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Yrittäjyys hyvinvointialalla on kasvattamassa jatkuvasti suosiotaan, erilaisille 
hyvinvointipalveluille on kysyntää yksityisellä sektorilla entistä enemmän. Ihmiset 
arvostavat palveluissa laatua ja mahdollisuutta itse vaikuttaa palveluihin. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli ottaa selvää yrityksen perustamiseen vaadittavista asioista 
kotisairaanhoidossa ja  muutenkin hyvinvointialalla. Tavoitteenani on tehdä 
liiketoimintasuunnitelma. 

Työ on toteutettu kaksiosaisena, ensimmäisessä osassa on teoriatiedon pohjalta käyty 
läpi tärkeimpiä yrityksen perustamisen kulmakiviä ja työn toinen osa on 
liiketoimintasuunnitelma aloittavalle yritykselle.  Työn ensimmäisessä osassa 
teoriaosuus on toteutettu kirjallisuuden ja muun selvitystyön, esimerkiksi 
kilpailutilanteen kartoittamisen perusteella. Toisessa osassa on paketoitu idea 
liiketoiminnalle alustavan liiketoimintasuunnitelman muotoon.  
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Palvelusetelitoiminnassa kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas saa itse 
valita palvelujen tuottajan tarvitsemalleen palvelulle.  Tärkeäksi tekijäksi palvelun 
tuottajaa valittaessa nousee palvelun laatu ja hinta asiakkaalle. Kunta maksaa 
palveluista tietyn osuuden ja asiakas itse summan ylittävän osan. Kokemuksen 
perusteella myös välimatka yritykseen koettiin merkitseväksi. 

Opinnäytetyö on ollut tarpeellinen yrityksen perustamista ajatellen. Työ on saanut 
aikaan pitkäaikaisen unelman toteuttamisen, yritystoiminnan aloittamisen. Suunniteltu 
yritystoiminta on käynnistymässä syksyn 2012 aikana. 
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ABSTRACT 

Pääkkönen, Eeva. Focus on the company starting- From enterprising to an entrepreneur. 
Pieksämäki, spring 2013. p. 28. Diakonia University of Applied Sciences, Diak East, 
Pieksämäki. The Degree Programme in Nursing, Nurse (UAS) 

Entrepreneurship has become popular in the field of health and well being, and there is 
more and more demand for different kinds of services in that field. People appreciate 
quality of the service, and the opportunity to affect the service themselves.  

The purpose of this thesis was to find out what is demanded when establishing a 
company in the field of home care and in the field of health care and well being.  

Thesis has been executed in two different sections. The first section is about the theory 
of the most important facts, the very corner stones, of establishing a company. The 
second section is a business plan for a new company. In the first section of the thesis the 
theory has been put in to practice with literature and inquiries, for example mapping the 
competition. The second section is a wrapped up idea for a company in a form of a 
preliminary business plan.  

The most important employment possibility in entrepreneurship is to start up a company 
that offers home care services for elderly and vouchers for health care services. 
Vouchers of this kind have become increasingly popular in Finland. These vouchers 
function as follows: a council gives its citizen (the consumer) a voucher, which the 
citizen uses as s/he pleases. The consumer then chooses a service and an entrepreneur or 
a company who will offer the service. The council will pay a certain amount of the 
service by giving the customer a voucher, but if the voucher will not cover the price of 
the service entirely, the customer will pay for the rest. The quality and price of the 
service are important for the consumer when s/he is choosing the entrepreneur.  

It has been valuable and important writing this thesis when thinking about starting up a 
new business. It has turned a long-term dream of becoming an independent entrepreneur 
to reality. The planned entrepreneurship is going to launch during autumn 2012.  

Keywords: nurse, entrepreneurship, starting a company  
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1 JOHDANTO 
 
 

Henkilöön, joka toimii yrittäjänä, liitetään erilaisia ominaisuuksia kuten aloitteellisuus, 

omatoimisuus, rohkeus, yhteistyökyky, sinnikkyys, luovuus, vastuullisuus ja ahkeruus. 

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa organisoi liiketoimintaa 

saavuttaakseen sillä taloudellista voittoa. 

Yrittäjämäisen elämänasenteen saavuttaminen vaatii heittäytymiskykyä ja kykyä hallita 

riskejä, on oltava valmis heittäytymään tilanteisiin ja nähtävä laajoja kokonaisuuksia 

sekä osattava toimia erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.  

Palvelualalla pienyrittäjällä yrittäjämäinen asenne konkretisoituu sillä, että yrittäjä on 

yrityksensä käyntikortti. Kyky kuunnella asiakkaita ja toimia tilanteen vaatimalla 

tavalla näkyvät yrityksen   tuloksessa. ( Kainlauri, 2007).  

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa sitä kun perustetaan uusi yritys ulkoisen yrittäjän toimesta 

ja myös yrittäjän käytännön toimintaa yrityksessä, sen merkkinä on konkreettinen yritys 

jonka yrittäjä itse omistaa ja myös johtaa toimintaa. (Ristimäki, 2004) 

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa elämäntapaa, tapaa toimia esimerkiksi työyhteisön 

jäsenenä. Tämän hetken työelämä vaatii tekijöiltään sisäistä yrittäjyyttä, koska jatkuva 

kilpailu ja itsensä kehittämisen vaade vaatii olemaan jatkuvasti ajan hermolla, 

kouluttautumaan ja pysymään kilpailukykyisenä. Sisäinen yrittäjyys vaatii 

aloitteellisuutta, luovuutta ja vastuullisuutta sekä tietoisuutta vaatimuksista.  

Sisäisen yrittäjyyden lisäksi yrittäjäksi ryhtymiseen tarvitaan muutakin. Pitää olla 

rohkeutta ottaa myös taloudellinen riski, olla myös taloudellista pääomaa ja uskallusta 

sijoittaa se. Tällä hetkellä kannustetaan yrittäjyyteen mm. erilaisten lainojen avulla, 

Finnveran naisyrittäjälaina on yksi näistä. (Finnvera)  

Yleensä ollaan myös tyytymättömiä julkisen puolen järjestämien palveluiden laatuun ja 

määrään. Toivotaan enemmän kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, aikaa ja vaihtoehtoja 

palveluille. (Kainlauri 2007, 33-34 ). Tämän päivän muutoskeskeisessä yhteiskunnassa 

on hyvä olla valmius löytää vaihtoehtoja, jotta ihmisillä olisi vapaus valita. 



Julkisen terveydenhuollon paineet kasvaa jatkuvasti pystyäkseen tuottamaan riittävästi 

palveluita ikääntyvälle väestölle ja ihmiset tarvitsevat valinnan mahdollisuutta 

tarvitsemilleen palveluille. Haluan osaltani tuottaa laadukkaita sairaanhoidollisia 

palveluita ihmistä kunnioittaen yksilöllisenä ja moninaisena kokonaisuutena. 

Tulevaisuudessa toivoisin, että yritykseni laajenisi sairaanhoitajan palveluita tuottavasta 

yhden henkilön yrityksestä tuottamaan myös monipuolisia palvelupaketteja yhdessä 

muiden terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

Työni on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa olen etsinyt itselleni tarpeellista teoriaa 

yrityksen perustamisen kannalta ja toisessa osassa olen tehnyt 

liiketoimintasuunnitelman yritykselleni. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tutkimukseni tarkoituksena oli ottaa selvää yrityksen perustamiseen vaadittavista asi-

oista kotisairaanhoidossa ja muutenkin hyvinvointialalla. Tavoitteenani on tehdä hoito-

alan liiketoimintasuunnitelma  

 

3 SAIRAANHOITAJA YRITTÄJÄNÄ JA ASIANTUNTIJANA 

 

Yrityksen perustamisvaiheessa olen useasti joutunut miettimään, mitä sairaanhoitajalta 

yrittäjänä vaaditaan. Millä perusteella voin sanoa olevani asiantuntija alallani, ja miten 

asiantuntijuus määritellään. 

Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto ICN määrittelee yrittäjän pätevyysvaatimuksiksi 3-

15 vuoden kokemuksen hoitotyöstä, vakuutusten, korvausten, verotuksen ja lainsäädän-

nön tuntemusta, peruskoulutuksen jälkeistä täydennyskoulutusta, neuvottelu- ja vuoro-

vaikutustaitojen tuntemusta sekä markkinoinnin, kirjanpidon ja ajankäytön hallintaa. 

(Peltomaa, Grönvall 2006) 

Kirjallisuudessa korostetaan myös sairaanhoitajayrittäjän itsenäisyyttä, luovuutta, ris-

kinottokykyä, vahvaa itsetuntemusta ja hyvää itseluottamusta sekä kykyä kestää epäon-

nistumisia ja epävarmuutta. 

Olen sairaanhoitajana oman alani asiantuntija. Yksi määritelmä asiantuntijuudelle on, 

että ympäristö mieltää henkilön olevan asiantuntija. Asiantuntijuuteni saavuttaminen ja 

ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. Lähtökohtaisesti minun täytyy us-

koa itseeni ja arvostaa omaa ammattitaitoani, silloin pystyn seisomaan sanojeni ja teko-

jeni takana luottaen omaan osaamiseeni. 

Asiantuntijuus voidaan nähdä myös ammatillisen osaamisen näkökulmasta. Teoreettisen 

tietämyksen ja käytännön tuoman tietotaidon lisäksi täytyy kyetä kriittisesti arvioimaan 

omaa toimintaansa. Sairaanhoitajan ammatin osaaminen muodostuu yksilön ominai-

suuksista, kyvyistä, tiedoista ja taidoista. Samalla kun työelämän vaatimukset muuttu-

vat, muuttuvat myös osaamisvaatimukset. Sellaisia asiantuntijoita tarvitaan, jotka kyke-
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nevät kehittämään omaa pätevyyttään vastaamaan työn vaatimuksia. (Ranta (toim.) 

2011)  

Olen pohtinut asiantuntijuuttani ammatillisen osaamisen näkökulmasta, Rannan (2011) 

lailla ajatellaan asiantuntijuuteen liittyvän sekä kokemuksen tuoma tietotaito että korke-

an koulutuksen tuoma teoreettinen tietämys. (Ranta 2011). Kaikista tärkeimmäksi asiak-

si koetaan kuitenkin sairaanhoitajan ammatti-identiteetti ja se miten mieltää oman am-

mattinsa. Yrittäjyyden kannalta voidaan ajatella, että täytyy myyjänä uskoa myytävään 

tuotteeseen itse, jotta saa myös ostajat vakuutettua. (Peltomaa 2006) 

Opetusministeriö (2006) määrittelee sairaanhoitajan osaamisen koostuvan 10 eri osa-

alueesta: 

1. eettinen toiminta 

2. terveyden edistäminen 

3. ohjaus ja opetus 

4. terveyden edistäminen 

5. hoitotyön päätöksenteko 

6. yhteistyö 

7. tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen 

8. lääkehoito 

9. kliininen hoitotyö 

10. monikulttuurinen hoitotyö 

Osaamisvaatimukset ovat muuttuneet vuosien varrella paljon laatuodotusten ja kilpailun 

lisääntymisen myötä. Palvelun tuotanto moninaistuu, palvelurakenteet uudistuvat ja 

palvelutarpeet asiakkailla muuttuvat (Strategiaraportti 2011, 19.) 

Osaaminen hoitotyössä edellyttää vahvaa teoreettista osaamista käytännön lisäksi. Am-

matillinen ja eettinen päätöksenteko, tiedon hankkiminen ja sen paikkansapitävyyden 

arvioiminen sekä hoitotyön jatkuva kehittäminen ovat tärkeitä osaamisvaatimuksia sai-

raanhoitajan työssä. Sairaanhoitaja on myös vastuussa oman ammattinsa ja ammattitai-

tonsa jatkuvasta kehittämisestä (Opetusministeriö 2006) 

Hoitotyö on jatkuvasti vaativampaa terveydenhuollossa tapahtuvien muutosten seurauk-

sena, itsenäisyyden tarve korostuu ja vaaditaan myös verkosto-osaamista (Sarajärvi 
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2011, 77). Näiden asioiden lisäksi koen erittäin tärkeäksi omassa työssäni vuorovaiku-

tustaidot, joiden merkitystä ei koskaan voi hoiva-alalla vähätellä. 

 

 

4 YRITYSMUODON VALINTA 

 

Kun päätös yrittäjäksi ryhtymisestä vahvistui, oli aika miettiä millä tavalla lähden yrittä-

jäksi, millaisen yritysmuodon valitsen. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat monet asiat, 

mm. perustajien lukumäärä, suunniteltu toiminnan laajuus, tarvittavan pääoman määrä, 

liiketoiminnan riski, toiminnan laajentuminen ja yrityksen imago, vakuuttavuus ja luo-

tettavuus. (Meretniemi & Ylönen 2009) 

Yritystoimintaa voi harjoittaa joko yksin tai useamman henkilön voimin. Yksinkertaisin 

tapa aloittaa yrittäminen on perustaa toiminimi eli toimia yksityisenä Elinkeinonharjoit-

tajana. Päätöksenteko ja vastuu toiminimen asioista kuuluu asianosaiselle itselleen. 

Elinkeinonharjoittajana omistan liikkeeni henkilökohtaisesti. Vero- ja kirjanpitolainsää-

däntö kuitenkin edellyttää, että liikkeen varallisuus ja velat pidetään erillään yrittäjän 

omista varoista ja veloista.  

Toinen vaihtoehto on yksinyrittäjänä perustaa osakeyhtiö, jolloin toimintaa ohjaa osa-

keyhtiölaki. Laissa on määritelty, että perustajina voi olla yksi henkilö tai useampia 

henkilöitä. Osakeyhtiöön sijoitetaan pääomaksi rahaa tai rahan arvoista omaisuutta. Mi-

nimisumma on 2500 euroa. Osakepääoma jaetaan osakkeisiin ja osakkaan omistamien 

osakkeiden määrästä riippuu hänen äänivaltansa, vastuunsa ja voittonsa yhtiössä.  

Useamman henkilön perustama yritys voi olla myös avoin yhtiö, joka syntyy kun kaksi 

tai useampia henkilöitä sopivat yrityksen perustamisesta kirjoittamalla yhtiösopimuk-

sen. Silloin yhtiömiehet ovat tasavertaisia kaikissa yritystä koskevissa toimissa ja vas-

taavat henkilökohtaisesti yhtiön sitoumuksista, veloista ja päätöksistä.  

Kommandiittiyhtiö taas on henkilöyhtiö, joka eroaa avoimesta yhtiöstä siten, että siinä 

on yksi tai useampi äänetön yhtiömies yhden tai kahden vastuunalaisen yhtiömiehen 

lisäksi.  Osuuskunta on yhteisöyritys, joka harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä 
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elinkeinon ja taloudenpidon tukemiseksi. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähin-

tään 3 henkilöä. Siihen voi kuulua sekä henkilöjäseniä että yrityksiä, joista jokaisella on 

yksi ääni osuuskunnan kokouksessa. Jäsenet ovat sitoumuksista vastuussa vain sijoitta-

mallaan pääomalla. (Uusyrityskeskus 2011.) 

Itse olen valinnut toiminimellä toimimisen yksityisenä elinkeinonharjoittajana, koska se 

on yksinkertaisin tapa aloittaa yritystoiminta ja mahdollistaisi alussa myös sivutoimisen 

yrittäjyyden, silloin olisi mahdollista lähteä varovaisemmin liikkeelle. Toiminimellä 

toimiminen ei kuitenkaan poissulje työntekijän palkkaamisen mahdollisuutta, joten toi-

minnan laajentuessa minulla on mahdollisuus palkata lisäapua.   
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5 TUOTTEISTAMISEN MONINAISUUS HOIVA-ALALLA 

 

Seuraavaksi oli syytä miettiä palvelujen tuotteistamista. Tässä vaiheessa kävin läpi pal-

jon toisten samantyyppisten yritysten palveluita internetin kautta ja myös haastattele-

malla heitä suullisesti. Olin myös yhteydessä palveluohjaajiin lähiseudulla ja kartoitin 

millaisia palveluita eniten kysytään, ja mitä asioita hinnoittelussa kannattaa huomioida.. 

Pääsin samalla myös tutustumaan tuleviin yhteistyökumppaneihini ja sain realistisen 

näkökulman markkinoiden tilanteesta hoiva-alalla. 

Parantaisen (2007) mukaan tuotteistaminen tarkoittaa palvelun paketoimista niin, että 

asiakkaan on helppo ostaa se. Täytyy erottua kilpailijoista, olla sopivasti erilainen, mut-

ta silti luottamusta herättävä. Alusta alkaen on oltava selvää että se minkä lupaa on 

myös mahdollista toteuttaa. Asiakkaalle ei voi myydä mitään jos ei itse ole selvillä mitä 

on myymässä. Palvelu on helppo käynnistää, mutta vaikeaa pitää toimivana jos ei pa-

neudu kunnolla tiettyihin asioihin. Yksi niistä on tuotteistaminen. Minulla on oltava 

selkeä tieto siitä mitä myyn ja millä hinnalla, jotta voin selvitä kunnialla yrittäjyydestä-

ni.  

Hyvä tuotteistus vaatii osuvan nimen, tuotteiden paketoinnin (mitä palveluun kuuluu) ja 

hinnoittelun sekä tiedon siitä mistä tuotteen hinta koostuu. Tuote pitää olla tietyllä taval-

la jo valmiiksi mietittynä kun asiakas sitä kysyy, se lisää uskottavuutta.  

Minun on tärkeää tiedostaa asiakkaan tarpeet jopa ennen kuin asiakas itsekään tiedostaa 

ne. Minun täytyy pystyä erottumaan positiivisella tavalla kilpailijoista ja saada ostajan 

tuntemaan olonsa turvalliseksi (Parantainen 2007).   

Hyvinvointialalla tuotteet ovat usein palveluja, tuote voi olla yksittäinen palvelu esi-

merkiksi verenpaineen mittaus tai palvelukokonaisuus, esimerkiksi tuettu kotona asu-

minen vanhukselle (Kainlauri  2007). Yrityksessäni olen painottanut tuotteistamisessa 

sairaanhoidollisia palveluita, myöhemmin olen ajatellut lisätä palveluihin myös erilaisia 

palvelukokonaisuuksia.  

Jotta erottuisin kilpailijoistani ja toteutan omia arvojani työssäni, haluan työskennellä 

alusta alkaen toteuttaen palveluissani tärkeiksi kokemiani asioita. Terveys ei ole sairau-
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den puuttumista, vaan se on tila jossa ihminen kokee olevansa tasapainossa itsensä ja 

ympäristönsä kanssa (Jones  2010.) Yrityksessäni pyrin siis ottamaan tavallista enem-

män huomioon ihmisen kokonaisena yksilönä, ei pelkästään toteuttamalla pelkkiä toi-

menpiteitä vaan huomioimalla ihmisen muitakin tarpeita enemmän. Tässä vaiheessa 

palvelukokonaisuudet olisi hyvä lisä palveluihin, se myös mahdollistaa tarvittaessa mo-

niammatillisen yhteistyön esimerkiksi fysioterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai psyko-

login kanssa. Mielestäni ohjaus ja neuvonta on tärkeä painopiste hoitotyössä, jota toteu-

tan. 

Yksityisiä ja kunnallisia palveluja tarkastellaan usein rinnakkain sosiaali- ja terveyspal-

velupuolella. Tuotteistaminen helpottaa vertailua esimerkiksi kilpailutustilanteessa. Nä-

kisin, että hoiva-alalla tuotteiden on oltava tuotteistettu niin, että asiakas pystyy vertai-

lemaan niitä tietäen mitä mikäkin asia tarkoittaa.  

Palveluita voidaan kehittää asiantuntijalähtöisesti ammatillisen osaamisen ja asiantunti-

juuden näkökulmasta tai asiakaslähtöisesti, jolloin tuotteistamisen lähtökohtana on asi-

akkaan tarpeiden, odotusten ja toiveiden huomioiminen (Kainlauri 2007). 

Omassa yrityksessäni olen lähtenyt kehittämään palveluita aluksi asiantuntijalähtöisesti. 

Olen miettinyt mitä osaan parhaiten tehdä, mikä on oma arvomaailmani ja mihin resurs-

sini riittävät. Seuraavaksi olen miettinyt asiaa asiakaslähtöisesti ja selvittänyt onko tar-

vetta palveluille, joita itse pystyisin tarjoamaan. Koen tämän itselleni sopivaksi järjes-

tykseksi, koska työn mielekkyys ja uskottavuus on mielestäni parempaa, kun teen sen 

niistä lähtökohdista, jotka koen itselleni merkityksellisiksi ja koen myös hallitsevani sen 

mitä teen. 

Hoiva-alalla korostuu myös rehellisyyden ja ihmisläheisyyden kunnioittamisen. Kun 

hoidetaan ihmisen terveyttä ja sairautta liikutaan hyvin henkilökohtaisella alueella, sil-

loin luottamuksen rakentuminen korostuu. (Rissanen & Sinkkonen 2004) Kotisairaan-

hoitopalveluita tuotettaessa tämä asia myös korostuu, koska usein toimintaympäristönä 

on asiakkaan koti. 
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6 YRITTÄJYYS HOIVA-ALALLA 

 

Seuraavaksi otin selvää laatuvaatimuksista hoiva-alalla. Kun on kyse ihmisten tervey-

destä, astutaan ihmisen omalle reviirille ja silloin ymmärrettävästi myös asiakkaan odo-

tukset hoitajan toiminnasta korostuvat. Itse koen tärkeäksi, että minulla on työkokemus-

ta alalta yli kymmenen vuoden ajalta ja olen saanut työskennellä monen ikäisen ihmisen 

kanssa sekä nähnyt myös monenlaisia tapoja työskennellä. 

Hoiva-alalla yrittäjällä tyypillisesti on pitkä kokemus alalta, näkemystä ja kokemusta 

erilaisista tilanteista sekä myös tyypillisesti itsenäisyyden tarve.  Syy siihen miksi 

olemme olemassa (missio), on meille kristallinkirkkaana mielessä, mutta toimintojen 

tavoitteellisuus (visio) ja toimintatavat, joilla tavoitteisiin päästään (strategiat), ovat 

usein hukassa.  Toimintojen oikeanlainen kohdentaminen on vaikeaa yhtenäisen linjan 

puuttuessa. Visio ja strategiat luovat viitekehyksen kaikelle toiminnallamme ja myös 

osaamisemme kehittämiselle. Ilman kunnon vision luomista ja strategian suunnittelua 

olemme matkalla jonnekin ilman karttaa ja reittisuunnitelmaa (Viitala 2005). Tämä 

seikka korostuu alusta alkaen pienessäkin yrityksessä, päämäärät ja toimintasuunnitel-

mat tulee olla alusta saakka yhteneväiset ja järkevät. 

Laatuvaatimukset yrittäjäsairaanhoitajan toiminnalle (Suomen sairaanhoitajaliitto) 

Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja on valmis 

1. kehittämään jatkuvasti itseään 

2. ottamaan ammatillisen vastuun työstään 

3. toimimaan hoitotyön arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti 

4. vastaamaan asiakkaiden fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin hoitotyön 

auttamismenetelmiä käyttäen 

5. kehittämään hoitotyötä jatkuvasti  

6. seuraamaan, arvioimaan ja kehittämään jatkuvasti laatuvaatimuksia. 

Terveydenhuoltoalalla toimintaamme ohjaavat monet lait ja asetukset, ja toimintamme 

on myös luvanvaraista toimintaa. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä potilastur-
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valaki ovat esimerkiksi potilaan turvana. Lisäksi laissa määritellään sosiaali- ja tervey-

denhuollon henkilöstön pätevyysvaatimukset.  

Asiakaskontaktit edellyttävät moninaisia tietoja ja taitoja palveluntuottajalta; lisäksi 

pitää olla myös viisautta ymmärtää erilaisia asiakkaiden tarpeita. Yleensä ollaan myös 

tyytymättömiä julkisen puolen järjestämien palveluiden laatuun ja määrään. Toivotaan 

enemmän kodinomaisuutta, yksilöllisyyttä, aikaa ja vaihtoehtoja palveluille (Kainlauri 

2007). Tämän päivän muutoskeskeisessä yhteiskunnassa on hyvä olla valmius löytää 

vaihtoehtoja, jotta ihmisillä olisi vapaus valita. Palveluilta vaaditaan laatua ja myös 

usein monialaista osaamista. Omassa yrityksessäni on tarkoitus toiminnan laajentuessa 

panostaa laadun mittaamiseen esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. 
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7 TERVEYDENHUOLTOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ  

 

Minun on tunnettava yleislait, jotka koskevat kaikkia palvelua tuottavia organisaatioita 

ja lisäksi ne lait, jotka koskevat erityisesti terveydenhuoltoa. Tutustuin terveydenhuol-

lon yritystoiminnan lainsäädäntöön ja käyn tässä lyhyesti läpi niitä. 

 

7.1 Laki yksityisestä terveydenhuollosta   

 

Tässä laissa säädetään palvelun antajalta vaadittavat edellytykset. Tavoitteena lailla on 

säännellä yksityistä terveydenhuoltoa niin, että se täyttää tietyt lääketieteelliset laatuvaa-

timukset. Lakia sovelletaan potilaan kotona annettavaan hoitoon ja lääkinnälliseen kun-

toutukseen. Laki myös erottaa itsenäisen palvelunharjoittajan ja palvelujen tuottajan 

toisistaan.  

Toiminnassa käytettävät tilat tulee tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa, toiminnan 

asianmukaisuus sisältää myös esimerkiksi sairaanhoitoon ammattieettisesti kuuluvat 

hygienian vaatimukset. Palvelujen tuottajalla tulee olla lääninhallituksen myöntämä 

lupa antaa terveydenhuollon palveluja. Luvan saaneella terveydenhuollon yksiköllä tu-

lee myös olla vastaava johtaja, paitsi jos kyseessä on itsenäinen ammatinharjoittaja. 

Teen lääninhallitukselle aloitusilmoituksen ja jos toiminta oleellisesti muuttuu, muutos-

ilmoituksen (Laki yksityisestä terveydenhuollosta.) 

Alkuvaiheessa työskentelen asiakkaan kotona kotikäyntien merkeissä, mutta seuraavan 

vuoden aikana on tarkoitus löytää toimitilat, mikäli vastaanottotoiminnalle on kysyntää. 

 

7.2 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

 

Lailla pyritään varmistamaan riittävä ammatillinen pätevyys terveydenhuollon ammatti-

laisille. Terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitään terveydenhuollon ammattihenki-

löiden keskusrekisteriin, jota ylläpitää Terveysalan lupa- ja valvontavirasto.  Tervey-
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denhuollon oikeusturvakeskus ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus yh-

distyi vuonna 2009 uudeksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoksi Valvirak-

si. 

 Laissa määritellään terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyysvaatimukset ja yleiset 

velvollisuudet mm. salassapitovelvollisuus, ilmoittamisvelvollisuus, täydennyskoulu-

tusvelvollisuus (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä). 

Sairaanhoitajana olen suorittanut valtioneuvoston asetuksella säädetyn ammatin, ja mi-

nulla on silloin oikeus käyttää ammattinimikettä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 

on hyväksynyt hakemuksesta koulutuksen. 

 

7.3 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

 

Potilaalle kuuluvien oikeuksien ja potilaan aseman tunteminen on tärkeää yksityistä 

terveydenhuoltopalvelua suunniteltaessa. Laissa potilaaksi määritellään henkilö, joka 

käyttää terveyden- tai sairaanhoitopalvelua tai on muuten niiden kohteena.  Potilaalla on 

lain mukaan oikeus hyvään terveyden- ja sairauden hoitoon ja siihen liittyvään kohte-

luun. Potilaan hoito on järjestettävä siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja kunnioite-

taan hänen yksityisyyttään ja vakaumustaan. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja yksilölliset 

tarpeet on otettava mahdollisuuksien mukaan hoidossa huomioon. 

Potilaalla on myös tiedonsaantioikeus, hänelle on annettava selvitys eri hoitovaihtoeh-

doista ja niiden vaikutuksesta, hänen terveydentilastaan ja kaikesta muusta millä on 

merkitystä päätettäessä hoidosta. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastentahtoisesti, tai 

niin että siitä aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan terveydelle. 

Potilaan itsemääräämisoikeus määrittää että potilasta on hoidettava yhteisymmärrykses-

sä hänen kanssaan. Edellytys yhteisymmärrykselle on, että hänelle on selvitetty eri hoi-

tovaihtoehdot ja keskusteltu hoidosta. Potilas saa itse viime kädessä päättää mitä hänelle 

tehdään ja hänellä on oikeus myös kieltäytyä hoidosta. Jos potilas ei jostain syystä, esi-

merkiksi mielenterveydenhäiriö, pysty päättämään häntä koskevasta hoidosta, on asiasta 

kuultava hänen laillista edustajaansa, esimerkiksi holhoojaa, uskottua miestä tai omai-

sia. Kiireellisissä tapauksissa, eli jos on kyseessä henkeä uhkaava tilanne tai terveyttä 
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uhkaava vaara, on potilaalle annettava tarpeellinen hoito vaikka ei saataisi selville hänen 

mielipidettään. Jos potilas on ilmaissut aiemmin vakaasti, esimerkiksi usean henkilön 

kuullen tai kirjallisesti, ettei hän halua tiettyä hoitoa, ei tavallisesti sellaista saa hänelle 

antaa. 

Potilaan tietoja saa luovuttaa ulkopuoliselle vain hänen suostumuksellaan. Ainoastaan 

poikkeustapauksessa, jos potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan voidaan säännök-

sestä poiketa tietyin ehdoin. Salassapitovelvollisuus sisältää myös potilasasiakirjojen 

huolellisen säilyttämisen niin, ettei ne joudu ulkopuolisten käsiin. Potilasasiakirjoja tu-

lee säilyttää niin, että ne eivät voi tuhoutua esimerkiksi tulipalon seurauksena tai että 

niihin ei voi päästä tunkeutumaan suojaamattomia tiedostoja hyväksikäyttäen. Tietoja 

saa luovuttaa sivulliselle vain potilaan kirjallisella suostumuksella. (Laki potilaan ase-

masta ja oikeuksista) 

 

7.4 Potilasvahinkolaki 

 

Vahingonkorvauksesta määritelty erityislaki, jota sovelletaan potilasvahinkoihin. Poti-

lasvahinkolaki koskee terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen 

henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Lain mukaan ei korvata esineva-

hinkoa, ainoastaan henkilövahinko. Esinevahingosta potilas voi hakea korvausta vahin-

gon aiheuttajalta vahingonkorvauslain perusteella. Henkilövahingosta suoritetaan kor-

vausta, jos se on aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta (myös lääkehoidosta, jos siitä on 

olemassa lääkemääräys), hoidon laiminlyömisestä, tapaturmasta hoidon aikana tai siitä 

aiheutuen. (Potilasvahinkolaki) 

 

7.5 Henkilötietolaki 

 

Laissa määritellään säännökset potilasasiakirjojen luovuttamiseen ja säilyttämiseen. 

Henkilötietolaki edellyttää yleensä potilaan kirjallista suostumusta, että häntä koskevia 

tietoja saa rekisteröidä ja tallentaa. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla perusteltua ja 
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rekisteriin saa tallentaa vain sellaista tietoa, mikä on tarpeellista potilaan hoidon kannal-

ta. Lain mukaan rekisterin pitäjän tulee pyytämättä informoida rekisteröityjä henkilötie-

tojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Rekisterinpitäjän on lisäksi huolehdittava, että tie-

dot ja henkilörekisteri ovat asianmukaisesti suojattuja luvatonta käsittelyä, muuttamista, 

luovuttamista tai tuhoamista vastaan. Jokaisella potilaalla on oikeus tarkastaa häntä 

koskevat tiedot rekisteristä. Potilaslaki rajoittaa henkilön tiedonsaantioikeutta silloin, 

kun siitä olisi todennäköisesti vakavaa vaaraa hänen terveydelleen tai hengelleen. Poti-

laan pyytäessä on hänen annettava viipymättä tutustua häntä koskeviin asiakirjoihin tai 

annettava tiedot tarvittaessa kirjallisesti ymmärrettävässä muodossa. (Henkilötietolaki) 

 

 

8 VAKUUTUKSET HOIVA-ALAN YRITTÄJÄLLE 

 

Lakipykälien tuntemisen lisäksi on tärkeää miettiä yritykseeni tarvittavia vakuutuksia. 

Osa vakuutuksista on pakollisia, laissa säädettyjä, mutta paljon on myös vapaaehtoisia 

vakuutuksia tarjolla. 

Yrittäjien eläkevakuutus (YEL) on osa lakisääteistä yrittäjän sosiaaliturvaa. Se antaa 

yrittäjälle turvaa työkyvyttömyyden, työttömyyden tai vanhuuden varalle. Lisäksi kuo-

lemantapauksen varalta se antaa perheelle oikeuden perhe-eläkkeeseen. Yrittäjän pitää 

ottaa YEL- vakuutus jos hän on 18- 67-vuotias, yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoi-

sesti 4 kuukautta, ansiotyö ei kuulu muun työeläkelain piiriin ja työtulo vuodessa on 

keskimäärin vähintään 5658,27 euroa vuodessa. Vakuuttamishakemus on tehtävä kah-

den kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. YEL- maksu on alle 53-vuotiaalle 

yrittäjälle 21.4 % työtulosta. Aloittava yrittäjä saa maksusta 25% alennuksen 48 kuu-

kauden ajalta. 

Turva tapaturman varalle on hyvä ottaa, vaikka Suomessa yrittäjän ei ole sitä pakko 

ottaa itselleen. Tapaturmavakuutusyhtiö laskuttaa vakuutuksesta YEL: n vahvistetun 

työtulon perusteella. Vapaaehtoisesti voi ottaa muitakin vakuutuksia, esimerkiksi va-

paaehtoinen eläkevakuutus on yksi niistä. (Peltomaa & Grönvall 2006) 
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Kilpailutin omat vakuutukseni 4 eri vakuutusyhtiön kesken ja eroa hinnoissa oli useita 

satoja euroja kalleimman ja halvimman välillä. Valitsin vakuutukset niiden sisällön ja 

myös hinnan perusteella, tässä tapauksessa halvin oli myös kattavin.  

 

9 KILPAILUTILANNE HOIVA-ALALLA 

 

Jyväskylän alueella on tällä hetkellä 8 kotisairaanhoitoa yksityisesti tarjoavaa yritystä. 

Mikään yrityksistä ei sijaitse Palokan alueella, osa yrityksistä kyllä tuottaa palveluita 

myös Palokan seudulle. Palveluohjaajien mukaan ihmiset valitsevat mieluiten palvelun 

tuottajaksi lähimpänä olevan yrityksen ja myös hinta ratkaisee. Vuoden 2011 perusteella 

palveluseteliasiakkaat mieluiten ottavat halvimman palveluntuottajan. Varsinaista 

markkinointitutkimusta ei Jyväskylän alueelta ole saatavilla suoraan kotisairaanhoidon 

osalta. Sen sijaan Jyväskylän alueellakin on Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta toteu-

tettu alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO, joka on alueellinen omaeh-

toisen kehittämisen ohjelma. Sillä on tuettu paikallistason kehittämistyötä ja parannettu 

alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelma on käynnistynyt 

vuoden 2010 alussa ja se jatkuu vuoden 2012 loppuun. Ohjelmassa hyvinvointi on yksi 

kehittämisen seitsemästä teemasta. Hankkeen päätavoitteena on toimivuus palvelu-

markkinoinnissa ja tavoitteita toteutetaan esimerkiksi teemaverkostojen avulla. Hyvin-

vointiverkostossa on mukana tällä hetkellä 23 aluetta eri puolilta Suomea. Yhtenä toi-

menpiteenä verkostotoiminnassa on tiedon tuottaminen alueilta erilaisten selvitysten 

avulla. Käytössäni on ollut selvityksen 4 osaa, joissa on kartoitettu hyvinvointiverkosto 

alueiden toimintaympäristöä, hankintakäytäntöjä hyvinvointiverkoston alueilla, palve-

lusetelikäytäntöjä sekä käytännön kokemuksiin perustuvia kuvauksia kuntien palveluoh-

jauksellisesta hankintamenettelystä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) 

 

 

9.1 Perusteita yrittäjyyden tueksi 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan ihmisten toimintakykyä ja 

terveyttä eri ikävaiheissa tukevilla hyvinvointipalveluilla vahvistetaan hyvinvoinnin 
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lisäksi myös talouden kestävyyttä. Väestön keskimääräisen eliniän kasvuun ajatellaan 

usein liittyvän pelkästään valtion ja kuntien taloutta horjuttavia tekijöitä, mutta yhtälail-

la voidaan ajatella ikääntymiseen ja iäkkäiden ihmisten toimintaan liittyviä monia mah-

dollisuuksia. Iäkkäät ihmiset ovat usein yhteiskunnallisesti aktiivisia ja kuluttavat mo-

nenlaisia palveluita ja tuotteita, se luo pohjaa myös hyvinvointialan yritystoiminnalle. 

(KOKO- hanke).  

Noin joka neljäs 75- vuotta täyttänyt tarvitsee toimintakykynsä heikkenemisen takia 

säännöllisesti palveluita, mm. kotisairaanhoitoa, kotipalveluita, ympärivuorokautista 

hoivaa tai omaishoidon tukea. Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaa-

miseksi on säädetty luonnoslaki maaliskuussa 2011. Lain tavoitteena on turvata iäkkäi-

den henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen, yksilöllistä tarvetta 

vastaavaan palvelukokonaisuuteen, jonka turvin iäkkäällä henkilöllä on mahdollisuus 

omia voimavaroja hyödyntäen elää mahdollisimman itsenäistä, mielekästä ja turvallista 

elämää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011) 

Koulutustason- ja elintason nousun myötä on tapahtunut kulttuurinen muutos tee-se-

itse-ajattelusta palvelujen käyttöä suosivaan suuntaan. Panostetaan enemmän henkilö-

kohtaiseen hyvinvointiin ja arvot jotka korostavat mielihyvänmerkitystä tuottavat uutta 

kysyntää uusille hyvinvointipalveluiden muodoille. (Sosiaali- ja terveysministeriö  

2008) 

Oma ajatusmaailmani pohjaa vahvasti ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaan asentee-

seen, jonka mukaan kaikkia ei voi hoitaa samalla tavalla pelkästään kliinisten toimenpi-

teiden avulla. Kokemukseni mukaan tänä päivänä ihmiset myös odottavat hoidoltaan 

monipuolisuutta, henkilökohtaista kiinnostuneisuutta ja vahvaa ammattitaitoa.  

 

9.2 Palveluseteli työllistäjänä 

 

Yksi tapa järjestää julkisia palveluita on palveluseteli. Kunnat voivat järjestää lain mu-

kaan kuuluvat palvelut kolmella tavalla: tarjoamalla ja tuottamalla palvelut omana tuo-

tantonaan, ostamalla palvelut oman tuotannon ulkopuolelta ja tarjoamalla ne sitten kun-
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talaisille kuin itse tuottamansa palvelut tai antamalla kuntalaiselleen jonkin maksuväli-

neen tai sitoumuksen jolla hän voi itse hankkia hänelle kuuluvan palvelun. 

Jotta kunnat voivat hoitaa vastuunsa palveluiden järjestämisestä, tarvitaan uusia tuotan-

totapoja palveluille. Väestö vanhenee ja se aiheuttaa lisääntynyttä palveluiden tarvetta. 

Kuntien palvelutuotantoon kohdistuu tehostamisen vaatimuksia ja julkisten menojen 

rakenteen uudistamiseen kohdistuvia paineita. Palvelukulttuurin yleistyminen yhteis-

kunnassamme luo edellytyksiä uudenlaisille palvelujen järjestämistavoille. 

Laki määrittelee palvelusetelin palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja 

terveyspalvelun saajalle myöntämäksi sitoumukseksi korvata palvelujen tuottajan anta-

man palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Lain mukaan kunta 

päättää ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden järjestämisessä se käyttää palveluseteliä. 

Vaikka laki antaa mahdollisuuden soveltaa palveluseteliä laajalti eri palveluihin, kunta 

päättää, mihin käyttötarkoituksiin setelin voi saada. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011) 

Palvelusetelien käytön laajentaminen luo parempia toimintaedellytyksiä myös pienem-

mille palveluntuottajille. Se edistää yrittäjyyttä ja kohentaa palveluita käyttävän kunta-

laisen valinnanmahdollisuutta. 

 

9.3 Palveluseteli Jyväskylässä 

 

Jyväskylän palvelusetelimallia pidetään maassamme ehkä kaikkein tunnetuimpana ja 

kehittyneimpänä mallina. Jyväskylän mallin keskeisimpiä toimijoita ovat Jyväskylän 

kaupungin lisäksi ympäristön kunnat, Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö (Jykes) ja se-

telin ulkoinen operaattori Smartum oy.  

Jykes on elinkeinoyhtiö, joka hallinnoi neljän kunnan (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja 

Uurainen) alueen kehittämisyhteistyötä ja koordinoi Jyväskylän seudulla palveluseteli-

toimintaa.  

Jyväskylän seudulla palveluseteli on otettu ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2004. 

Alkuvaiheessa tuottajat valittiin kilpailutuksella, ja toiminta oli hyvin viranomaisläh-

töistä. Myöhemmin on siirrytty asiakaslähtöisempään malliin, jossa pyritään aina vaan 
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enemmän siihen, että ihmiset voisivat itse valita mahdollisimman vapaasti itselleen so-

pivimman palveluntuottajan. On pyritty vastaamaan mahdollisimman paljon asiakkaan 

kysyntään ja laajennettu palveluseteli kaikkiin niihin kohteisiin, joissa se on järkevää. 

Valintaa helpottamaan ja hintavertailun mahdollistamiseksi on perustettu Klemmari-

portaali. Klemmarissa voi helposti hakea aloittain internetin kautta tietyn alueen ja tie-

tyn toimialan palvelusetelituottajat ja saada näkyville hinnat päätöstä helpottamaan. 

Rahaliikenne on myös ulkoistettu, tällä hetkellä Smartum oy hoitaa maksuliikennettä 

Jyväskylän seudulla (Klemmari 2012). 

Jyväskylä otti ensimmäisenä kuntana Suomessa käyttöön sähköisen palvelusetelin 

vuonna 2010. 

Palvelusetelillä järjestetään Jyväskylän seudulla (vuonna 2011) seuraavia palveluita: 

- senioreiden ja pitkäaikaissairaiden tilapäinen kotipalvelu 

- tilapäinen kotisairaanhoito 

- omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt kotona tai lyhytaikaishoitona palvelu-

asumisyksikössä 

- senioreiden ja pitkäaikaissairaiden tukipalvelut: siivouspalvelu, päivätoiminta, 

asiointiapu 

- lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 

- lapsiperheiden neuvonta ja terapiapalvelut 

- ympärivuorokautinen palveluasuminen 

- suun terveydenhuolto 

- päivähoito 

Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli, jos hän ja tarvittava palvelu täyttävät myön-

tämiskriteerit. Palveluohjaaja, sosiaalityöntekijä tai kotiutushoitaja arvioi palvelun tar-

peen. Asiakkaalle laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, johon kirjataan palvelusetelin 

käyttöönotto. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelun käyttäjän yksityiseltä palve-

lujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti. Asiakas maksaa itse ylimenevän 

osuuden. (laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta) 

Seteli toimii sähköisessä muodossa, ja sitä operoi ulkoinen toimija Smartum oy. Asiakas 

ei saa enää nykyään käteensä setelilippuja, vaan ainoastaan päätöksen hänelle myönne-

tystä tuesta. Muuten kaikki tapahtuu sähköisesti. Asiakas tai hänen edustajansa valitse-
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vat palveluntuottajan itse. Tuottaja voi olla yrittäjä, yritys, järjestö tai muu kolmannen 

sektorin toimija. Kaikki kunnan hyväksymät tuottajat on listattu toimialoittain Jykesin 

ylläpitämään Klemmari-tietokantaan. Tuottajat on hyväksytty ennalta määrättyjen kri-

teerien perusteella palveluntuottajiksi. 

Setelitoiminnan lisääntyminen on luonut markkinoita yrittäjyyden puoleen. Yrittäjien 

pitää voida luottaa siihen. että palvelusetelimalli on pysyvä. Tällä hetkellä Jyväskylässä 

on sitouduttu pitkän tähtäimen linjauksiin. Yritystoiminnan kasvu sosiaali- ja terveys-

palvelualalla on ollut 2000-luvulla vauhdikasta. Sosiaalipalveluissa yritysten  

määrä yli kaksinkertaistui vuosien 2000 ja 2009 välillä. Myös terveyspalveluissa yritys-

ten määrä lisääntyi samana ajanjaksona merkittävästi. (KOKO- hanke 2011) 

 

10 LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PROSESSI 

 

Aloitin liiketoimintasuunnitelman tekemisen miettimällä liikeideaani ja omaa osaamis-

tani. Seuraavaksi tein suunnitelman palveluista, joita pystyn tarjoamaan ja samalla kar-

toitin Jyväskylän alueen kilpailutilannetta.  Prosessin aikana olin tiiviisti yhteydessä 

useaan eri asiantuntijatahoon, sain paljon neuvoja ja ohjeita yrittämisestä terveyden-

huoltoalalla.  Samalla mietin omia arvojani, niitä mille perustaa liiketoimintani ja oma 

hoitotyöni. Otin selvää laeista ja asetuksista, jotka ohjaavat hoitoalan yritystä. Selvitin 

ja kilpailutin myös vakuutukset hyvissä ajoin ennen yrityksen aloittamista. 

Palveluiden tuotteistamisen jälkeen hinnoittelin palveluni ja samalla teimme tuloslas-

kelman yhdessä Jykesin asiantuntijan kanssa. Tässä vaiheessa minulla oli jo selkeä käsi-

tys, kuinka paljon minulla on oltava työtunteja päivässä jotta voin elättää itseni liike-

toiminnallani.  Kirjoitin auki yrityshankkeen SWOT-analyysin, omien vahvuuksien ja 

heikkouksien miettimisen kautta oli helpompi tehdä realistisia suunnitelmia. 

Kun yrityksen palvelut, hinnat ja kohderyhmä oli mietittynä, pystyin kirjoittamaan liike-

toimintasuunnitelmani valmiiksi ja hakemaan tarvittavat luvat sekä vakuutukset toimin-

taani. Lopuksi tein yritykselleni tavoitteet ja tulevaisuuden visot. 
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Prosessin aikana kokosin perustietoa yrittämiseen liittyvistä asioista, yrittäjään kohdis-

tuvista vaatimuksista ja odotuksista.  
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11 POHDINTA 

 

Miettiessäni päättötyön aihetta en löytänyt oikeastaan muita vaihtoehtoja kuin kehitellä 

omaa yritysajatusta eteenpäin. Työssäni olen keskittynyt miettimään omia yrityksen 

perustamiseen liittyviä tiedontarpeitani. Työtä olisi voinut laajentaa vaikka kuinka pal-

jon, sillä materiaalia on hyvin saatavilla ja palveluiden kehitteleminen on vasta alussa.   

Polkuni päättötyön tekemisen suhteen on ollut hyvin antoisa ja monivivahteinen; on 

ollut hetkiä jolloin olen ollut valmis lyömään hanskat tiskiin ja luovuttamaan, mutta 

aina jostain syvältä kuitenkin on löytynyt tahto ja innostus toteuttaa unelmaani. Unel-

maani, jota olen kantanut mukanani jo lapsuudesta saakka.  

Yrityksen perustaminen tapahtuu käytännössä pikkuhiljaa kesän ja syksyn aikana, työs-

kentelen vielä kesän ajan osa-aikaisesti nykyisessä työssäni. Virallinen yritystoiminnan 

käynnistymispäivä on 1.10.2012. 

Aloitin työn tekemisen keräämällä aineistoa lokakuussa 2011. Pieninä palasina ja pik-

kuhiljaa olen koonnut minua kiinnostavia asioista yhteen ja kehitellyt liikeideaa. Olen 

vieraillut useasti  JYKESillä ja  LUOTSIssa ja saanut sieltä ajatuksia oikeasta suunnas-

ta. Olen tavannut myös Jyväskylän seudun  palveluohjaajia ja palvelujohtajan  useitakin 

kertoja. Käynti verottajan luona ja kymmenet puhelinsoitot suuntaan jos toiseenkin ovat 

paitsi lisänneet tietoa yrityskiemuroista,  myös kasvattaneet sisua ja uskoa omaan tavoit-

teeseeni. Välillä ohjeet ovat olleet ristiriitaisia ja vaikeita ensi lukemalla tai kuulemalla  

ymmärtää. Toisaalta tämä kaikki on myös opettanut, että aina on syytä ajatella asioita 

myös itsenäisesti, eikä sokeasti luottaa vain yhteen  näkökulmaan. 

Markkinointi on vasta aluillaan, päättötyön valmistuessa nettisivut on valmisteilla ja 

käyntikortit painossa. Sovittuja asiakkaita on muutamia, yhteistyöneuvottelut 2 muun 

yrittäjän kanssa myös hyvällä mallilla. 

Tämän prosessin aikana minulle itselleni on syntynyt vahva käsitys ja usko omaan ta-

voitteeseeni. Olen nyt entistä varmempi siitä, että yrittäjyys on minun juttuni. 
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Jatkossa minulla on tavoitteena verkostoitua toisen yrityksen kanssa ja suuntautua kehit-

tämään hyvinvointia myös työikäisille ihmisille työhyvinvointia parantavasti ja koko-

naisvaltaista terveyttä ajatellen. Oma intohimoni on ravitsemuksen avulla vaikuttaa ih-

misen hyvinvointiin ja jaksamiseen, toivottavasti pystyn myös niitä asioita ottamaan 

mukaan palveluntarjontaani.  

Liiketoimintasuunnitelmani hyväksyttiin starttirahan hakemista varten 20.09.2012. 

Aloitin liiketoimintani 1.10.2012. 
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