)

Franchising-antaja ei yleensä omista mitään osuutta yrityksestä eikä ole tekemisessä

rahoitusasioissa (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 30).

Franchising-toiminnan etuja ovat suhteellisen pieni riski, valmiiksi testatun konseptin

toimivuus, etukäteen tunnetuksi tehty nimi, yhtenäinen markkinointi koko ketjulle

sekä jatkuva tuki. Huonoja puolia on yhtenäinen toimintatapa, jolloin ei voi tehdä

omia muutoksia yrityksen toimintaan ja liikevaihdosta tietyn rahallisen osuuden mak-

saminen franchising-antajalle. Mainetta saattavat huonontaa ketjun toisten yritysten

tekemät virheet. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 30.)

Yritysosto

Valmiin yritystoiminnan tai yrityksen ostaminen tai osakkuus valmiissa yrityksessä on

yksi vaihtoehto aloittaa yritystoiminta. Ennen yrityksen ostopäätöstä kannattaa tehdä

liiketoimintasuunnitelma siitä visiosta, millaisen yrityksen haluaa ostaa. Kun kiinnos-

tava yritys on löytynyt, pitää miettiä, millainen arvonmääritys sillä on ja onko sillä

tulevaisuudessa mahdollisuutta menestyä. Arvon määrittelyyn vaikuttavat sen sisäiset

ja ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi organisaatio, omaisuus ja kannat-

tavuus. Ulkoisia tekijöitä ovat yrityksen elinkaari sekä kilpailu- ja markkinatilanne.

Yritystoimintaansa lopettava yrittäjä antaa paljon arvoa elämäntyölleen, kun taas tule-

va ostajaehdokas ei välttämättä ajattele asiaa siltä kannalta, vaan haluaa mahdollisim-

man edullisesti saada yrityksen ostetuksi. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa

n.d., 32.)
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Yrityksen kauppahinta muotoutuu neuvottelujen seurauksena. Myyjä asettaa alara-

jan ja ostaja ylärajan, joiden puitteissa neuvotteluja käydään. Avuksi kannattaa ottaa

asiantuntijoita, jotka pystyvät puolueettomasti arvioimaan yrityksen tulevaisuudennä-

kymät ja yrityksen sen hetkisen tilan. Pitää ottaa huomioon, että omistajanvaihdos

saattaa vaikuttaa yrityksen entisiin asiakkaisiin, yrityksen arvoon, henkilökunnan suh-

tautumiseen, yhteistyökumppaneihin ja suhdeverkostoon. Verotukseen liittyvät asiat

on selvitettävä, koska yrityksellä saattaa olla esimerkiksi verovelkoja tai veroylijää-

miä. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 32.)

Myönteistä toiminnassa olevan yrityksen hankinnassa on se, että yritys on tunnettu ja

sillä on valmis konsepti ja asiakaskunta. Edelliseltä omistajalta saa tukea ja opastusta

alkuvaiheessa. Tavarantoimitus ja -toimittajat ovat jo käytössä, joten liiketoiminnassa

pääsee heti alkuun. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 33.)

Monia riskitekijöitä liittyy toimivan yrityksen ostamiseen. Yritykseen on syytä tutus-

tua etukäteen, koska se saattaa olla jo elinkaarensa loppupuolella. Sillä voi olla huono

maine tai koneet ja laitteet saattavat olla vanhentuneita, minkä vuoksi voi joutua te-

kemään paljon investointeja alkuvaiheessa niiden uusimiseksi. Uusi yrittäjä ei saata

olla vanhojen asiakkaiden mieleen tai asiakaskuntaa ei ole tarpeeksi. (Yrityksen perus-

taminen Keski-Suomessa n.d., 33.)

Yrityksen ostamisessa tulee käyttää harkintaa ja aloitetta ostamisesta ei kannata tehdä,

jos ei ole vakavasti miettinyt asiaa. Mikäli myyjä pyytää tekemään nopean päätöksen

kiireeseen vedoten, kannattaa miettiä kahdesti ostamista. Omiin laskelmiin kannattaa

luottaa mieluummin kuin myyjän vakuutteluihin, jos ne erovat toisistaan. Hyvällä

pohjalla olevaan yritykseen myönnetään useimmiten rahoitusta. Yrityksen toiminta

tulevaisuudessa vaikuttaa hyvältä, jos kommunikointi myyjän kanssa toimii hyvin ja

pystytään yhdessä suunnittelemaan toiminnan kehittämistä. (Yrityksen perustaminen

Keski-Suomessa n.d., 33.)

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksia tehdään perheyrityksissä, kun toiminnasta luopuja syystä tai

toisesta haluaa lopettaa yrittäjänä toimimisen ja lapsesta tai lapsista tulee jatkajia.
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Vaihdosta suunnitellaan yleensä vuosien ajan, koska vaihdosprosessiin liittyy mo-

nia verotukseen ja juridiikkaan liittyviä ongelmia sekä taloudellisia asioita. Kuoleman-

tapauksen sattuessa saattaa yritys joutua vakaviin vaikeuksiin, jos toimintaa perheyri-

tyksessä ei ole suunniteltu pitkällä tähtäimellä. (Yrityksen perustaminen Keski-

Suomessa n.d., 34.)

Olennainen osa ennen vaihdoksen tapahtumista on saada liiketoiminta uuteen nousuun

jatkajan omien suunnitelmien mukaiseksi. Toiminnan uudistaminen lisää jatkajan mo-

tivaatiota yrityksen kehittämiseksi. Erilaiset koulutukset, esimerkiksi oppisopimus-

koulutuksen tai Yrittäjän ammattitutkinnon muodossa antavat hyviä valmiuksia jatka-

jalle. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 34.)

Sen jälkeen, kun on sovittu vaihdoksesta, tehdään tekninen vaihtaminen, jossa selvite-

tään yrityksen arvoon, varallisuuteen, rahoitukseen ja verotukseen liittyvät asiat.

Vaihdos voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, kuten testamenttina, perintönä, lahjana

tai kauppana. Asiantuntijoiden apua käytetään yleensä vaihdosprosessissa sen laaja-

alaisuuden vuoksi. Neuvoja antavat esimerkiksi Finnvera Oyj, TE-keskus tai Jykes

Oy. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 34.)
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4 TUKIMUODOT JA RAHOITUKSET

Jyväskylän seudulla toimii useita erilaisia tahoja, jotka tarjoavat tukea yrittäjille pank-

kien lisäksi. Jykes ja Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry. toimivat Jyvässeudun

yrittäjien apuna. Muiden paikkakuntien uusyrityskeskuksilta, Finnveralta, Technopolis

Ventures JSP Oy:ltä, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta ja

TE-keskuksilta saa tukea yrittämiseen myös muualla Suomessa. Näistä tuen ja rahoi-

tuksen tarjoajista ja starttirahasta kerrotaan tarkemmin tässä luvussa.

4.1 Finnvera

Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, jonka omistaa Suomen valtio. Finnveralta voi

saada rahoitusta silloin, kun yrityksellä on hyvä liikeidea ja edellytykset kannattavaan

liiketoimintaan, mutta se ei ole saanut hankittua rahoitusta kaupallisilta markkinoilta.

Finnveran tavoitteita on esimerkiksi lisätä aloittavaa yritystoimintaa, mahdollistaa

pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus muutostilanteissa ja edistää yritysten kasvua,

kansainvälistymistä ja vientiä. (Finnvera lyhyesti n.d.)

Yrittäjälaina

Finnveran yrittäjälaina on tarkoitettu hakijan oman pääoman täydentämiseen, jos omat

rahat eivät riitä osakepääomaan tai yhtiöpanokseen tai vakuudeksi niiden saamiseen.

Yrittäjälainaa voi hakea uuden yrityksen perustamista, sukupolvenvaihdosta, osake-

kauppoja ja toiminnassa olevan yrityksen osakkeiden tai yhtiömiesosuuksien ostamis-

ta tai osakepääoman nostoa varten. Lainan hakijan on oltava osakeyhtiön osakas, jolla

on vähintään 20 %:n osuus osakkeista ja äänivallasta, yhtiömies avoimessa yhtiössä

tai vastuunalainen yhtiömies kommandiittiyhtiössä. Hakijan on saatava elantonsa yri-

tyksestä ja osallistuttava täysipäiväisesti yrityksen toimintaan. Yrittäjälaina on henki-

lökohtainen ja sitä voidaan myöntää usealle yrityksen osakkaalle tai perustajalle.

(Oma pääoma n.d.)
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Käyttöpääoman tarve

Yrityksen käyttöpääoman tarve vaihtelee toimialan ja yritystoiminnan laajuuden mu-

kaan. Eri toimialojen kasvuvaihtelut vaikuttavat tilikauden aikana yrityksen kuukau-

sittaiseen rahan tarpeeseen. Finnveran naisyrittäjälaina, pienlaina ja pientakaus sovel-

tuvat yrityksille, jotka työllistävät enintään viisi henkilöä. (Käyttöpääoma n.d.)

Naisyrittäjälaina on suunnattu yritykselle, jonka osakkaat ovat pääasiallisesti naisia ja

jolla on naisjohtaja. Yritys voi olla jo toiminnassa tai aloittaa toimintaansa. Naisyrittä-

jälaina on tarkoitettu yrityksen kone- ja laitehankintoihin, yrityksen kehittämiseen,

käyttöpääomaan ja muihin hankkeisiin, joilla toimintaa aloitetaan tai laajennetaan.

Naisyrittäjälainaa voi saada enintään 35 000 euroa, joko yhdessä tai useammassa osas-

sa. Yrittäjän on mahdollista saada myös muuta Finnveran tarjoamaa rahoitusta ja li-

säksi on mahdollista, että naisyrittäjälainaa täydennetään starttirahalla. (Käyttöpääoma

n.d.)

Pienlaina vastaa naisyrittäjälainaa. Pientakaus puolestaan on tarkoitettu auttamaan

lainan saantia pk-yritykselle ja nopeuttamaan päätösten tekoa lainoissa ja takauksissa.

Pientakausta saadakseen yritys voi olla perustamisvaiheessa tai työllistää enintään 50

henkilöä. Yritys antaa pankille laina- ja takaushakemuksen. Pankki tutkii yrityksen

toiminnan lähtökohtia ja vastavakuuksiin liittyviä riskejä ja tekee sen jälkeen päätök-

sen lainan takauksesta. Pankki hyväksyttää Finnverassa lainan takauspäätöksen, minkä

jälkeen laina on yrityksen nostettavissa. (Käyttöpääoma n.d.)

Investointi- ja käyttöpääomalaina on kohdistettu yritykselle, joka työllistää 6 - 50 hen-

kilöä jo toimintansa alussa. Investointi- ja käyttöpääomalainaa voidaan käyttää raken-

nusten, koneiden ja laitteiden ostoon ja rahoittamaan yrityksen kasvamisen aiheutta-

maa käyttöpääoman tarvetta. Laina on tarkoitettu uusille ja toimiville pk-yrityksille,

joissa työskentelee enintään 250 henkilöä, liikevaihto on korkeintaan 50 miljoonaa

euroa ja taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa. Pienillä ja keskisuurilla yri-

tyksillä on mahdollisuus korkotuen saamiseen lainaa varten, ja suuremmat yritykset

voivat saada korkotukea erityisillä ehdoilla. (Käyttöpääoma n.d.)
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4.2 Jykes

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy tarjoaa aloittaville yrittäjille perustamis-

neuvonta- ja yrityshautomopalveluita (Yrityksen perustaminen n.d.). Perustamisneu-

vonta on maksutonta ja se on tarkoitettu henkilöille, jotka suunnittelevat yritystoimin-

nan aloittamista. Perustamisneuvonnan tarkoituksena on arvioida, onko liikeidealla

mahdollisuuksia menestyä ja varmistaa henkilön lähtökohdat yrittäjyyttä varten. (Pe-

rustamisneuvonta n.d.) Yrityshautomo on palvelu, jota Jykes ja Technopolis Ventures

JSP Oy tarjoavat yrittäjälle yhdessä. Sen tarkoituksena on tukea yrittäjää kahden vuo-

den ajan yrityksen alkuvaiheessa. Yrityshautomossa yrittäjä saa ideoita, neuvoja asi-

antuntijoilta ja tukea rahoitukseen. (Yrityshautomo n.d.)

4.3 Technopolis Ventures JSP Oy

Technopolis Ventures JSP Oy on Technopolis Oyj:n tytäryhtiö. Technopolis Ventures

JSP Oy antaa aloittavalle yrittäjälle taustatukea yrityksen alkuvaiheessa ja auttaa kas-

vattamaan ja kehittämään yrityksen liiketoimintaa yrityshautomossa. (Valmennamme

menestyjiä n.d.) Technopolis Ventures auttaa yrittäjää liikeidean kehittämisessä ja

rahoituksen keräämisessä yritykselle. Yrittäjä saa yhteyden paikallisiin, suomalaisiin

ja kansainvälisiin rahoittajiin Technopolis Venturesin kautta. Technopolis Venturesin

tarkoituksena on myös neuvoa yrittäjää suunnitelmien teossa ja seurata, että suunni-

telmat toteutuvat. (Apua ja työkaluja päämäärien saavuttamiseen n.d.)

Yrityshautomo

Technopolis Ventures JSP Oy:n yrityshautomoon voivat hakea muiden yritysten pal-

veluksessa olevat tai korkeakoulussa opiskelevat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita

oman yrityksen perustamisesta. Alkuvaiheessa olevilla yrityksillä on myös mahdolli-

suus päästä yrityshautomoon. Yrityshautomon tarkoituksena on nopeuttaa yrityksen

kehittymistä toiminnan alkuvaiheessa. Yrityshautomon avulla pyritään ratkaisemaan

ongelmia ja luomaan liikesuhteita nopeammin. (Yrityshautomo n.d.)
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Yrityshautomon esihautomossa suunnitellaan yrityksen liiketoimintaa. Ensimmäi-

senä yritykselle tehdään yhteistyössä liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelman tekemi-

seen menee 2 6 kuukautta, minkä jälkeen yrittäjällä on valmiina liiketoimintasuunni-

telma, kassavirtalaskelma vuoden ajaksi ja kolmen vuoden budjetti. Suunnittelutyössä

yrittäjän käytettävissä ovat yrityshautomon suunnittelutyökalut. Hyvän liiketoiminta-

suunnitelman avulla yrityksellä on mahdollisuus päästä yrityshautomoon. Technopolis

Ventures JSP Oy ja yritys vahvistavat yhteistyönsä sopimuksella, jonka molemmat

osapuolet ovat hyväksyneet. (Esihautomo n.d.)

Varsinaisessa hautomovaiheessa yrittäjä voi kehittää liikeideaansa kaksi vuotta ja ko-

ko tämän ajan Technopolis Ventures JSP Oy on yrittäjän tukena. Technopolis Ventu-

res JSP:llä ja yrittäjällä on yhteisiä tapaamisia joka kuukausi. Niissä tarkastellaan yri-

tyksen keskeisiä asioita, kuten kassavirtaa. Hautomon toimintaan kuuluu, että yritys-

ten tulee osallistua OSAAVA-yritysvalmennukseen. Valmennuksessa yrityksen johto-

henkilöt saavat neuvoja yritystoiminnan keskeisimpien osa-alueiden hallintaan. Yri-

tyshautomon kautta yrittäjällä on mahdollisuus löytää yhteistyökumppaneita, joihin

saadaan kontakti esimerkiksi yrityshautomon järjestämissä tilaisuuksissa. (Hautomo-

vaihe n.d.)

Rahoitus

Technopolis Ventures JSP Oy antaa aloittavalle yrittäjälle neuvoja rahoituksen suh-

teen. Rahoitukselle saadaan hyvä perusta käyttämällä omaa ja vierasta pääomaa sekä

avustuksia. Hautomoyritykset saavat huomattavasti apua TE-keskusten myöntämästä

tuesta, joka on tarkoitettu käyttöpääomaan ja investointeihin. (Rahoitusneuvontaa n.d.)

Hautomoyrittäjällä on mahdollisuus saada esimerkiksi kehittämisavustusta ja TULI-

rahoitusta. Kehittämisavustuksen myöntää TE-keskus. Kehittämisavustuksen hake-

mista helpottaa liikeidean kehittäminen suunnitelmaksi ja laskelmien teko yrittäjän ja

Technopolis Ventures JSP Oy:n yhteistyönä, jotta suunnitelma voisi toteutua. Paikal-

linen TE-keskus päättää, kuinka paljon kehittämisavustusta myönnetään. Yrittäjä voi

käyttää kehittämisavustusta esimerkiksi palkka- ja vuokrakuluihin sekä yrityksen kil-

pailukykyä parantamaan pitkällä ajanjaksolla. (Kehittämisavustus n.d.)
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TULI on lyhenne sanoista Tutkimuksesta Liiketoimintaa ja se on tarkoitettu tutki-

mustyössä syntyneiden havaintojen tai keksintöjen tukemiseen. TULI-toiminnan täh-

täimenä on uuden yrityksen perustaminen tai tutkimustuloksen hyödyntäminen jo

olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan osana. TULI-ohjelmaa rahoittaa Tekes. Tar-

koituksena on auttaa tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa toimivia

henkilöitä selvittämään, onko havainnolla tai keksinnöllä mahdollisuuksia kaupallises-

ti, ja avustaa kaupallistamisen jatkamisessa. TULI-toiminta on ilmaista kehittämisen

kohteelle ja sen avustuksella voidaan ostaa palveluita konsulteilta ja muilta asiantunti-

joilta. Hankkeen omistaja pitää TULI-toiminnassa kaikki oikeutensa, jotka liittyvät

hankkeeseen. (Tutkimuksesta liiketoimintaa - TULI n.d.)

4.4 Pankit

Pankkilainaa tarvitaan usein kaikenlaisen yritystoiminnan rahoittamiseen. Eri pankeil-

la on olemassa erilaisia lainoja ja luottoja. Se, millainen laina kannattaa ottaa, riippuu

esimerkiksi yhtiömuodosta, yrityksen koosta ja omasta pääomasta. Seuraavana on

eritelty joitakin rahoitusvaihtoehtoja kolmesta eri pankista. Kaikkia mahdollisia rahoi-

tuksia ei tässä käydä läpi.

Nordea

Aloittavalle yrittäjälle on Nordea pankissa tarjolla ”yrityksen starttipaketti”, jonka

avulla päivittäiset pankki- ja maksuliikenneasiat voi hoitaa kiinteällä kuukausimaksul-

la. Yritys saa starttipaketissa käyttötilin, Business Visa Debit -kortin, viikko- tai kuu-

kausitiliotteen, verkkopankin, viitetapahtumat kotimaan saapuneista maksuista sekä

maksujen nopeutuspalvelun. (Yrityksen starttipaketti 2008.)

Nordea pankki tarjoaa erityisehtoista rahoitusta kannattavien ja terveellä pohjalla ole-

vien yritysten tarpeisiin sekä sellaisille yrityksille, joilla ei ole riittäviä vakuuksia saa-

dakseen tavallista lainaa. Tällä rahoituksella on huonompi etuoikeus verrattuna muihin

rahoitusvaihtoehtoihin. Takaisinmaksuajankohtaa ja rahoituskustannuksia koskevissa

määrittelyissä on mahdollisesti käytetty erilaisia lisäehtoja. Erityisehtoisessa rahoituk-

sessa on useimmiten pankin lisäksi mukana joku toinen rahoittaja ja ne toimivat yh-
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dessä yrityksen rahoittajina. Yritykselle rahoituksen tuomia hyötyjä ovat nopean

kasvun rahoittaminen, asiantuntijoiden antama neuvonta rahoituspaketin suunnittele-

miseen liittyen sekä hyötyminen pääomasijoittajista, jotka ovat pankin kanssa yhteis-

työverkostossa. (Erityisehtoinen rahoitus 2008.)

Yrityksen joustoluotto on hyvä rahoitusvaihtoehto, jos rahoitusta tarvitsee pieniin in-

vestointeihin tai hankintoihin. Suurin lainamäärä on 25 000 euroa ja lainan voi ottaa 1-

36 kuukauden ajaksi. Joustoluotolla on nopea saatavuus, koska sen saa yleensä heti

pankissa asioidessaan eikä se tarvitse vakuutta. Tilille luoton saa heti seuraavana päi-

vänä, sen voi maksaa ennen laina-ajan päättymistä kuluitta ja kaksi kuukautta vuodes-

ta on maksuvapaita. (Yrityksen joustoluotto 2008.)

Osuuspankki

Osuuspankilla on olemassa monenlaisia rahoitusvaihtoehtoja, esimerkiksi luotollinen

yritystili, velkakirjalaina tai yritysluotto (Käyttöpääoman rahoitus n.d.). Luotollinen

yritystili on maksuliiketili, johon voi sisällyttää luoton. Se on hyvä vaihtoehto, jos

tarvitaan lyhytaikaista lainaa tai rahoitustarpeet ovat kausiluontoisia. Tilissä on määri-

telty limiitti eli enimmäisnostomäärä. Tilin luottosaldo pienenee automaattisesti tilille

tulevista suorituksista ja sen hinta määräytyy viitekoron, marginaalin ja limiittiprovi-

sion vaikutuksista. (Luotollinen yritystili n.d.)

Velkakirjalainaa käytetään, kun tarvitaan rahoitusta investointeihin tai käyttöpää-

omaan. Lainan ehdot sovitaan pankin kanssa. Lainan hinta koostuu lainannostopalkki-

oista sekä koroista. Korkojen suuruuteen vaikuttaa marginaali ja sovittu viitekorko,

joka on joko OP-prime tai euribor. Marginaalin määrä riippuu seuraavista tekijöistä:

yrityksen maksukyvystä, tulevaisuuden näkymistä ja luottokelpoisuudesta. Saadak-

seen velkakirjalainan on oltava luottokelpoinen ja maksukykyinen. (Velkakirjalaina

n.d.)

Valuuttaluotolla voi rahoittaa investointi- ja käyttöpääomatarpeita sekä pitkä- että

lyhytaikaisesti myös ulkomaankaupassa. Ulkomaankauppaan sisältyy aina kurssi- ja

valuuttariskejä, joita voi tämän rahoituksen avulla hallita. Valuutaksi sopivat kaikki

sellaiset valuutat, jotka ovat vaihdettavissa kansainvälisillä valuutta- ja pääomamark-



32

kinoilla. Korko voi olla sidottuna joko kiinteään tai vaihtuvaan korkoon. (Valuutta-

luotto n.d.)

Sampo Pankki

Sampo Pankissa on valmiiksi mietittynä kaksi erilaista palvelupakettia yritystoimintaa

varten. Molemmissa paketeissa on maksuliiketili sekä muita tarvittavia palveluita.

Toinen näistä paketeista on tarkoitettu aloittavalle yritykselle ja toinen jo toimivalle

yritykselle. (Tilit n.d.) Peruspaketissa on mukana kaikki aloittavan yrityksen tarvitse-

mat jokapäiväiset pankkipalvelut sekä käyttäjälle henkilökohtaisia palveluita. Paketis-

sa on pankkikortillinen tili ja käytössä verkkopankki. Pankkikorttina on VisaElectron.

(Peruspaketti yrityksille 90o n.d.) Laajassa paketissa on mukana peruspaketin ominai-

suuksien lisäksi luotollinen ja maksuajallinen pankkikortti. Pankkikorttina on Master-

Card-kortti. (Laajapaketti yrityksille 180o n.d.)

Sampo Pankissa on rahoitustarpeita käyttötarkoituksien mukaan, ottaen huomioon

erilaisiin rahoituksiin ja liiketoimintaan liittyvät riskit. Rahoitustarpeet on eritelty sen

mukaan, tarvitaanko rahoitusta käyttöpääomaan, autoon, tietotekniikkaan, koneisiin ja

laitteisiin tai toimitiloihin. (Rahoitus n.d.)

Käyttöpääomatarpeisiin Sampo Pankki tarjoaa rahoitusvaihtoehtoina verkkolimiittiä,

luotollista tiliä, myyntisaatavien rahoitusta ja remburssirahoitusta (Käyttöpääoma

n.d.). Verkkolimiitti on käyttöpääoman, investointien ja kausivaihteluiden tasaamiseen

tarkoitettu lyhytaikainen rahoitus. Etuja tästä rahoituksesta on esimerkiksi, että tar-

peen mukaan voidaan nostaa lyhytaikaisia lainoja, jokaisesta lainasta ei tarvita erillisiä

neuvotteluja ja nostot voidaan tehdä itsenäisesti verkkopankin kautta. (Verkkolimiitti

n.d.)

Luotollisella tilillä voi tasata kausivaihteluita ja rahoittaa lyhytaikaisia käyttöpääoma-

tarpeita. Luottoa voidaan käyttää sovittuun luottorajaan saakka ja luottosaldo pienenee

sitä mukaa, kun tilille tulee suorituksia. (Luotollinen tili n.d.) Myyntisaatavien rahoi-

tus on hyvä vaihtoehto kasvaville yrityksille, joiden lainoilla on pitkät maksuajat. Va-

kuutena tässä rahoituksessa ovat myyntisaatavat, jotka on siirretty rahoittajalle.

(Myyntisaatavien rahoitus n.d.)
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4.5 Tekes

Tekes eli teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on tutkimus- ja kehityspro-

jektien rahoittaja. Tekes rahoittaa yritysten ja tutkimusyksiköiden tekemiä tutkimuk-

sia. (Ideasta liiketoimintaan 2008.) Yritykset saavat Tekesin rahoitusta kehittäessään

liiketoimintaansa, palvelujaan tai yrityksen teknologiaa. Rahoitus on tarkoitettu myös

uusien yritysten syntymisen ja kasvamisen edistämiseen. Tekes osallistuu kehityspro-

jektin hyväksyttäviin kustannuksiin rahoittamalla sitä tietyllä prosenttiosuudella. (Mi-

hin yritykset saavat rahoitusta? 2008.)

Kehitysprojektin haastavuus ja riskin suuruus vaikuttavat rahoituksen määrään. Rahoi-

tuksessa voidaan käyttää lainaa, avustusta tai yhdistää molempia. Avustus on tarkoi-

tettu etupäässä projekteille, joiden avulla pohjustetaan tuotteiden ja palvelujen kehit-

tämistä, ja esiselvityksiin, joilla projekteja valmistellaan. Lainaa myönnetään etupääs-

sä sellaisiin projekteihin, joiden kehittämät palvelut tai tuotteet ovat markkinoitavia.

(Mihin yritykset saavat rahoitusta? 2008.)

Kehitysprojektin haastavuus ja riskin suuruus markkinoitavaan tuotteeseen nähden

määrittelevät rahoituksen suuruuden. Pienten ja keskisuurten yritysten kehitystyötään

varten saama rahoitus on suhteellisesti suurempaa kuin suuryritysten saama rahoitus.

Suuryrityksellä on oltava pk-yritystä tutkimuksellisempi kehitysprojekti, jos halutaan

prosentuaalisesti sama rahoitus. Vastaavasti kasvukeskuksissa sijaitsevien yritysten on

tehtävä haasteellisempia kehitysprojekteja kuin kasvukeskusten ulkopuolella olevien

yritysten, jotta ne voisivat saada prosentuaalisesti yhtä paljon rahoitusta. Rahoituspro-

senttia voi pienentää paikkansa vakiinnuttaneen yrityksen aiemmin saama Tekesin

rahoitus, koska sillä saadaan maksettua vain pieni osa yrityksen kehitys- ja tutkimus-

kuluista. (Mihin yritykset saavat rahoitusta? 2008.)

Tekesin rahoitusta myönnetään erityisesti yrityksille, joiden projektit eivät olisi täysin

hyödyllisiä ilman rahoitusta. Niihin voi liittyä myös suuri riski joko kaupallisesti tai

teknologisesti. Tekes jakaa riskejä rahoituksellaan, jotta yritykset aloittaisivat uusia

kehitysprojekteja ja yrityksen liiketoiminta hyötyisi tuloksista nopeammin. Projektit

auttavat yritystä verkostoitumaan koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

(Mihin yritykset saavat rahoitusta? 2008.)
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Rahoitushakemusten joukosta valitaan haastavilta ja tuottoisilta tuntuvat projektit,

joita Tekes alkaa rahoittaa. Asiantuntijat arvioivat projektin hyödyllisyyttä, yrityksen

kokonaisuutta ja liiketoiminnan tavoitteellisuutta. Valintaperusteina käytetään myös

esimerkiksi projektin yhteiskunta- ja ympäristövaikutusta, käytettäviä voimavaroja ja

Tekesin tarjoaman asiantuntija- ja rahoitusavun vaikutusta projektin onnistumisen

kannalta. (Mihin yritykset saavat rahoitusta? 2008.)

4.6 TE-keskus

Lähes jokaisella Suomen maakunnalla on oma TE-keskus eli Työvoima- ja elinkeino-

keskus. TE-keskukset sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Porissa, Lahdessa, Kouvolassa,

Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Seinäjoella, Vaasassa,

Kajaanissa, Oulussa ja Rovaniemellä. Yrityselämässä TE-keskusten tehtävänä on tar-

jota yrityksille tuki- ja neuvontapalveluja koko yrityksen elinkaaren ajan ja olla mu-

kana uusien toimintatapojen kehittämisessä. (Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä

Suomea n.d.)

TE-keskukset antavat yrittäjyydestä kiinnostuneille yrityksen perustamisneuvontaa,

arvioivat liikeideoita ja henkilön soveltuvuutta yrittäjäksi. TE-keskusten palveluihin

kuuluu myös esimerkiksi työvoimatoimiston starttirahaneuvonta, yrittäjävalmennus,

neuvonta yrityksen sijainnista ja kaupparekisterineuvonta. Yrityksen nimeä miettiville

TE-keskuksesta on myös apua, kun otetaan selvää, onko valitun nimen käyttöönotolle

mitään esteitä. TE-keskuksesta saatavien esitteiden, oppaiden, kirjojen ja lomakkeiden

avulla asioista voi ottaa selvää myös itsenäisesti. Paikan päällä voidaan tutustua Kek-

sintösäätiön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tarjoamiin palveluihin, eri toimialojen

raportteihin ja kaupparekisterin sähköiseen tietokanta KATKA:an, jonka avulla voi-

daan selvittää markkina- ja kilpailijatutkimuksia ja tutkia nimiesteasioita. (Yritysneu-

vonta 2008.)

Aloittava yrittäjä voi osallistua TE-keskuksen järjestämiin valmennuskoulutuksiin,

joissa tutustutaan erilaisiin yritysmuotoihin, yrityksen liikeideaan, talouteen, rahoituk-

seen, markkinointiin ja muihin yrityksen perustamiseen liittyviin asioihin. TE-keskus

tiedottaa koulutuksista internetsivuillaan. (Yrittäjävalmennus 2007.) Yritystä perustet-
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taessa TE-keskuksessa voi tehdä rekisteröinti-ilmoituksen, tilata kaupparekisteriot-

teen ja hoitaa muita rekisteröintiin liittyviä toimenpiteitä. TE-keskuksessa voi ilmoit-

taa yrityksen tiedot yritystietojärjestelmä YTJ:hin, jonka tehtyään yrittäjä saa TE-

keskuksesta Y-tunnuksen, eli yritys-ja yhteisötunnuksen, heti mukaansa. Verohallinto

ja Patentti- ja rekisterihallitus saavat ilmoitetut tiedot YTJ:stä. (Kaupparekisteripalve-

lut 2007.)

Naisyrittäjille ja yritystoiminnan aloittamista harkitseville naisille TE-keskus tarjoaa

neuvontapalveluja. Tarkoituksena on antaa neuvoja koskien liiketoiminnan aloittamis-

ta ja laajentamista. TE-keskuksissa työskentelevät naisyrittäjyysneuvojat ottavat sel-

vää naisyrittäjyyttä kehittävistä tahoista. Neuvojien tehtävänä on myös edesauttaa

toimintatapojen ja -mallien kehitystä, joiden avulla naisia kannustetaan aloittamaan

yritystoiminta. (Naisyrittäjyys 2007.)

4.7 Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry.

Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus ry. on keskisuomalainen yhdistys, joka perustettiin

vuonna 1994. Yhdistys neuvoo henkilöitä, joiden suunnitelmissa on yritystoiminnan

aloittaminen Jyväskylässä tai lähikunnissa. Tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja luoda

uusia tuloksellisia yrityksiä. Opastusta annetaan henkilökohtaisesti ja palvelu on luot-

tamuksellista ja ilmaista. Asiakkaan on mahdollista saada neuvoja myös oman alansa

ammattilaisilta. (Onko mielessäsi oman yrityksen perustaminen? n.d.)

Tuhansien Järvien Uusyrityskeskus arvioi yrittäjäksi haluavan henkilökohtaisia omi-

naisuuksia ja pätevyyttä ryhtyä yrittäjäksi. Lisäksi yhdistyksen palveluihin kuuluu

esimerkiksi liikeidean arviointi ja auttaminen liikeidean kehittämisessä, taloussuunni-

telman tekemisessä ja rahoituksen ja tarvittavien hankintojen suunnittelussa. Yhdis-

tykseltä saa neuvoja verotukseen, yritysmuodon valintaan ja muihin käytännön perus-

tamistoimiin liittyviin asioihin. (Onko mielessäsi oman yrityksen perustaminen? n.d.)

Neuvontapalvelussa annetaan asiakaslähtöistä apua ja käytetään hyödyksi viranomais-

ten ja toiminnassa olevien yritysten tarjoamaa tietoa (Neuvontaprosessi n.d.).
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Tuhansien Järvien Uusyrityskeskuksen pyrkimyksenä on taata uusille yrityksille

toimiva liikeidea. Neuvontaprosessi alkaa asiakkaan keksimästä yritysideasta, minkä

jälkeen hän ottaa yhteyttä Tuhansien Järvien Uusyrityskeskukseen. Siellä selvitetään

asiakkaan soveltuvuutta yrittäjäksi ja aloitetaan liikeidean muokkaaminen. Seuraavak-

si tutkitaan, olisiko suunnitellulle yritykselle markkinoita, selvitetään, millaista rahoi-

tusta yrityksen olisi mahdollista saada ja tehdään kannattavuuslaskelmia. Lopulta

asiakas tekee ratkaisun yritystoiminnan aloittamisesta. (Neuvontaprosessi n.d.)

4.8 Starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu työttömille työnhakijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus työl-

listää itsensä yritystoiminnan avulla. Sen tarkoitus on myös lisätä uusien yritysten

perustamista. Yrittäjälle maksetaan starttirahaa yrityksen perustamisen ja liiketoimin-

nan vakiintumisen väliselle ajalle ja sen tarkoituksena on varmistaa, että yrittäjä tulee

taloudellisesti toimeen tänä aikana. (Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki 2008.)

Työttömien työnhakijoiden lisäksi starttirahaa voivat saada opiskelijat ja työelämässä

tai kotitöissä olleet, jotka aloittavat kokopäiväisen yritystoiminnan. Työvoimatoimis-

tossa tutkitaan työttömän työnhakijan kanssa hakijan sopivuus yrittäjäksi ja starttiraha

myönnetään vasta tämän jälkeen. Starttirahan myöntämisen mahdollistavat hakijan

kokemus yrittäjyydestä tai yrittäjäkoulutus, edellytykset perustaa kannattava yritys,

yrityksen perustamisen tarpeellisuus, jotta yrittäjän toimeentulo olisi turvattu, ja se,

että yritystoiminta aloitetaan vasta starttirahan myöntämisen jälkeen. (Starttiraha -

aloittavan yrittäjän tuki 2008.)

Yrittäjäksi haluava voi saada starttirahaa ja aloittaa samanaikaisesti yrittäjäkoulutuk-

sen. Erilaisista koulutuksista saa tietoa työvoimatoimistosta. Alkavat yrittäjät voivat

osallistua työvoimakoulutuksena ilmaisille kursseille. Koulutusta tarjoavat myös

kauppaoppilaitokset ja TE-keskusten yritysosastot. (Starttiraha - aloittavan yrittäjän

tuki 2008.)

Starttirahan määrä on noin 527 - 670 €/kk ja sitä maksetaan korkeintaan 18 kuukautta.

Starttirahan hakemiseen tarvitaan työministeriön lomake, johon täytetään tiedot yri-
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tyksen toiminta- ja rahoitussuunnitelmasta. Starttirahan hakija vie lomakkeen ja

tarvittavat liitteet työvoimatoimistoon, jonka työnhakija hän on. Työvoimatoimisto

tekee starttirahan myöntämispäätöksen sen perusteella, millainen kilpailutilanne alalla

on. Lisäksi paikkakunnan tarve uusille yrityksille otetaan huomioon. (Starttiraha -

aloittavan yrittäjän tuki 2008.)



38

5 YRITYSTOIMINNAN RISKIT

Kaikenlaiseen yritystoimintaan sisältyy yrityksen elinkaaren aikana erilaisia riskejä.

Riskit tulevat useimmiten yllättäen ja ennalta arvaamatta. (Rissanen 2006, 38.) Tässä

luvussa luetellaan erilaisia riskejä, niiden tyypillisiä piirteitä sekä pohditaan riskien

seurauksia.

5.1 Erilaiset riskityypit

Henkilöriskit

Henkilöriskejä ovat yrityksen henkilökuntaan kohdistuvat riskit tai henkilökunnan

aiheuttamat riskit. Niitä ovat mm. väsyminen ja uupuminen, sairastumiset ja tapatur-

mat, henkilö- ja työsuhderiidat, inhimilliset virheet, ammattitaitoisten henkilöiden

vanheneminen sekä tietovuodot ja varkaudet. Tärkeitä tekijöitä yrityksen hyvin-

voinnille ovat työntekijöiden osaaminen, työkykyisyys, sitoutuminen ja viihtyminen.

(Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Tärkeän avainhenkilön lähteminen pois yrityksen palveluksesta on riskitekijä, joka tuo

työpaikalle osaamisvajetta sekä työn tehokkuuden laskua. Lisäksi yrityksen tietoja

saattaa vuotaa kilpailevaan yritykseen. Yrityksistä on tehty turvallisuustutkimuksia,

joiden mukaan yritystä vahingoittaa enemmän työntekijä, joka haluaa tuottaa vahinkoa

yritykselle, kuin tietoturvariskit. (Rissanen 2006, 39.)

Keskeytysriskit

Yritystoiminnassa on pyrittävä häiriöttömään ja jatkuvaan toimintaan, sillä aikatau-

luista poikkeaminen heikentää yrityksen mainetta ja asiakassuhteita, lisää kustannuk-

sia ja vähentää tuloja. Pienessä yrityksessä lyhytaikainenkin toiminnan keskeytyminen

saattaa ajaa yrityksen velkakierteeseen, mikäli pääomaa on vähän. Tulipalo on yksi
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merkittävä riskitekijä ja vaikka varasto olisi vakuutettu sen varalta, se aiheuttaa

toiminnan keskeytymisen. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Liikeriskit

Liikeriskit ovat tietoinen ja olennainen osa yritystoimintaa, ja niitä on oltava valmis

ottamaan. Menestyneessä yrityksessä on otettu paljon riskejä ja niihin sisältyneet uhat

on onnistuttu kääntämään mahdollisuuksiksi. Liikeriskit voivat liittyä henkilöstöön,

markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin ja niiden painopisteet saattavat

muuttua paljonkin yrityksen toimintaympäristön muuttuessa. (Pk-yrityksen riskienhal-

linta 2008.) Maininnanarvoisia liikeriskejä ovat luottotappio tai mainoskampanjan

epäonnistuminen (Sutinen & Viklund 2004, 187). Ne saattavat saada alkunsa joko

yrityksen sisä- tai ulkopuolelta. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla maksuhäiriöitä tai

alihankkija ei tee jostakin syystä sovittua asiaa. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Liikeriskit ovat erilaisia verrattuna palvelu- ja tuotantoyrityksiin, joten riskien tarkas-

telussa onkin hyvä kiinnittää huomiota lähinnä omalle toimialalle ja yritykselle tyy-

pillisiin riskeihin. Suomalaisista tyypillisistä riskeistä on koottu tarkistuslistat, joissa

on kolme eri vaihtoehtoja, joiden alle erilaiset riskit on jaoteltu:

 ”Ei riskiä”, jolloin ongelma joko ei kuulu yrityksen toimialaan tai on niin pieni,

ettei siitä ole vaaraa.

”Riski hallinnassa”, jolloin riskistä on ollut merkittävää vaaraa yritykselle, mutta

se on hallinnassa.

”Riski hoidettava kuntoon”, jolloin ongelma vaatii välittömiä toimenpiteitä tai

lisäselvityksiä, sillä muuten yritykselle voi aiheutua merkittäviä haittoja. (Pk-

yrityksen riskienhallinta 2008.)

Projektiriskit

Kertaluonteisena projektit ovat aina riskialttiita ja sen vuoksi ne täytyy suunnitella

hyvin etukäteen. Ne saattavat epäonnistua mm. liian pienen rahoituksen tai liikojen

lupausten vuoksi, joita ei pystytä toteuttamaan. Projekteja on olemassa kahta erilaista

tyyppiä: toimitus- ja kehittelyprojekteja. Toimitusprojektissa asiakkaan kanssa teh-

dään sopimus, jossa määritellään tietty aika ja ehdot, joiden puitteissa asiakkaalle tuo-
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tetaan palvelu tai tuote. Kehittelyprojektissa kehitellään jotakin uutta ideaa tai lai-

tetta. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Rikosriskit

Rikoksella on aina negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaan. Rikoksia voi tapahtua

molempiin suuntiin. Yritys saattaa omassa toiminnassaan syyllistyä rikokseen tai yri-

tyksen henkilökunta tai yritys itse voi joutua rikoksen kohteeksi. Rikoksilta on kannat-

tavampaa suojautua etukäteen toimintasuunnitelman ja kartoituksen avulla, jolloin

rikoksentekomahdollisuus tehdään vaikeaksi ja kiinnijäämisriskiä lisätään. Rikoksia

voidaan ennaltaehkäistä valvonnalla, lukoilla, henkilöstön koulutuksella sekä hyvillä

ohjeilla ja toimintatavoilla. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Mikäli yritys joutuu rikoksen uhriksi, on sillä näyttövelvoite, koska yrityksiin kohdis-

tuvat rikokset ovat useimmiten asianomistajarikoksia. Rikoksen tekijät ja rikokset

voidaan saada selville käyttämällä erilaisia turvallisuuteen liittyviä tekniikoita, esi-

merkiksi kameravalvontaa. Vahingonkorvaus liittyy aina rikokseen ja sen tarkoitukse-

na on korvata rikoksesta syntyneet kustannukset. Yrityksellä on korvausvelvollisuus

rikokseen syyllistymisestä ja maksettava sakko voi olla huomattava. (Pk-yrityksen

riskienhallinta 2008.)

Sopimus- ja vastuuriskit

Yritystoimintaan liittyy paljon sopimuksia. Asianmukaisen ja hyvin tehdyn sopimuk-

sen avulla selvennetään sopimukseen liittyvät velvollisuudet, tehtävät ja oikeudet sekä

vältetään ongelmia ja luodaan paremmat suhteet. Yrityksen toimintaa heikentävät

esimerkiksi vahingonkorvaukset, viivästyskorot, erimielisyydet ja sopimussakot. Yri-

tyksen pitää tuntea ja hallita ongelmat ja riskit, jotka liittyvät sopimuksiin ja vas-

tuisiin, turvatakseen yrityksen kannattavan toiminnan. Riskin toteutumisesta voi koi-

tua suuria taloudellisia vaikeuksia ja ongelmia. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Sopimuksiin liittyviä riskejä voidaan vähentää monien periaatteiden avulla. Sitä laa-

dittaessa pitää selvittää syy, miksi se laaditaan ja mihin sillä pyritään. Jokainen kohta

tulee lukea huolellisesti, koska sopimus on sitova. Se kannattaa tehdä aina mieluum-
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min kirjallisena kuin suullisena. Seuraamukset pitää määritellä mahdollisen rikko-

muksen varalta. Epäluotettavan henkilön kanssa ei pidä tehdä sopimusta ja sen vuoksi

pitää tarkistaa luottotiedot ja ottaa selville kaupparekisteriotteesta, kenellä on yrityk-

sen sopimusten kirjoitusoikeus. Kunkin osapuolen vastuut, tehtävät, velvollisuudet ja

oikeudet sekä sopimussakon suuruus on määriteltävä tarkasti. Lisäksi pitää tarkistaa,

ettei ole sitoutunut mihinkään seuraamuksiin. Sopimusehdot kannattaa laatia mahdol-

listen ristiriitojen varalta ja tarvittaessa käyttää lakimiestä apuna. Realistisuus pitää

säilyttää koko ajan ja olla lupaamatta liikaa. Sopimuksen on syytä olla selkeä ja ym-

märrettävä ulkoasultaan. Vastuunrajoituslauseita käyttämällä välttyy liialta vastuulta.

Pitää varmistaa, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet sopimusehdot samalla

tavalla. Myös yritystoimintaan liittyviin lakeihin on hyvä tutustua etukäteen. Oman

toimialan käytännöt on myös syytä tietää ja osata. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Tietoriskit

Tietoverkkojen suojaaminen on oleellista yrityksissä, joissa käytetään tietotekniikkaa

ja tietoverkkoja. Asiantuntija-apua on hyvä käyttää avuksi, jos ei itse hallitse tietotur-

va-asioita. Usein siihen kiinnitetään liian vähän huomiota monissa yrityksissä, koska

jatkuvan tietotekniikan muuttumisen myötä erilaiset haittaohjelmat lisääntyvät, ohjel-

mat muuttuvat ja monimutkaistuvat ja monenlaiset tietoturvariskit vaanivat. Yrityksis-

sä on monenlaista tietoa, jota ei haluta ulkopuolisten tietoon, kuten suunnitelmia, asia-

kirjoja, palkkatietoja, erilaisia dokumentteja sekä asiakastietoja. Oman yrityksen ris-

kejä voidaan tunnistaa riskianalyysin avulla. Tietoriskejä ovat henkilöstön toiminnan

riskit ja yleisillä paikoilla pidetyt palaverit. Muita tietoriskejä ovat alihankinta, tieto-

vuoto lehdistöön, tietokoneet, tietojen hävittäminen, ohjelmistot, haittaohjelmat, puhe-

limet, faxit ja posti. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Yksi henkilöstön toiminnan riskitekijä on, että sairastuneen työntekijän salasanalla

estettyihin tiedostoihin ei tarvittaessa päästä, mikäli kukaan muu ei tiedä salasanaa.

Yleisillä paikoilla pidetyistä palavereista voi tietoa levitä ulkopuolisille henkilöille.

Alihankinnassa on riskinä, että vieraita henkilöitä vierailee yrityksen tiloissa. Työnte-

kijöiden lehtihaastatteluissa saatetaan kertoa yrityksen salassa pidettäviä asioita. Kän-

nykän kadotessa voi sen mukana hävitä siihen tallennettuja yrityksen tietoja ja jos

asiakkaat saavat käyttää jonkun työntekijän puhelinta, he saattavat nähdä samalla
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työntekijän tärkeitä papereita. Faksi saatetaan lähettää väärään numeroon tai kirje

väärään osoitteeseen. Julkiseen paikkaan sijoitettu kopiokone tai faksi on tietoturva-

riski. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Tietoja saattaa hävitä siinä vaiheessa, kun yrityksen tietokoneita uusitaan, eikä kiinto-

levyä formatoida tarpeeksi hyvin. Huolimattomasti säilytetyt muistitikut, CD- ja

DVD-levyt saattavat kulkeutua ulkopuolisten käsiin. Muita tietokoneisiin liittyviä

tietoriskejä ovat varkaudet, tietokoneiden kaatumiset, varmuuskopioiden puuttumiset

sekä haittaohjelmien, kuten virusten ja vakoiluohjelmien, pääseminen tietokoneille ja

verkkoon. Ohjelmistoihin liittyviä tietoriskejä ovat ongelmat uusien ohjelmien käyt-

töönotossa, luvattomien ohjelmien käyttö yrityksissä sekä ohjelmien käyttäminen il-

man lisenssiä ja niiden paljastuminen. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

Tuoteriskit

Tuotteiden markkinointiin liittyy aina riskejä, joita ovat esimerkiksi väärät päätökset.

Sen vuoksi kattava tuoteriskien hallinta on tärkeää, mikä vaatii ennakoivaa ja pitkä-

jännitteistä työskentelyä. Huolellinen tuoteriskien hallinta vaatii luovuutta ja luo yri-

tykselle hyvät menestymismahdollisuudet, ja varsinkin Pk-yrityksille se on vaikeaa

jatkuvien muutosten vuoksi. Sen vuoksi koko henkilökunta on pidettävä ajan tasalla

muutoksista päivittäin. Huolellisesti laaditut sopimusehdot auttavat vähentämään ja

hallitsemaan tuotteeseen liittyviä riskejä. Tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmis-

taminen on perusedellytys pyrittäessä hallitsemaan tuoteriskejä. Asiakkaiden tarpeiden

täyttäminen sekä palveluiden ja tuotteiden saatavuus luo pohjan luotettavalle asiakas-

suhteelle. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.).

Ympäristöriskit

Ympäristöriskeihin kuuluu päästöt, jotka aiheutuvat joko normaalin toiminnan tai on-

nettomuuden vuoksi. Yrityksen ympäristönsuojelutaso vaikuttaa mielikuvaan, jonka

asiakkaat ja yhteistyökumppanit siitä saavat. Ympäristöriskejä tarkastellaan ympäris-

töriskikartan avulla, jossa ne on jaoteltu viiteen osaan. Osa näistä ei välttämättä koske

lainkaan omaa yritystä ja jokin taas voi olla merkitykseltään suuri. Kartan osat ovat

kemikaalit ja jätteet, päästöt ja toimintahäiriöt, ennakoivan toiminnan laatu, ympäris-
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tön haavoittuvuus sekä muut riskiä aiheuttavat tekijät. (Pk-yrityksen riskienhallinta

2008.)

Yleinen siisteys on halvin tapa estää ympäristöriskejä. Tuotanto- ja varastotilojen tu-

lee olla asianmukaisia ja väljiä ja kulkureitit on pidettävä auki. Jätteet ja muut mah-

dolliset liat ja päästöt tulee siivota pian ja jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti.

(Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)

5.2 Riskienhallinta

Riskienhallinnassa on tavoitteena turvata yrityksen jatkuva toiminta, kannattavuus

sekä henkilökunnan hyvinvointi ja turvallisuus. Yritystoiminnassa on hyväksyttävä

riskien olemassaolo osana sen toimintaa. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee osal-

listua riskienhallintaan omassa työssään sen mukaisesti, mitä riskejä siihen liittyy.

Sellaisten riskien kohdalla ei ole syytä ryhtyä etukäteen suuria kustannuksia aiheutta-

viin turvallisuustoimenpiteisiin, joiden tuottama tappio jää pienemmäksi kuin sen es-

tämiseksi tarkoitettu toimenpide. Vastuunalaiseen johtajuuteen kuuluu riskeihin varau-

tuminen ja niiden tunnistaminen. Riskien mahdollisuutta voidaan pienentää niin, että

päätöksenteon tueksi laaditaan suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja päämäärät

sekä seurataan tavoitteiden toteutumista, tehokkuutta ja tulosta. (Viitala & Jylhä 2006,

342 344.)

Riskienhallinnassa tunnetuin työkalu on liiketoimintasuunnitelma, ”Business Plan”.

Sen avulla pyritään vaikuttamaan yrityksen toimintaan usean vuoden tähtäimellä, jopa

vuosikymmenen päähän. Liiketoimintasuunnitelman sanotaan olevan silta tulevaisuu-

teen. (Rissanen 2006, 211 218.)

Tärkeitä riskienhallintakeinoja ovat riskin välttäminen, pienentäminen, siirtäminen ja

omalla vastuulla pitäminen. Riskin välttämistä on vaikea toteuttaa kokonaan, ellei

luovu kyseisistä toimista. Riskiä voi pyrkiä pienentämään ennakoimalla etukäteen sen

todennäköisyys tai siirtämällä se sopimuksen avulla toiseen paikkaan. Yksi mahdolli-

suus välttää riskiä on vakuutuksen ottaminen. (Pk-yrityksen riskienhallinta 2008.)
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tutkimukseen otettiin mukaan yrityksiä, jotka ovat toimineet noin yhdestä vuodesta

kolmeen vuoteen. Yksi yritys on tosin perustettu jo aiemmin. Tutkimuslomaketta lähe-

tettiin pääasiassa Jyvässeudun yritysten lisäksi Technopolis Ventures JSP Oy:n hau-

tomoyrityksiin pääkaupunkiseudun, Lappeenrannan ja Oulun alueille. Se lähetettiin

sähköpostitse 84 paikkaan ja vastauksia tuli yhteensä 13 kappaletta, joten vastauspro-

sentti oli 15,5 %. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia.

Tutkimukseen osallistuneiden ikähaarukka oli 24 69 vuotta. Eniten vastasivat alle 40-

vuotiaat, joita oli vastaajista kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Yli 40-vuotiaita vastaajia

oli yhteensä neljä.

IKÄJAKAUMA

5

4

2

1 1

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

KUVIO 3. Vastaajien ikäjakauma (n=13)
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Sukupuolijakauma

Vastaajasta 12 oli miehiä ja yksi nainen. Tämä selittyy sillä, että suurin osa yrityksistä,

joihin tutkimus lähetettiin, olivat miesvaltaisilta aloilta.

SUKUPUOLIJAKAUMA

12

1

Miehiä Naisia

KUVIO 4. Vastaajien sukupuolijakauma
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Vastaajien toimialajakauma

Kyselyssä oli mukana toimijoita useilta eri toimialoilta ja vastaajat olivat jakautuneet

melko tasaisesti. Eniten heitä oli ICT/IT-alalta ja muilta aloilta tuli joko yksi tai kaksi

vastausta.

TOIMIALAJAKAUMA

4

212

2

1 1

ICT/IT Eläintarvike/-koulutus
Elintarvike ja biotekniikka Elektroniikka
Tietotekniikkapalvelut Yrityspalvelut
Ohjelmistot

KUVIO 5. Vastaajien toimialajakauma (n=13)
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Perustamisvuosi

Pääsääntöisesti vastaajat olivat perustaneet yrityksen viimeisen kolmen vuoden aika-

na. Yksi vastaaja ei varsinaisesti enää kuulunut tutkimuksen piiriin, koska yritys on

toiminut jo vuodesta 1996. Hänet kuitenkin otettiin vertailun vuoksi mukaan tutki-

mukseen.

PERUSTAMISVUOSI

7

2
3

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

2007 2006 2005 1996

KUVIO 6. Vastanneiden yrittäjien yritysten perustamisvuodet
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Yritysten yhtiömuodot

Suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä, eli 12:lla, oli yhtiömuotona osakeyhtiö.

Toiminimi oli toinen yhtiömuoto, joka oli yhdellä yrityksellä. Tämä johtuu siitä, että

yritykset olivat yleensä enemmän kuin yhden henkilön yrityksiä. Kukaan tutkimuk-

seen osallistuneista ei ollut harkinnut muun yritysmuodon valitsemista.

YHTIÖMUODOT

12

1

Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Toiminimi

KUVIO 7. Yritysten yhtiömuodot
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Käytetyt tukimuodot

Tukimuodoista eniten käytettyjä olivat Tekesin rahoitus ja pankkilaina. Niiden jälkeen

tulevat tasaväkisesti Finnvera ja TE-keskus. Starttirahaa hyödynnettiin vain kahdessa

yrityksessä, vaikka luulisi, että sitä haetaan paljon. Vähiten käytettiin businessenkelei-

den tukea ja hautomon järjestämää rahoitusta.

TAULUKKO 1. Yritysten saamat rahoitukset ja tuet

Rahoitusmuodot Yritykset

Finnvera x x x x

Pankkilaina x x x x x x

Starttiraha x x

Business-enkeli x

Tekesin rahoitus x x x x x x x

TE-keskuksen rahoitus x x x x

Hautomon järjestämä rahoitus x
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RAHOITUSMUODOT

15 %

23 %

8 %4 %
27 %

15 %
4 % 4 %

Finnvera Pankkilaina
Starttiraha Business-enkeli
Tekesin rahoitus TE-keskuksen rahoitus
Hautomon järjestämä rahoitus Keksintösäätiö

KUVIO 8. Käytetyt rahoitusmuodot prosentuaalisesti

Kokemuksia eri tukimuotojen käytöstä

Vastauksista kävi ilmi, että mikään tukimuoto ei tarjoa tukea etukäteen, vaan ne ovat

kulukorvauksia niistä menoista, jotka on jo kulutettu. Omaa tai lainarahoitusta tarvi-

taan aina ja julkiset tuet saadaan takautuvasti. Rahoittajat vaativat tarkkaan laaditut

suunnitelmat, ennen kuin myöntävät rahoitusta. Kaiken kaikkiaan rahoitusta ja rahoit-

tajia on vaikeaa, hidasta ja työlästä löytää, mutta ne koetaan kuitenkin tarpeellisiksi.

Yhden vastaajan mielestä vaikuttaa siltä, että mikäli toimiala kiinnostaa rahoittajaa, he

auttavat toiminnan aloittamisessa. Eräs vuonna 2007 aloittanut yrittäjä oli oikein tyy-

tyväinen monipuoliseen osaamisen ja rahoituksen tarjontaan ja ollessaan yrityshauto-

mon asiakkaana hän sai sieltä kaiken tarvitsemansa tiedon. Tutkimukseen osallistunut,

jo pidempään toiminut yrittäjä kertoi, että vuonna 1996 haettu rahoitus oli hyvin sirpa-

leista. Rahoittajat olivat jäykkiä, mikä vaikutti siihen, että toimivan kokonaisuuden

saaminen oli hankalaa.

Starttiraha on hyvä aloittavalle yrittäjälle, mutta sitä pidetään turhan byrokraattisena

sen vuoksi, että se maksetaan päivärahamuotoisesti eikä kuukausittaisina könttäsum-

mina. Finnveran yrittäjälainan hakemisesta kerrottiin, että sen käsitteleminen oli kes-

tänyt todella kauan. Finnvera vaatii vakuuksia ja ellei niitä ole, ei pankki myönnä lai-
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naa, ellei laita esimerkiksi taloa pantiksi. Yksi yrittäjä oli hakenut naisyrittäjyyslai-

naa, mutta sitä ei myönnetty. Tekesiä sanotaan ansiokkaaksi, ripeäksi ja tehokkaaksi

tuen tarjoajaksi. Business-enkeleiden kautta ei saada niin suurta rahoitusta, että siitä

olisi hyötyä toiminnan aloittamisessa.

6.1 Ongelmat

Yrityksen alkuvaiheessa tuli tutkimuksessa mukana olleille yrityksille erilaisia ongel-

mia. Ongelmat liittyivät rahoituksen järjestämiseen, markkinoinnin käynnistämiseen

ja tuotekehityksen aikataulussa etenemiseen. Rahoittajilla on vastaajien mielestä liian

suuret vaatimukset suunnitelmallisuuden suhteen ja niiden päätösten tekeminen on

hidasta. Markkinoinnin hitaaseen käynnistymiseen vaikutti rahoituksen puute. Asiak-

kaiden hankkiminen ja yrityksen tunnetuksi tekeminen saattaa tuottaa ongelmia. IT-

puolella ongelmana on tuotteiden tarkentaminen. Kasvun hallitseminen on yksi on-

gelma: laajentaako Suomeen tai ulkomaille. Yksi vastaaja, joka oli ollut yrityshauto-

mossa, piti hautomon toimintaa epärehellisenä. Kassavirtatulojen myöhään tuleminen

on ongelmallista, mikäli välittömien menojen maksamiseen ei ole riittävästi omaa

pääomaa.

 Ylimääräisten verojen maksaminen voi johtaa pankkilainan ottamiseen, mikäli siihen

ei ole osattu varautua taloudellisesti. Liian pienet resurssit ja uuden tuotteen markki-

noille tuominen on haasteellista. Eräälle yrittäjälle tuli suuri työmäärä yllätyksenä ja

alkuvaraston hankkimiseen oli liian vähän pääomaa. Yrityksen vakuuksien puuttumi-

nen johtaa siihen, että tukimuotojen vaatimaa omarahoitusosuutta ei saa mistään, ja

sen vuoksi omaa rahoitusta pitäisi olla mahdollisimman paljon aloitusvaiheessa. Pie-

nen tai olemattoman pääoman vuoksi ei saa palkattua pätevää henkilökuntaa.

6.2 Ongelmien ratkaisut

Yrityshautomo Technopolis Ventures auttoi erittäin paljon hautomossa olevia yrityk-

siä heidän ongelmien ratkaisemisessa. Yritykset, jotka eivät saaneet tarpeeksi vakuuk-
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sia tuen saamiseksi, ottivat suuren riskin laittamalla yrityksen toimintaan omaa pää-

omaa maksukykyään enemmän ja tekemällä pitkään palkatonta työtä. Aktiivinen toi-

minta ja hyvin tehty tuotesuunnittelu on hyvä keino ongelmienratkaisussa. Starttiraha

on hyvä tuki alussa, kun yritystoiminta ei ole vielä tullut tuottavaksi. Henkilökunnan

vaihtaminen saattaa tulla kysymykseen, mikäli ongelmat eivät muuten ratkea. Voidaan

myös ottaa riskin uhalla lisää rahoitusta. Yrityksen kasvaessa pitää miettiä, miten ja

mihin sitä voisi laajentaa. Varsinkin Aasian maihin viedään Suomesta paljon liiketoi-

mintaa. Liiketoiminnan edetessä ja myynnin kasvaessa pystytään suurentamaan varas-

ton kokoa, jolloin liiketoiminta kasvaa ja sen seurauksena pystytään palkkamaan lisää

henkilökuntaa tarvittaessa. Asiakkaiden tarpeet, riittävät resurssit, ymmärtämys tule-

vasta ja sekä oikea ajoitus ovat avainasioita menestymisessä. Periaatteessa kaikessa

liiketoiminnassa on hyvä olla hiukan epäileväinen, eikä liian sinisilmäinen.

Jälkeenpäin yrittäjät olisivat toimineet toisella tavalla eri asioissa, joita seuraavana

selvitetään. Tuotekehitysvaiheessa olisi projektinseurannan oltava tiukempaa. Lii-

keidea ja rahoituksen järjestäminen kannattaa suunnitella tarkasti jo ”vanhassa työpai-

kassa” oltaessa, eikä lähteä suoraan tyhjän päälle huonosti suunnitellun idean varassa.

Mikäli resurssit antavat myöten, olisi hyvä, jos oman yrityksen saisi alkuun samalla,

kun on vielä edellisessä työpaikassa, mutta sellainen mahdollisuus on kiinni hyvin

paljon yrityksen toimialasta. Rahoitusta kannattaa hakea alussa, jos omaa pääomaa ei

ole paljon, vaikkei luulisikaan tarvitsevansa. Aloitusvaiheessa on kuitenkin niin paljon

ylimääräisiä menoja, kuten esimerkiksi markkinointi, johon pitää nimenomaan panos-

taa alussa. Markkinoinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi mainostoimistoa. Osa-

keyhtiössä on hyvä tehdä tarkat sopimukset, säännöt ja toimintatavat toisten yrittäjien

kanssa. Alussa kannattaa keskittyä niihin hankkeisiin tai tuotteiden myyntiin, joiden

tietää paremmin tuovan tuottoa. Rekrytointiin kannattaa käyttää aikaa sekä tehdä kun-

nollinen markkinatutkimus.

Hautomotoiminnasta yrittäjät kertoivat hyviä ja huonoja puolia. Hyvänä pidettiin sitä,

että sieltä saa paljon tietoa ja apua eteen tuleviin ongelmiin. Huonona taas sitä, että

yritystoiminnassa ei pääse niin nopeasti tuottavaan vaiheeseen, kun hautomossa olo

hidastaa toiminnan alkuun saattamista.
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6.3 Yrittäjien kokemat riskit

Vastaajat olivat kokeneet ensimmäisen toimintavuotensa aikana eniten liike-, henkilö-

ja sopimus- ja vastuuriskejä, joita kutakin oli kokenut seitsemän henkilöä. Tuoteriskin

oli kokenut viisi, projektiriskin neljä ja tietoriskin kolme vastaajaa. Keskeytysriski oli

ollut yhdellä vastaajalla, samoin kehitysriski. Kaksi yrittäjää ei ollut kokenut mitään

riskejä ja ympäristö- ja rikosriskejä ei ollut kokenut kukaan vastaajista.

TAULUKKO 2. Yritystoiminnassa vastaan tulleet riskitekijät

Riskit Yritykset
Liikeriski x x x x x x x
Tuoteriski x x x x x
Henkilöriski x x x x x x x
Sopimus- ja vastuuriski x x x x x x x
Ympäristöriski
Rikosriski
Tietoriski x x x
Keskeytysriski x
Projektiriski x x x x
Kehitysriski x
Ei mitään x x
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YRITTÄJIEN KOKEMAT RISKIT

18 %

14 %

19 %19 %
0 %0 %

8 %

3 %
11 %

3 % 5 %

Liikeriski Tuoteriski
Henkilöriski Sopimus- ja vastuuriski
Ympäristöriski Rikosriski
Tietoriski Keskeytysriski
Projektiriski Kehitysriski
Ei mitään

KUVIO 9. Yrittäjien kokemat riskit prosentuaalisesti

Riskitekijöiden tuomien haittojen välttäminen

Vastaajien kokemat riskit olivat keskenään erilaisia, joten heidän toimintansa riskite-

kijöiden tuomien haittojen välttämiseksi poikkesivat myös toisistaan. Vastausten mu-

kaan riskitekijöiden tuomilta haitoilta voidaan välttyä teettämällä tarvittaessa riskiana-

lyysi ulkopuolisella asiantuntijalla, tutustumalla erilaisiin riskeihin ja varautumalla

niihin etukäteen liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä sekä käyttämällä juristin palvelu-

ja.

Henkilöriskin tuomilta haitoilta voidaan välttyä palkkaamalla lisää työntekijöitä ja

pyrkimällä löytämään työtehtäviä, jotka tyydyttäisivät heitä. Vastaavasti sopimus- ja

vastuuriskin haitoilta voidaan välttyä toimimalla sopimusten mukaisesti ja ottamalla

selvää toisen osapuolen taustoista. Muita erilaisten riskitekijöiden tuomien haittojen

välttämiskeinoja olivat toiminnan huolellinen suunnittelu, alkupääoman ja asiakas-

kunnan lisääminen sekä tietojen huolellinen säilytys, tallennus ja säännöllinen doku-

mentointi.
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Yrittäjänä toimimisessa on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyviä puolia ovat esimer-

kiksi riippumattomuus, vapaus päättää itse toiminnastaan sekä mahdollisuus saada

voittoa, jos liiketoiminta sujuu hyvin. Huonoja puolia ovat esimerkiksi vastuun kan-

taminen, pitkiksi venyvät työpäivät ja mahdollisen tappion kärsiminen.

Teoriaosuuden kirjoittamisen myötä yritystoiminnan aloittamistoimenpiteet selkeytyi-

vät opinnäytetyön tekijöille ja toivottavasti myös lukija saa siitä tarvitsemaansa tietoa.

Teoriaosuutta kirjoitettaessa huomattiin, miten monipuolisia palveluita eri tahot tar-

joavat yritystoimintaa suunnitteleville, ja erilaisia rahoitusvaihtoehtojakin ilmaantui

yllättävän paljon.

Hautomotoiminta oli tekijöille ennestään vierasta ja työtä tehtäessä sen toimintaa alkoi

hahmottaa paremmin. Sen kautta todettiin syntyvän varmoja, jalat maassa olevia yri-

tyksiä, joilla vaikuttaisi olevan hyvä tulevaisuus edessään. Businessenkeleiden toimin-

taa ei työssä käsitelty, koska siitä oli hankalaa saada tietoa, eikä tämän tutkimuksen

yritykset juurikaan hyödyntäneet sitä omassa toiminnassaan.

Tutkimus toteutettiin sähköpostitse lähetetyn tutkimuslomakkeen avulla, jonka yrittä-

jät täyttivät ja palauttivat tutkimuksen tekijöille. Osa kysymyksistä oli kirjallisia ja osa

valintakysymyksiä, joissa vastaukset rajattiin määrätyllä tavalla. Valintakysymyksiin

oli mahdollista laittaa myös oma vaihtoehto ja kirjallisiin kysymyksiin sai vastata niin

paljon kuin halusi.

Tutkimustyö osoittautui työläämmäksi ja hankalammaksi, kuin osattiin etukäteen aja-

tella. Tutkimukseen osallistuneisiin yrityksiin olisi ollut mukavaa perehtyä tarkemmin,

mutta käytettävissä olevat resurssit ja aika asettivat rajoituksia. Mukaan pyydetyt yrit-

täjät eivät olleet kiinnostuneita ja halukkaita henkilökohtaisiin haastatteluihin eivätkä

monetkaan halunneet täyttää laadittua kyselylomaketta. Lomake lähetettiin 84 yrityk-

seen ja vastauksia saatiin 13 paikasta. Vastauksia palautui melko verkkaiseen tahtiin,

mikä hidasti niiden kokoamista.
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Tutkimukseen osallistui eri alojen yrityksiä ja niitä toimii eniten IT-alalla. Suurin

osa yrityksistä on ollut toimintansa alkuvaiheessa Jykesin ja Technopolis Venturesin

ylläpitämässä yrityshautomossa. Osa yrityksistä oli tuttujen vastikään perustamia yri-

tyksiä.

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen kesti pidempään, kuin alun perin oli suun-

niteltu. Tekijät tähtäsivät aluksi tammikuun 2008 loppuun, mutta suunniteltu aikataulu

ei pitänyt. Opinnäytetyön tekeminen on kuitenkin ollut mielenkiintoinen kokemus ja

siitä uskotaan olevan hyötyä tulevaisuudessa mahdollisen oman yritystoiminnan suun-

nittelussa ja ehkäpä myös muille yrityksen perustamisesta kiinnostuneille.
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LIITTEET

Liite 1. Keskeiset käsitteet

Franchising = kahden yksityisen yrittäjän (franchisingantajan ja franchisingottajan)

keskenään solmittava sopimus, jossa franchisingantaja antaa franchisingottajalle käyt-

töön oman kehittelemänsä yrityksen toimintamallin, valmistusmenetelmän, liikemer-

kin tai tavaramerkin. (Yrityksen perustaminen Keski-Suomessa n.d., 30.)

Starttiraha = Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän toimeentulon tukemiseksi yritystoi-

minnan alkuvaiheessa ja sitä voi saada ensimmäisen 10 kuukauden ajan.

Riskitekijä = Yritystoiminnassa on aina monenlaisia riskejä ja uhkia. Erilaisia riskejä

ovat: henkilö-, keskeytys-, liike-, projekti-, rikos-, sopimus- ja vastuu-, tieto-, tuote-

sekä ympäristöriskit.

Tukimuoto = Rahalliset avustukset tai lainat

Yrittäjyys = Oman yrityksen perustaminen on yrittäjyyttä ja myös freelancer-töitä

voidaan pitää yrittäjyytenä. Yrittäjyys-sanaa käytetään myös puhuttaessa sisäisestä

yrittäjyydestä.

Yrittäjä = Henkilö, joka omistaa yrityksen tai johtaa sitä. Hän kantaa vastuun toimin-

nasta ja on suunnannäyttäjä. (Rissanen 2004, 51.)

Yritys = Organisaatio, joka pyrkii saamaan voittoa markkinoille tuomistaan tuotteista

tai palveluista myymällä niitä. (Rissanen 2004, 50-51.)

Yritysmuoto = Toiminnan alkuvaiheessa mietitään, mikä yritysmuoto olisi sopivin

omalle yritystoiminnalle. Yritysmuotoja ovat osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin

yhtiö, osuuskunta ja toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja.
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Liite 2. Haastattelulomake

HAASTATTELULOMAKE

Yrittäjän ikä:

Yrittäjän sukupuoli:  mies  nainen

Yrityksen toimiala:

Yrityksen perustamisvuosi:

Yritysmuoto:  * * * * * * *

Harkitsitteko muita yritysmuotoja? Mitä?

Mitä tukimuotoja käytitte yrityksen alkuvaiheessa?

 Finnvera  Pankkilaina  Starttiraha

 Business-enkeli  Tekesin rahoitus  TE-keskuksen rahoitus

 Jokin muu, mikä?

Millaisia kokemuksia teillä on eri tukimuodoista?

Mitä ongelmia teillä oli yrityksen alkuvaiheessa?
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Miten ratkaisitte eteen tulleet ongelmat?

Mitä olisitte tehneet toisin?

Oletteko kokeneet ensimmäisen toimintavuoden aikana mitään seuraavis-

ta riskitekijöistä?

 Liikeriski  Tuoteriski  Henkilöriski

 Sopimus- ja vastuuriski  Ympäristöriski  Rikosriski

 Tietoriski  Keskeytysriski  Projektiriski

 Jokin muu riski, mikä?

Mikäli olette kokeneet riskitekijän/riskitekijöitä, miten toimitte välttyäk-

senne sen/niiden tuomilta haitoilta?

Onko jotakin muuta yrityksenne alkuvaiheeseen liittyvää, mitä haluaisitte

kertoa?


