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1 Johdanto 

 

Tämä työ on Karelia Ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelman 

opinnäytetyö, jonka on tarkoitus kuvailla lukijalle aloittavan yrittäjän toimia sekä 

havainnoida minkälainen perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma on 

käytännössä. Idea opinnäytetyöhön lähti ajatuksesta perustaa oma yritys koulusta 

valmistumisen jälkeen ja yhdistää opinnäytetyön suorittaminen tämän yrityksen 

käyttöön. 

 

Työn on tarkoitus olla perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja toimintaohje, 

jonka avulla yrityksen toimintaa johdetaan. Opinnäytetyötä varten osallistuin Imatran 

seudun kehitysyhtiön järjestämään Startti yrittäjyyteen – tapahtumaan 15.1.2014 sekä 

vierailtiin yritysasiantuntija Antti Oravuon luona keskustelemassa uuden yrityksen 

aloittamisesta ja yrityksen toimintaan liittyvistä tekijöistä. Lähteinä käytettiin Yritys 

Suomen sekä Uusyrityskeskuksen julkaisemia ohjeita aloittavalle yrittäjälle.  

 

Liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen muiden toimien lisäksi työssä käydään läpi 

yleisesti yrittäjyyden aloittamiseen sekä toimintaan liittyviä perusasioita sekä aloittavan 

yrittäjän huomioitavia asioita. Työssä selvennetään kannattavuuslaskelman ja 

markkinatilanteen selvityksen avulla yrityksen mahdollisuuksia toimia. 

 

 

2 Yrittäjyyden aloittaminen 

 

Tämän luvun tarkoitus on selventää yrittäjyyttä ja käydään läpi yrityksen perustamisen 

toimia yleisellä tasolla. Tarkoituksena tässä luvussa on tehdä selkoa yrittäjän 

huomioitavista seikoista aloittaessaan yritystoimintaa. Luvussa on hyödynnetty 

Uusyrityskeskuksen julkaisemaa perustamisopasta alkavalle yrittäjälle sekä Yritys 

Suomen sivustoa yrityksen perustamisesta. 
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2.1 Yrittäjä ja yrittäminen 

 

Yrittäjäksi kutsutaan yleensä henkilöä, joka harjoittaa voittoa tavoittelevaa 

liiketoimintaan jossakin yrityksessä. Yritystoimintaan liittyy lähes poikkeuksetta 

taloudellisia riskejä. Omistajia voi olla myös useampia yrityksessä, jolloin kaikki heistä 

lasketaan yrittäjiksi. Työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjäksi lasketaan henkilö, joka 

työskentelee yrityksen johtotehtävässä vähintään 15 % omistusosuudella tai 

perheenjäsenen kanssa omistuksen ollessa vähintään 30 %. Yrittämisen yleinen 

tarkoitus on tuottaa työtä itselleen tai muille henkilöille saavuttaen sillä taloudellista 

voittoa. [1.] 

 

 

2.2 Yrittäjyyden muodot 

 

Yrittäjyyden aloittamiseen on monta toimivaa ja hyvää ratkaisua, joista löytää varmasti 

juuri itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Yrittämisen muodon valintaan 

kannattaakin käyttää aikaa ja suunnitella, mitä haluaa ja tarvitsee yrittäjyysuran 

aloittamiseen, koska aina kannattaa miettiä, onko järkevää lähteä kilpailemaan alalla, 

jolla on tällä hetkellä enemmän tarjontaa yrityksistä kuin asiakkaita tai onko riittävästi 

alkupääomaa välttääkseen liiallisten lainojen ottamisen yritystoiminnan alussa. [1.] 

 

Toimivan yrityksen ostaminen aloittaessa omaa yrittäjyyden uraa antaa valmiit 

asiakassuhteet sekä yrityksen konseptin, mutta on tärkeää käyttää asiantuntijaa 

selvittääkseen, että yrityksen taloustiedot sekä kirjanpito ovat kunnossa. [1.] 

 

Franchising-yrittäjyydessä yrittäjä saa valmiin liikeidean ja toimintamallin tämän 

kehittäneeltä yrittäjältä maksua vastaan ja toimii sopimuksen mukaisesti liikeidean 

kehittäjän ohjeiden mukaan, mutta kuitenkin itsenäisenä yrittäjänä. Tunnettuja 

franchising-yrityksiä on etenkin ravintola- ja siivousalalla. [1.] 

 

Osakkaana toimiminen jossakin yrityksessä tai yritystoiminta oman työn ohella voivat 

olla hyviä vaihtoehtoja, jos ei halua laittaa kaikkea aikaa ja työpanostaan tietyn 

yrityksen pyörittämiseen. Nämä vaihtoehdot eivät myöskään vaadi taloudellista panosta 

ja sisällä riskejä niin paljon kuin kokopäiväinen yrittäjyys. Yrityksen voi perustaa myös 
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toisen tai useamman henkilön kanssa, jolloin puhutaan tiimiyrittäjyydestä, jossa vastuu 

ja työt jaetaan tasan muiden kanssa. Tiimiyrittäjyys on usein seurausta ystävän tai 

tuttavan kanssa perustetusta yrityksestä tai yritysten fuusioitumisesta. [1.] 

 

 

2.3 Toiminnan aloittaminen 

 

Yrittäjyyden aloittaessa luodaan yritykselle liikeidea, jonka on tarkoitus kertoa, mitä 

palvelua yritys tarjoaa ja kenelle sitä myydään. Tärkeintä liikeidean kannalta on, että se 

on toteuttamiskelpoinen ja sille on riittävät toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat 

sen kannattavuuden. Liikeidean toimivuuteen vaikuttavat monet tekijät, mutta 

tärkeimpiä ovat onnistunut tuote, sekä riittävä alkupääoma tuotteen valmistamiseen ja 

markkinointiin. [2.] 

 

Aloittavan yrittäjän tulisi aina tehdä omasta yrityksestään liiketoimintasuunnitelma, 

jonka mukaan yritystä lähdetään toteuttamaan. Suunnitelman tavoitteena on selventää 

yrityksen toteutettavaa liikeideaa, markkinointia, toimintatapaa sekä tavoitteita. Sen on 

tarkoitus olla laaja, selkeä ja yksityiskohtainen kuvaus yrityksen kaikista toiminnoista. 

Onnistuneella suunnittelulla saadaan esiin myös riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa 

yrityksen toimintaan. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän tärkein työkalu 

aloitusvaiheessa, mutta se myös on loistava markkinointikeino mahdollisille 

kumppaneille, sijoittajille tai rahoittajille, joille se antaa tietoa yrityksen 

toimintatavoista. Muun muassa ulkopuolista rahoitusta hakiessa on aina esitettävä 

suunnitelma yrityksen toiminnasta.  Liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään yleensä 

myös kannattavuuslaskelman sekä yrityksen talouteen liittyviä lukuja. [1.] 

 

 

2.4 Rahoitus 

 

Aloitettaessa uutta yritystoimintaa on paljonkin toimialasta riippuvaa, kuinka paljon 

tarvitaan rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi, esimerkiksi omien palveluiden ja työn 

myyminen on halvempaa aloittaa kuin jonkin tuotteen valmistaminen, missä tarvitaan 

kone tai koneita. Rahoitussuunnitelma antaa suuntaa, minkä verran yrityksellä on tarve 
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pääomalle alussa, sillä investoinnit alussa ovat lähes aina pakollisia. Rahoituksen 

keinoja ovat oma pääoma, vieras pääoma, pääomasijoitukset ja starttiraha. [1.] 

 

Oma pääoma tarkoittaa yrittäjän itse sijoittamaa rahaa tai muuta omaisuutta, jonka hän 

omistaa. Muulla omaisuudella tarkoitetaan yrittäjän jo ennestään omistamia koneita ja 

työvälineitä, joita käytetään yrityksen toiminnassa. Vieraalla pääomalla tarkoitetaan 

yrityksen ulkopuolisen toimijan lainaamaa rahaa. Se voi olla joko pankin myöntämä tai 

läheisiltä saatua pääomaa. Pankista haettaessa lainaa vaaditaan yleensä jonkinlainen 

omarahoitus yrittäjältä. [1.]  

 

Yrityksen toimintaan voi lähteä mukaan myös pääomasijoituksella, joka on yritykseen 

sijoitettu raha tiettyä omistusosuutta eli osakkeita vastaan. Sijoituksella pääsee 

osalliseksi yrityksen toimintaan ja tuottoihin, mutta vastaa myös rahallisesti yrityksen 

mahdollisista taloudellisista tappioista. [1.] 

 

Aloittaessaan uusi päätoiminen yrittäjä voi hakea starttirahaa auttamaan toimeentuloa 

aloitusvaiheesta ja toiminnan vakiinnuttamisen ajaksi, yleensä kuitenkin vain kuuden 

kuukauden ajaksi. Tuen myöntää TE-keskus ja sen saamiseksi edellytetään esimerkiksi, 

että toiminta on päätoimista työtä ja sen kannattavaan toimintaan on riittävät 

edellytykset eikä se vääristä yritysten välistä kilpailua merkittävästi. Starttiraha on 

veron alaista tukea ja sen saaminen edellyttää liiketoimintasuunnitelmaa sekä rahoitus- 

ja kannattavuuslaskelmat. [1.]   

 

 

2.5 Yritysmuodot 

 

Toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksin tai puolisonsa kanssa 

liiketoimintaa harjoittava tekijä, joka vastaa yksinään yrityksensä sopimuksista ja 

velvoitteista omaisuudellaan. Toiminimellä toimivaan yritykseen ei tarvitse nimetä 

erillistä hallitusta tai toimitusjohtajaa, sillä ei myöskään ole tilintarkastusvelvollisuutta. 

Toiminimellä toimiessaan yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa vaan suorittaa rahansiirrot 

yrityksen tililtä yksityisottoina, mutta pitää kuitenkin yrityksen ja henkilökohtaisen 

talouden erillään toisistaan. Yritysmuodoista toiminimi on helpoin ja yksinkertaisin 

perustaa ja se sopiikin parhaiten omaa työtä tai jotakin palvelua myyvälle henkilölle, 



9 

 

kuten parturi-kampaajalle tai muurarille. Perustamisesta tehdään vain 

perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallintoon. [1.] 

 

Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. Molemmissa tapauksissa 

perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, joita kutsutaan yhtiömiehiksi. 

Yhtiömies sijoittaa sovitun määrän rahaa tai muuta omaisuutta eli yhtiöpanoksen 

yhtiöön aloitusvaiheessa. Avoimen yhtiön yhtiömiehet sopivat keskenään yrityksen 

toiminnasta sekä vastaavat sen sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudella, kun taas 

kommandiittiyhtiössä nimetään vastuunalaiset yhtiömiehet vastaamaan sitoumuksista. 

Kommandiittiyhtiössä nimetään vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja loput voivat 

olla äänettömiä yhtiömiehiä, joilla ei ole oikeutta puuttua yrityksen asioita koskevaan 

päätöksen tekoon. Kaupparekisteriin ja Verohallintoon tehtävän rekisteröitymisen 

lisäksi henkilöyhtiössä tehdään kirjallinen yhtiösopimus, johon kirjataan kaikki 

oleelliset ja tärkeät tiedot yrityksestä kuten, nimi, sijainti, yhtiömiehet ja heidän 

yhtiöpanoksensa, osuudet voitoista sekä sopimuksen irtisanomisen tai purkamisen 

keinot. [1.] 

 

Osakeyhtiö on yhden tai useamman henkilön tai yhteisön hallitsema yritys, jonka 

perustamisvaiheessa jokaisen osakkaan on sijoitettava yhtiöön vähintään 2500 euron 

osakepääoma. Osakkeenomistaja vastaa osakeyhtiön sitoumuksista vain sijoittamallaan 

pääomalla sekä mahdollisesti yhtiön puolesta takaamistaan lainoista. Osakeyhtiöllä 

tulee olla sitä edustava ja hallinnoiva hallitus sekä mahdollisesti toimitusjohtaja, joka 

vastaa yrityksen johtamisesta hallituksen johtamana. Osakkaat saavat sijoittamaansa 

rahamäärää vastaan osakkeita, joiden perusteella yrityksessä jaetaan päätäntä- ja 

äänivalta. Perustamisvaiheessa luodaan osakeyhtiön perustamissopimus, josta selviää 

vähintään yrityksen toiminimi, kotipaikka sekä toimiala. Sopimuksessa sovitaan usein 

myös hallituksen jäsenet, tilikausi, tilintarkastukset ja osakkeiden määrä sekä hinta. 

Perustamissopimuksen jäljennös on toimitettava kaupparekisteriin yhdessä 

perustamisilmoituksen kanssa kolmen kuukauden sisään sopimuksen 

allekirjoittamisesta, jotta yritys tulee lainvoimaiseksi. [1.] 

 

Osuuskunta on henkilöiden muodostama demokraattisesti hallittu yhteisö, jonka 

perustavat ainakin kolme henkilöä tai yhteisöä. Osuuskunnan jäsenet maksavat 

osuuspääoman, jolla jokainen jäsen vastaa yrityksestä vain siihen sijoittamallaan 
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osuuspääomalla, jäsen on myös vastuussa osuuskunnan puolesta tekemistään 

lainantakauksistaan. Osuuspääoma maksetaan takaisin, mikäli jäsen eroaa 

osuuskunnasta.  Osuuskunnan hallinnointia varten jäsenet valitsevat hallituksen, joka 

vastaa yrityksen toimintojen johtamisesta. Useimmiten hallitus nimeää toimitusjohtajan 

tähän tehtävään. Jokaisella jäsenellä on käytettävissä yksi ääni jäsenistön asioista 

äänestettäessä. Osuuskuntaa perustettaessa luodaan perustamiskirja osuuskunnan 

sääntöineen, josta selviää sen kotipaikka, toimiala, toiminimi, tilikausi ja osuusmaksun 

määrän. Osuuskunta tulee rekisteröidä kapparekisteriin viimeistään kuuden kuukauden 

kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. [1.] 

 

 

2.6 Rekisteröinti 

 

Yrityksen rekisteröinti on monivaiheinen prosessi, joka pitää sisällään seuraavat 

rekisteröinnit: 

 kaupparekisteri; johon on jokaisen yrityksen rekisteröidyttävä ja se on virallinen 

yritysrekisteri, ilmoittautuminen on maksullista 

 y-tunnus; jokaiselle yritykselle annettava yksilöllinen yritys- ja yhteisötunnus, 

käytetään verohallinnon ja kaupparekisterin kanssa asiointiin sekä yrityksen 

laskuissa ja sopimuksissa 

 yrityksen nimi; joka on yksilöllinen ja muista rekisterin yrityksistä riittävästi 

erottuva, nimestä selvittävä myös yritysmuoto 

 aputoiminimi; mikäli yrityksellä on täysin toisenlaista toimintaa jollain muulla alalla, 

rekisteröinti maksullista, sama Y-tunnus kuin varsinaisella yrityksellä 

 toimiala; ilmoitettava kaupparekisteriin sekä Verohallintoon, kerrottava päätoimiala 

selkeästi 

 ennakkoperintärekisteri; Verohallinnon rekisteri, ilmoittaudutaan samalla 

kaavakkeella kuin kaupparekisteriin 

 ennakkoverolippu; arvioidaan ensimmäisen vuoden verotettava tulos, maksetaan 

ennakkoveroa arvion mukaan 

 työnantajarekisteri; ilmoittauduttava mikäli vähintään kaksi työntekijää 

kalenterivuonna tai tilapäisesti vähintään kuusi työntekijää samanaikaisesti 
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 arvolisäverovelvollisten rekisteri; ilmoittaudutaan perustamisilmoituksessa, 

ilmoitetaan aloituspäivä, ilmoittautunut yritys saa vähentää yritystoimintaan 

liittyvien tuotteiden ostoista maksetun arvonlisäveron. [1;3] 

 

 

2.7 Kirjanpito ja tilinpäätös 

 

Kirjanpidon tarkoitus on pitää huolta yrityksen sisään tulevasta ja ulos menevästä 

rahavirrasta ja se on osa pakollista yritystoimintaa, joka on jokaisen yrityksen 

toteutettava. Yrittäjän suositellaan ostavan palvelut talouden hallintaan ja 

verotusasioihin erikoistuneelta tilitoimistolta, jotta talousasiat sujuvat huolellisesti 

lakien mukaisesti. Tilitoimiston hoidettavaksi kannattaa jättää myös palkanlaskenta ja 

palkkakirjanpito. [1.] 

 

Yrityksen kirjanpito jaetaan tilikausiin, joka on normaalisti kestoltaan 12 kuukautta 

riippumatta aloituspäivästä, mikäli yritystoiminta on liikkeenharjoittamista eli yrityksen 

pyörittäminen on käytännössä kokopäiväistä työtä. Tilikauden aloituspäivää voi 

halutessaan vaihtaa, jolloin se voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, mutta ei 

kuitenkaan yli 18 kuukautta. Tilikauden päätyttyä yrityksen tulee tehdä tilinpäätös, 

jonka lisäksi suurempien yritysten tehtävä myös toimintakertomus. Tilinpäätös 

suositellaan teetettävän yhtiön tilitoimistolla ja sen tulee sisältää yrityksen 

tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot. Yhtiön tai osuuskunnan hallituksen 

hyväksyttyä tilinpäätös se siirtyy tilintarkastukseen, jonka suorittaa yhtiön erikseen 

nimeämä tilintarkastaja. Tarkastusvelvollisia ovat avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, 

osakeyhtiöt sekä osuuskunnat. [1.] 

 

  

2.8 Verotus 

 

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä syntyneestä tulosta maksetaan tuloveroa, 

jonka määrä, niin sanottu veroprosentti, perustuu verotettavien tulojen suuruuteen. 

Tuloveroja maksetaan normaalisti ennakkoverona, mutta mikäli se on arvioitu liian 

pieneksi tai sitä maksettu muusta syystä liian vähän, sitä korjataan tarvittaessa 
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jäännösveroina ja ennakon täydennysmaksuina. Eri yhtiömuodoilla on erilainen 

tuloverotus. [1;2] 

 

Toinen kaikille yrityksille pakollinen vero on arvonlisävero, jota on yritysmuodosta 

riippumatta maksettava kaikista yrityksen ostamista sekä myymistä tuotteista. 

Arvonlisävero on myyjän tuotteeseen sisällyttämä vero, jonka tuotteen ostaja maksaa 

oston yhteydessä. Mikäli tuotteen ostaja hyödyntää sitä omassa yritystoiminnassa, joka 

on arvonlisäverollista liiketoimintaa, hän voi vähentää arvonlisäveron tuotteen hinnasta.  

Yrityksen arvonlisävero maksetaan useimmissa tapauksissa kuukauden välein. [1;2] 

 

Jokaisen elinkeinotoimintaa harjoittavan on rekisteröidyttävä Verohallinnon 

ennakkoperintärekisteriin, mikä tarkoittaa käytännössä, että yrittäjä huolehtii itse 

yrityksen verojen maksamisesta kuukausittain ennakkoverolla. 

Ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys voi myöntää työstään asiakkaalle 

kotitalousvähennystä. [1;2] 

 

Rakennusalaa koskevat säädökset muuttuvat tiukemmaksi heinäkuusta 2014 alkaen, kun 

uudet säädökset tulevat voimaan. Uusien säädösten myötä rakennusalan yrityksen on 

ilmoitettava kuukausittain rakennusurakkansa työntekijöiden tiedot ja yksityishenkilön 

on ilmoitettava tiedot kaikista rakennusluvan vaativista töistään verohallinnolle. Lisäksi 

rakennustöitä tilaavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva lainsäädäntö 

muuttuu syyskuun 2014 alkaen siten, että niiden tulee ilmoittaa sähköisesti joka 

kuukausi tietoja teettämistään rakennusurakoista. Vuodesta 2012 lähtien rakennusalan 

yrityksien on ilmoitettava jokaisen työntekijän veronumero Verohallinnolle. Uusilla 

rakennusalaa koskevilla säädöksillä pyritään poistamaan alalla olevaa harmaata taloutta. 

[4.] 

 

 

2.9 Vakuutukset 

 

Ennen yrityksen käynnistämistä tulee tarkasti miettiä mitä kaikkia vakuutuksia 

yrittäjällä olisi hyvä olla ja mitä vakuutuksia yritys itse tarvitsee. Liiketoiminnan riskit 

kannattaa pohtia tarkkaan, jotta osaa varautua oikeanlaisilla vakuutuksilla mahdollisiin 

ongelma- ja vahinkotapauksiin. Kaikille yrittäjille pakollinen vakuutus on oma 
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eläkevakuutus YEL, mikäli yrittäjän saamat tulot ylittävät 7303,99 (vuonna 2013) euroa 

vuoden aikana ja yritystoiminta kestää yli 4 kuukautta.  

 

Vapaaehtoisia vakuutuksia kannattaa hankkia yritystoiminnan vaatimusten mukaan, 

mutta ainakin näitä vakuutuksia suositellaan jokaiselle yrittäjälle: 

 tapaturmavakuutus; kattaa työ- sekä vapaa-ajalla itselleen sattuneista 

onnettomuuksista syntyneet kulut 

 oikeusturvavakuutus; korvaa oikeustoimista syntyneet kulut  

 vastuuvakuutus; korvaa vahinkotilanteessa syntyneet kulut asiakkaalle tai muulle 

toiselle osapuolelle tietyin ehdoin 

 keskeytysvakuutus; korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet kulut 

 omaisuusvakuutukset; esimerkiksi auton, liiketilan tai muun yrityksen omaisuuden 

turvaksi 

 liikennevakuutus; pakollinen mikäli yritys omistaa jonkin ajoneuvon. [1.] 

 

 

2.10 Työntekijän palkkaus 

 

Yrityksen alkaessa maksaa palkkaa jollekin työntekijälle, joka on säännöllisesti töissä 

yrityksen palveluksessa, tulee yrittäjän ilmoittautua Verohallinnon työnantajarekisteriin 

sosiaaliturvamaksujen ja ennakkopidätysten maksamista varten. Yrityksen tulee maksaa 

työntekijän eläkevakuutusmaksu, mikäli se maksaa palkkaa työntekijälle yli 8100 euroa 

kuuden kuukauden aikana. Eläkevakuutusta maksetaan vuonna 2014 24,2 % työntekijän 

palkasta. Muita työnantajan maksamia maksuja ovat sosiaaliturvamaksu, 

työttömyysvakuutusmaksu ja tapaturmavakuutus, joiden osuus työntekijän palkasta on 

kuitenkin vain prosenttien luokkaa. Työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kuluja voi 

välttää teettämällä työn toisella yrityksellä tai vuokraamalla työntekijän 

henkilöstövuokrausyritykseltä, jolloin ulkopuolinen yritys maksaa työntekijän 

sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksun. [1;5] 
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3 Liiketoimintasuunnitelma 

 

Tässä luvussa käydään läpi perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jonka 

perusteella yritys tulee aloittamaan toimintansa. Luvussa käydään läpi yrityksen 

liikeidea, sen vahvuuksia ja heikkouksia sekä yrityksen tuottamat palvelut. 

Liiketoimintasuunnitelman lähdin luomaan hahmottaakseni suunnitelman yrityksen 

toimintaan sekä ohjeistamaan toimista yrityksen perustamisvaiheessa. Tätä 

suunnitelmaa on tarkoitus käyttää myös apuna oman yrityksen esittelemiseen 

ulkopuolisille, esimerkiksi haettaessa yritysavustuksia tai mahdollisia sijoittajia. Tämän 

suunnitelman pohjana on toiminut Yritys Helsingin internetissä julkaisema 

liiketoimintasuunnitelmakaavake. 

 

 

3.1 Liikeidea 

 

Suunnitelmanani on perustaa rakennusalan yritys, jonka tarjoamat palvelut ovat 

pääasiallisesti uusien pientalojen rakentaminen ja vanhojen asuntojen remontoiminen 

sekä yritysten tarvitsemien tilojen rakentaminen ja remontointi. Yrityksen 

kotipaikkakunta tulee olemaan Lappeenranta, mutta työskentelyalue kattaa koko Etelä-

Karjalan maakunnan alueen. Työntekijöiden määräksi aloitusvaiheessa kaavaillaan 2-4 

henkilöä ja sitä kasvatetaan vastaamaan yrityksen tarpeita toiminnan kehittyessä.  

 

Yrityksen liikeideana on monipuolisten rakennuspalveluiden tarjoaminen niin 

yksityisille kuin yritysasiakkaille. Tavoitteena on aina tarjota parhaat mahdolliset 

ratkaisut asiakkaiden käyttöön luotettavin ja yleisesti hyväksytyin keinoin. Toiminta 

tähtään läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen asiakkaan ja yrityksen välillä, jolloin asiakas 

voi olla varma työn laadukkaasta toteutuksesta. Liiketoiminnallaan yritys on voittoa 

tavoitteleva ja tähtää jokaisessa työprojektissaan taloudelliseen kannattavuuteen. 

Yrityksen tärkeimpiä tarjottavia palveluita ovat talonrakennus, korjausrakentaminen ja 

monipuoliset remontointipalvelut. Kaikki yrityksen tarjoamat palvelut toteutetaan 

luotettavasti ja ammattitaitoisesti nykyaikaisten työ- ja rakennusmääräysten mukaisesti 

sekä toimintatavoiltaan eettisesti hyväksyttäviä menetelmiä noudattaen. Tarjottavilla 

palveluilla tuotetaan kullekin asiakkaalle parhaat mahdolliset edellytykset turvalliseen ja 
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terveelliseen asumiseen sekä yritysasiakkaille parhaat mahdolliset tilat harjoittaa 

toimintaa omissa tiloissaan tehokkaasti ja tuottavasti.  

 

 

3.1.1 Yrityksen vahvuudet 

 

Uuden aloittavan yrityksen on tuotava alusta asti omia vahvuuksiaan julki 

saavuttaakseen asiakkaiden kiinnostus ja kerrottava miksi juuri tämä on paras palvelun 

tarjoaja. Aloittavan yrityksen on tarjottava jotain uutta ja parempaa varsinkin hyvin 

kilpailulla rakennusalalla. Yrityksen vahvuutena on nykyaikainen ja mahdollisimman 

uudenlainen koulutus alalle, mikä tarjoaa tieto- ja ammattitaitoa nykyisten tiukentuvien 

rakennusvaatimusten maailmassa. Monipuolisesta rakennusinsinöörin koulutuksesta 

saadaan tärkeää tietoa yrityksen toimintaan ja menetelmiin.  Koulutuksen aikana on 

myös saanut suoritettua työturvallisuus- ja tulityökortin. 

 

Koska olemassa oleva kalusto ja työvälineet ovat hyvin puutteelliset, hankittavan 

välineistön suurin osa on uutta tai uudenveroista, millä taataan turvallinen ja laadukas 

työskentely. Kaluston kuntoon tullaan panostaan tässä yrityksessä, mikä mahdollistaa 

kaikkein parhaan lopputuloksen työlle. Rakennusalalla on tärkeää, että yrityksen maine 

säilyy hyvällä tasolla, jotta asiakkaiden kiinnostus säilyy korkeana. Uuden yrityksen 

aloittaessa sen maine ei ainakaan ole huono ja voikin olla, että yritys tarjoaa hyvän 

vaihtoehdon alalla jo pitkään toimineen yrittäjän sijasta. Toiminnan tärkeimpiä ja 

keskeisimpiä vahvuuksia on ammattitaitoisten työntekijöiden sekä yrittäjän halu ja 

mielenkiinto työskennellä alalla. Valtava halu työskennellä rakennusalalla ja omassa 

yrityksessä auttaa todella paljon toiminnan pyörittämisessä sekä toiminnan 

vakiinnuttamisessa, jolloin mahdollisuudet onnistuneen yrityksen luomiseen ovat 

olemassa. 

 

 

3.1.2 Yrityksen mahdollisuudet  

 

Aloittavalla yrityksellä on paljon mahdollisuuksia millä keinoin lähteä luomaan 

menestystä, eikä pidäkään liiaksi lokeroitua yhden tietyn työprosessin tai työvaiheen 

suorittajaksi, vaan aloittaa monipuolisesti työskennellen. Liiallinen profiloituminen vain 



16 

 

yhteen prosessiin voi johtaa siihen, että yritys tulee tunnetuksi vain sillä yhdellä 

työskentelytavalla. Tässä yrityksessä onkin tarkoitus aloittaa työskentely laaja-alaisesti 

muistaen kuitenkin, että liian laajan työskentelyalan tavoittelu ei myöskään ole hyväksi. 

Monipuolisuus ja mukautumiskyky ovat aloittavan yrityksen suuria mahdollisuuksista. 

 

Uuden yrityksen perustaessa on hyvä muistaa turvautua tarvittaessa vanhoihin jo 

luotuihin kontakteihin ja verkostoihin, joista voi olla suurta apua uusien asiakkaiden ja 

kontaktien luomisessa. Mahdollisten sijoittajien mukanaan tuoma kokemus 

yrittämisestä ja osaaminen alalla tuo toimintaan luotettavuutta ja uskoa idean 

kannattavuuteen. Sijoittajien mukaan saaminen on erittäin tärkeää myös sen kannalta, 

ettei yrittäjän tarvitse olla yksin vaan saa tukea myös muilta yrityksessä.  

Verkostoituminen on yksi tärkeimpiä yrityksen keinoja saada apua ja tehdä itseään 

tunnetuksi. Vanhoilta ystäviltä ja tuttavilta saa yrittäjyyden alkuvaiheissa tärkeää tukea, 

niin liike- kuin yksityisasioissa. 

 

Se, että aloittava yritys on uusi ja tuntematon tekijä alalla, ei välttämättä ole heikkous 

vaan mahdollisuus menestymiseen, sillä asiakkailla ei ole vielä minkäänlaista kuvaa 

yrityksen toiminnasta. Asiakkuuksien luomisessa on onnistuneen ensivaikutelman 

tekeminen todella tärkeää ja on pystyttävä vakuuttamaan asiakas yrityksen palveluiden 

laadusta, vaikka ei olekaan vielä kovin paljon tai ollenkaan konkreettista näyttöä 

tuotteiden tasosta. Vaikka rakennusalan onkin kovasti kilpailtua, niin tällaiselle 

konseptille on kysyntää varmasti ja uskon, että asiakkaita onnistutaan hankkimaan jo 

alussa riittävästi yritystoiminnan kannattavuudeksi. 

 

 

3.1.3 Yrityksen uhat 

 

Yrittämisen aloitukseen liittyy paljon erinäisiä uhkakuvia, sillä uusi yritys on lähes 

poikkeuksetta altavastaaja ja haastaja alkuvaiheessa. Suurin haaste on saada jalansijaa 

tukevoitumaan markkinoilla ja saavuttaa asiakkaiden luottamus sekä luoda toimiva 

konsepti, joka kiinnostaa ihmisiä. Uudella yrityksellä ei kuitenkaan ole vielä alussa 

samaa markkina-arvoa ja luotettavuutta kuin pitkään alalla jo toimineilla ja menestyvillä 

yrityksillä. Taloudellisen kannattavuuden ja riittävän työllistymisen saavuttaminen on 

alussa todella tärkeää ja se vaatii paljon työtä sekä toisinaan myös hieman onnea. 
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Rakennusalan tiukka kilpailutilanne ja talouden epävakaat ajat aiheuttavat omat 

haasteensa luoda yritys, joka erottuisi joukosta ja saavuttaisi riittävän suuren 

asiakasjoukon.  

 

Omat haasteensa tuo kokemattomuus yrittäjänä toimimisesta sekä oman yrityksen 

pyörittämisestä, koska kaikki on käytännössä katsoen uutta, mikä liittyy talouteen, 

markkinointiin ja muihin yrityksen toimintoihin. Koulutuksen ja tietotaidon puute 

näissä yrityksen oleellisissa ja vaativissa tehtävissä asettaa haasteita varsinkin 

yrittäjäuran alkutaipaleella. Hyvien ja luotettavien sijoittajien ja tukijoiden puuttuminen 

tai liian vähäinen määrä on oma riskinsä, koska taloudellinen turva ja tukiverkostojen 

tuoma tuki on äärimmäisen tärkeää, ettei yritys olisi pelkästään yhden henkilön varassa. 

Yksinään yritystä pyörittäessä on aina riskialttiina yllättäville ja ennalta arvaamattomille 

tapahtumille ja sattumille. 

 

 

3.1.4 Yrityksen heikkoudet 

 

Uudelle yrityksen aloittaessa valmiin asiakaskunnan puuttuminen on yksi ongelmista, 

joten yrityksen markkinointi on alussa tärkeää ja siihen tuleekin riittävän asiakasmäärän 

hankkimiseksi. Asiakaskunnan hankkiminen vaatii onnistunutta markkinointia ja tämä 

voikin olla monen aloittavan yrityksen kompastuskivistä. Kuten tässäkin yrityksessä, 

yrittäjällä ei ole kokemusta palveluiden myymisestä ja markkinoinnista juurikaan, joten 

siihen täytyy keskittyä erityisen tarkasti ja hankkia apua markkinointiin ja myyntiin 

erikoistuneilta ammattilaisilta. Mainontaan kannattaa alussa panostaa kunnolla, että 

yritys tulisi mahdollisimman paljon asiakkaiden tietoisuuteen ja sen tunnettavuus 

lisääntyisi. Tunnettavuuden puuttuminen voi vaikeuttaa alussa asiakkaiden hankintaa, 

koska ei ole luotettavaa tietoa yrityksen toiminnasta sekä osaamisesta. Joillekin voi olla 

vaikeaa luottaa yritykseen, josta ei ole omia kokemuksia. 

 

Suurimpia haasteita yritystoiminnan aloitusvaiheessa on kokemattomuus yrityksen 

johtamisesta. Kaikki yrityksen talouden ja hallintotehtävien toimet ovat käytännössä 

katsoen uutta asiaa ja niiden opetteluun ja oppimiseen kuluu aikaa alussa varmasti 

paljon. Näiden asioiden hallinta ja osaaminen takaa, että yrityksen toiminta noudattaa 

olemassa olevien lakeja ja määräyksiä. 
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3.2 Osaaminen 

 

Työkokemukseni rakennusalalla antaa hyvät mahdollisuudet toimia alalla, sillä on 

työskennellyt monenlaisissa rakennusprojekteissa, etenkin yrityksen tarjoamien 

palveluiden saralla. Olen ollut työtehtävissä erilaisilla omakotitalotyökohteissa ja ollut 

suorittamassa niiden sisältämiä työvaiheita alusta loppuun asti. Sen lisäksi minulla on 

kokemusta remontointikohteista sekä työskennellyt kerrostalotyömaalla. Yrityksen 

tarjoamista palveluista yksi on kalusteasennus, jonka parissa olen myös saanut 

työskennellä työurani aikana. Talonrakennusprojektit vaihtelevat hyvin paljonkin eri 

kohteiden välillä, mutta minulla on laaja käsitys ja hyvä tuntemus niiden erivaiheiden 

sisältämistä työtehtävistä. Tärkeää on myös muistaa, ettei itse tarvitse kaikkea osata, 

koska konsultointiapua saa sitä kysymältä muilta alan ammattilaisilta tai enemmän 

kokeneilta tekijöiltä. Työntekijöiden palkkauksessa kannattaa valita myös itseään 

kokeneempia henkilöitä, joilta löytyy tietoa ja taitoa. 

 

Yrittäjä on suorittanut ammattikorkeakoulutason insinööritutkinnon rakennustekniikan 

koulutusohjelmassa, joka takaa hyvät taidot ja pätevyydet toimia erilaisissa 

rakennustehtävissä. Koulutuksen pääpaino on rakennustöiden teoriapuolella 

enemmänkin kuin käytännön tasolla, mutta siitä on paljon hyötyä työnjohto- sekä 

urakoiden hallintatehtävissä. Opinnot pitivät sisällään monien tärkeiden tehtävien 

oppimista, kuten muun muassa rakennuslaskentatehtäviä, piirustusten lukemista, 

työturvallisuuden hallinnassa sekä työsopimusten tuntemista. Lisäksi tutkintoon kuuluu 

laajasti opintoja erilaisten tietokoneohjelmien käyttämisestä, joista on hyötyä 

rakennusalalla. Koulutus antaa pätevyydet toimia pienien rakennusurakoiden vastaavana 

työnjohtaja. Työskentelyn ohella olisi mahdollista suorittaa lisäopintoja esimerkiksi 

yrittäjäkursseilla tai taloudenpitoon erikoistuneilla kursseilla, jotka tukisivat yrittäjänä 

toimimista.  
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3.3 Palvelut ja tuotteet 

 

3.3.1 Uudisrakentaminen 

 

Yrityksen tärkein tarjoama palvelu on pientalojen uudisrakentaminen, joka pitää 

sisällään niin pari- ja omakotitalon tai kesämökin rakentamisen. Rakennusurakat 

toteutetaan aina asiakkaan haluamalla tavalla ja tämän valitsemalla urakkasopimuksella 

joko rakentajan ollessa kokonaisvastuussa tai halutessaan voi palkata rakennuttajan, 

jolloin rakennusyritys toimii vain pääurakoitsijana projektissa ja kokonaisurakasta 

vastaa tilaajan valitsema rakennuttaja. Rakennesuunnittelu ja rakennusten piirustukset 

eivät kuulu yrityksen tarjoamiin palveluihin. 

 

Rakentamisen toteuttamiseen on myös mahdollista valita kaksi eritapaa, jotka ovat niin 

sanottu pitkästä tavarasta rakentaminen tai valmiin talopaketin asentaminen. Pitkästä 

tavarasta rakentaminen tarkoittaa urakan toteuttamista siten, että kaikki seinät tehdään 

paikan päällä itse, jolloin rakentaminen on hieman hitaampaa. Valmiin talopaketin 

valittaessa asiakas tilaa sen ulkopuoliselta talotehtaalta, joka toimittaa seinät työmaalle, 

jossa ne asennetaan paikalleen. Talopaketin hinta voi olla kallis, mutta vastaavasti sen 

asentaminen on huomattavasti nopeampaa, kuin seinien tekeminen työmaalla.  

 

 

3.3.2 Korjausrakentaminen 

 

Korjausrakentamisen tarjottavat palvelut liittyvät lähinnä pientalojen ja 

omistusasuntojen peruskunnostukseen, mutta joissakin tapauksissa on mahdollista myös 

kerrostalo- tai rivitalohuoneistojen korjaukset. Tyypillisimpiä korjattavia vaurioita ovat 

vesivahinkojen korjaukset, kosteusvauriotapaukset, asunnon ikääntymisestä johtuvien 

vaurioiden korjaukset. Purkutyöt eivät ensisijaisesti kuulu yrityksen toimintoihin, mutta 

jos kyseisessä kohteessa sama yritys suorittaa myös rakennustöitä, niin tällöin 

purkaminenkin kuuluu tarjottaviin palveluihin. Korjaustöissä pyritään tekemään 

yhteystyötä suurien rakennuttaja tahojen ja saneeraustoimijoiden kanssa, tarjoamalla 

aliurakoina erilaisia työvaiheita, joita pääurakoitsija ei pysty tai ehdi suorittamaan. 

Korjaus- sekä saneeraustöitä ei tulla toteuttamaan itsenäisenä urakoitsija suurissa 
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kohteissa, kuten kerrostalojen linjasaneeraukset tai suurien teollisuus- ja 

yrityskiinteistöjen tapauksissa. 

 

 

3.3.3 Remontointi 

 

Yritys tarjoaa monipuolisia remontointipalveluja niin yksityisten asiakkaiden kuin 

yritysten tarpeisiin. Yksityisille henkilöille tarjottavia remontteja ovat esimerkiksi 

kylpyhuoneen ja saunan remontointi, keittiöremontti sekä huoneiston tai muun tilan 

remontointi sen muuttuneen käyttötarpeen mukaiseksi. Yrityksille tarjottavia 

remonttipalveluita ovat esimerkiksi liiketilan uudistaminen tai sen uuden käytön 

tarvitsema muutostyö.  

 

Yksi tarjottavia remontointiurakoita on myös asunnon lämmitysjärjestelmän 

vaihtamiseen liittyvä remontointi. Esimerkki tapauksena asiakas haluaa vaihtaa talon 

öljylämmityksen sähkölämmitykseen, jolloin yritys vastaisi muutostöistä, joita uusi 

lämmitysjärjestelmä vaatii, sekä vanhojen tilojen muuttaminen vastaamaan uusia 

käyttötarkoituksia. Tavoitteena on luoda yhteistyösopimuksia sähkö- ja LVI-alan 

yritysten kanssa, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan, joustavan ja toimivan 

yhteistyön remontin aikana. 

 

 

3.3.4 Kalusteasennus 

 

Kalusteasennus on yksi yrityksen tarjoamista palveluista, joka pitää sisällään kaikkien 

asunnon kalusteiden asennuksen aina keittiönkaappien asennuksesta kaikkien eritilojen 

kiinteiden kalusteiden asennukseen asti. Palveluun kuuluu myös erilaisten 

huonekalujen, kuten tasojen, pöytien ja sänkyjen kokoaminen. Asennuspalvelu toimii 

asiakkaan tarpeiden mukaan, joko remontin yhdessä kasattaessa tai erikseen tilattavana 

palveluna. Esimerkiksi eteistiloja tai keittiötä remontoidessa on yksikertaista valita 

sama yritys asentamaan kalusteetkin, jolloin kustannuksen ovat pienempiä. 

Kalusteasennuspalvelua on tarkoitus markkinoida ja tarjota myös aliurakkana 

suuremmissa rakennusprojekteissa, kuten kerrostalo-, rivitalo- ja toimistorakennus 
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kohteissa. Ihanteellisessa tilanteessa luotaisiin pysyviä asiakkuussuhteita 

aliurakoitsijana toimimiseen tiettyjen rakennusliikkeiden projekteihin.  

 

 

3.3.5 Muut rakennustyöt 

 

Yritys toimii laajasti erilaisten tehtävien parissa rakennusalalla, joten myös muut 

rakennustyöt ovat yrityksen tarjottavia palveluita, näitä voivat olla esimerkiksi 

kattoremontit, ulkovuoraustyöt, muottityöt lattia-asennukset tai pintakäsittelytyöt, kuten 

maalaus- ja tapetointiurakat. Aliurakoitsijana toimiminen jonkin toisen yrityksen 

urakoissa kuuluu myös yrityksen tarjontaan, esimerkiksi näissä edellä mainituissa 

tehtävissä.  

 

 

3.3.6 Rakennuskonsultointi ja rakennuttajan tehtävät 

 

Yritys tarjoaa myös osaamista konsultointi- ja rakennuttajatöihin. 

Rakennuskonsultointiapua voi tilata esimerkiksi valvomaan ostamansa 

kerrostalohuoneiston rakentamista ennalta sovittuina päivinä ja huolehtimaan 

rakentamisesta urakan loppuun asti. Tällöin asiakas välttyy itse rakennusvirheiden ja 

korjauskohtien etsimiseltä urakan ollessa tarkastusvaiheessa. Kun urakkaa on valvottu 

ja kuvattu jo rakennusvaiheessa, asiakas voi luottaa siihen, että se on toteutettu 

piirustusten ja määräyksien mukaisesti. Rakennuttajan tehtävät liittyvät 

omakotitalourakoihin, mihin voi yritykseltä palkata vastaavan työnjohtaja, joka vastaa 

työnsuorittamisesta aloituksesta lopetusvaiheeseen. Rakennuttajan tehtäviin kuuluu 

johtaa ja valvoa rakennustyön toteuttamista piirustusten määräysten ja vaatimusten 

mukaisesti, edustaen koko rakennusurakan ajan tilaajaa. Työhön vaaditaan kriteerit 

täyttävä koulutus, joten siihen ei voi ketä tahansa henkilöä palkata. 

 

 

3.4 Markkinatilanne 

 

Rakentamisen tilanne on yleisesti koko maassa pienoisessa lamassa huonoista 

talousajoista johtuen ja rakentamisen määrät ovat olleet laskussa parin vuoden ajan 
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jatkuneen nousun jälkeen. Yle Etelä-Karjalan Internet-sivuilla 2.12.2013 julkaistusta 

jutusta käy ilmi, että Kaakkois-Suomen alueella työttömyystilanne ei välttämät saavuta 

aivan maan pahimpia lukuja työttömyyden suhteen ja Rakennusliiton aluepäällikkö Kari 

Lapatto pitääkin tilannetta kohtalaisena. ”Meillä on nyt noin 13 prosenttia väestä 

työttömänä. Talven aikana tilanne pahenee niin, että uskomme valtakunnallisesti joka 

neljännen rakennusmiehen olevan ilman työtä. Kymen alueella tilanne on huomattavasti 

parempi ja toivon, että työttömyys jäisi alle 20 prosentin, Lapatto sanoo.” Yle Etelä-

Karjalan jutussa mainitaan heikon rakennustilanteen syiksi muun muassa heikko 

kuntatalous. Taloudellisesti huonojen aikojen vuoksi myös kuntien talous on tiukoilla ja 

investointimäärä jää vähäiseksi, joka karsii töitä useilta suurilta rakennusalan tekijöiltä. 

Jutussa arvioidaan Kaakkois-Suomen kunnilta puuttuvan yhteensä jopa 200 miljoonaa 

euroa korjausrakentamisesta. Kaakkois-Suomen heikon työllisyystilanteen arvioidaan 

jutun mukaan myös vaikuttavan laskevasti pientalojen rakennushankkeisiin. 

Aluepäällikkö Lapatto pitää tilannetta hyvin normaalina talvena, jolloin työt vähenevät 

huomattavasti muutamaksi kuukaudeksi. ”Maaliskuulla tilanne alkaa helpottaa. Toivoa 

sopii, että talous alkaa elpyä, pohtii Rakennusliiton aluepäällikkö Kari Lapatto.” [7.] 

 

Etelä-Saimaa-sanomalehdessä 22.1.2014 julkaistussa jutussa puolestaan tutkitaan 

pientaloille myönnettyjen rakennuslupien kehitystä ja syitä mitkä vaikuttavat tähän. 

Rakentamisen vähenemisen syyksi uutisessa epäillään huonon taloustilanteen tuoma 

varovaisuutta. Asuntorakentaminen Etelä-Karjalassa on laskenut vuonna 2013 noin 25 

prosenttia Tilastokeskuksen mukaan. Pientaloille myönnettyjen rakennuslupien 

väheneminen tiukentaa kilpailua niiden rakennusyritysten välillä, joiden tärkeimpiä 

hankkeita ovat pienet uudisrakennukset. Tämän vaikuttaa oleellisesti myös juuri tähän 

yritykseen, jonka yksi merkittävimmistä toiminnoista on pientalojen rakentaminen. 

Uutisessa julkaistut luvut myönnetyistä rakennusluvista sekä valmistuneista 

erillispientaloista käyvät ilmi kuvioista 1 ja 2. [Liite 1.] 
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Kuvio 1. Pientaloille myönnetyt rakennusluvat [Liite 1.] 

 

Kuvio 2. Valmistuneet pientalot [Liite 1.] 

 

 

3.5 Kirjanpito 

 

Yrityksen kirjanpito, laskutus ja tilinpäätökset sekä tilintarkastukset tullaan 

toteuttamaan tilitoimiston avulla. Toimisto valinnassa vaikuttavia tekijöitä ovat 

palveluiden hinta, yrityksen maine, sekä toimiston resurssit hoitaa yrityksen asiat 

huolellisesti ja luotettavasti. Valintavaiheessa mahdollisesti myös tavataan tilitoimiston 

edustaja, jotta saadaan riittävä käsitys toimiston hinnoista ja tarjoamista palveluista. 
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3.6 Yritysmuoto 

 

Yrityksen yhtiömuodoksi tulee tässä tapauksessa kyseeseen toiminimi, osakeyhtiö tai 

kommandiittiyhtiö. Toiminimen alla toimii useita rakennusalan yrityksiä ja se on 

erittäin helppo perustaa, eikä vaadi suurta taloudellista panosta. Yritysmuodolle yleistä 

on yrittäjän työskenteleminen yksin tai työntekijöiden vähäinen määrä. Toiminimen 

perustaja vastaa myös yrityksen taloudesta henkilökohtaisesti, joka ei rakennusalalla ole 

paras mahdollinen tilanne. 

 

Kommandiittiyhtiö sopii yritykselle, jolla on perustamisvaiheessa useita yrittäjiä, jotka 

aloittavat yritystoiminnan yhdessä. Tämä yritysmuoto ei tässä tapauksessa tule 

kysymykseen, koska yrityksen toimintaa lähdetään harjoittamaan yhden yrittäjän 

voimin. Kommandiittiyhtiössä yrittäjä vastaa myös taloudesta omaisuudellaan, jolloin 

on riski omaisuuden menettämiseen taloudellisen tappion hetkellä suuri. 

 

Osakeyhtiö on tässä tapauksessa parhaiten sopiva yritysmuoto, koska liiketoimintaa 

lähdetään harjoittamaan yrittäjän ja yritysjohdon avulla. Mahdolliset sijoittavat 

muodostavat yrittäjän kanssa hallituksen, joka vastaa yrityksen toiminnan suunnista. 

Osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään 2500 euron sijoitusta per osakas, mutta 

jokainen vastaa yrityksen tappioista vain sijoittamallaan summalla sekä mahdollisesti 

takaamistaan lainoistaan. Osakeyhtiössä henkilökohtaiset riskit ovat pienemmät kuin 

toiminimellä tai henkilöyhtiössä, niinpä valinta tulee kohdistumaan osakeyhtiöön 

yritysmuodon valinnassa. 

 

 

4 Yrityksen markkinointi 

 

 

4.1 Sanomalehdet 

 

Yrityksen markkinoinnissa luotetaan perinteiseen painettuun lehteen markkinoinnin 

välineenä. Paikallisten lehtien avulla tavoitetaan merkittävä määrä potentiaalisia 

asiakkaita, joten se on tärkeä mainonnan keino edelleen. Mainos sisältää tärkeimmät 

tiedot yrityksestä, josta selviää muun muassa yhteystiedot puhelinnumeroineen sekä 
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sähköpostiosoite ja palvelut joita tarjoamme, yrityksen nimeä tietenkään unohtamatta. 

Lyhyeen ja pieneen tilaan menevään mainokseen on tärkeää saada ytimekkäästi 

tiivistettyä, mitä yrityksellä on tarjottavaa mahdollisille asiakkailleen. Tärkeimpiä 

lehtiä, joihin mainoksia sijoitetaan, ovat suurimmat paikallislehdet sekä ilmaisjakeluna 

ilmestyvät kaupunkilehdet. Paikallislehdissä markkinoinnissa tärkeitä päiviä ovat 

ilmaisjakelupäivät, jolloin näkyvyys on laajimmillaan. Erilaiset lehtien mukana 

julkaistavat liitteet ja mainokset ovat myös tärkeitä mainostamisen välineitä. 

 

 

4.2 Verkostot 

 

Markkinoinnissa tullaan hyödyntää jo olemassa olevia verkostoja, joita on syntynyt 

mahdollisesti harrastustoimissa, edellisissä työpaikoissa, koulussa tai muualla elämän 

erivaiheissa sukulaisuussuhteita unohtamatta. Ystäville ja tuttaville mainostamalla 

tavoittaa laajasti asiakkaita ja tekee yritystä tunnetuksi, koska ystävät voivat välittää 

tietoa tarvittaessa eteenpäin omille tuttavilleen. Mainonta on kuitenkin tietyllä tavalla 

erilaista ihmisten kertoessa tietoa toisille verrattuna esimerkiksi lehtimainokseen, sillä 

se antaa yrityksestä luotettavamman ja selkeämmän käsityksen kun tuttu henkilö kertoo 

siitä. 

 

 

4.3 Internet-sivut 

 

Toinen tärkeimmistä mainonnan ja viestinnän keinoista on Internet-sivut, jotka tullaan 

tekemään yritykselle. Sivuilta löytyvät kaikki tiedot, mitä yrityksestä katsotaan 

tärkeäksi kerrottavan ulos, mahdollistaen asiakkaalle parhaat mahdolliset tiedot mitä 

meillä on tarjota ja millä tavoille työskentelemme. Tärkeimpinä tietoina tarjotaan 

yrityksen tuottamat palvelut, yhteystiedot ja sijainti, tietoa yrityksestä, kuvia aiemmista 

projekteista, mahdollisesti myös yhteistyökumppaneiden mainoksia. 
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4.4 Facebook 

 

Sosiaalinen media on nykypäivänä tärkeässä asemassa markkinoinnissa ja sitä ei 

myöskään tässä yrityksessä tulla ohittamaan. Tavoitteena on olla alueen 

huomattavampia rakennusalanyrityksiä sosiaalisessa mediassa, lähinnä Facebook -

sivujen sekä Instagram -palvelun avulla. Facebook -sivuilla tavoittaa nopeasti ja 

näkyvästi erittäin suuren määrän ihmisiä ja lisää yrityksen näkyvyyttä täysin ilmaisella 

mainostamisen keinolla. Sieltä löytyvät myös valmiit kontaktit ihmisiin mikä 

mahdollistaa uusien kontaktien syntymisen nopeasti. Sivujen toiminta perustuu 

Facebookin niin sanottuun tykkäämiseen, jolloin käyttäjä tykkäämällä yrityksen sivuista 

saa kaikki yrityksen julkaisemat tiedot näkymään suoraan omalla seinällään.  

 

 

4.5 Instagram 

 

Instagram palvelun tärkein idea on, että yritys julkaisee kuvia omilla sivuillaan joita 

muut yritystä seuraavat käyttäjät näkevät omalla seinällään ja näin saavat tietoa sekä 

mainoksia yrityksen ajankohtaisista asioista. Kuvissa pääpaino on yrityksen 

työskentelystä ja työkohteista. Kuvien avulla voidaan helposti markkinoida esimerkki 

ratkaisuja muun muassa remontointiin ja rakentamiseen sekä välittää tietoa tuotteiden 

tai palveluiden mahdollisista tarjouksista. Kuvissa, joissa esiintyy muiden kun yrityksen 

omistamia kohteita tai tuotteita tullaan aina kysymään lupa asianomaiselta. Julkaisut on 

erittäin tärkeää säilyttää hyvän maun rajoissa ja asiallisina, näissä ei myöskään 

kommentoida tai viitata mihinkään muuhun kuin yritystä koskeviin asioihin. Nämä 

säännöt koskevat myös Facebook -sivujen julkaisuja. 

 

 

4.6 Sponsorointi 

 

Yritys pyrkii mahdollisuuksien mukaan myös hankkimaan näkyvyyttä tukemalla 

paikallisia urheiluseuroja ja erilaisia järjestöjä mainostaen näiden tapahtumissa. 

Rahallinen panos ei alkuvaiheessa ole suuri ja tapahtumissa mainostamisella ei ole niin 

suurta roolia markkinoinnissa, vaan kyseessä on lähinnä tunnettavuuden ja näkyvyyden 

lisäämistä.  
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5 Rahoitus 

 

Yrityksen aloitusvaiheessa toiminnan käynnistäminen pyritään turvaamaan sijoituksilla. 

Yritysmuodoksi valittu osakeyhtiömuoto vaatii jokaiselta osakkaalta vähintään 2500 

euron sijoittamista yhtiöön, mutta sijoitussumma tulee tässä tapauksessa olemaan noin 

7000 - 10000 euron luokkaa, jolla taataan toiminnan aloittamiseen tarvittavien 

välineiden hankinta ja aloitusvaiheen palkkakulut. Tavoitteena on hankkia yrittäjän 

lisäksi ainakin kaksi sijoittajaa yritykseen, jotta toiminta saadaan hyvään alkuun sekä 

pienentää yrittäjän omaa taloudellista panosta yrityksen alkuvaiheissa.   

 

Aloittavalle yrittäjälle myönnettävä Starttiraha hyödynnetään yrittäjän oman talouden 

varmistamiseksi ainakin puolen vuoden ajalta, joka mahdollistaa pienen säästön 

palkkakuluissa alussa. Yrityksen työllistymisestä kokopäiväisesti heti sen aloittaessa ei 

kuitenkaan ole täyttä varmuutta, jolloin on syytä hakea avustusta henkilökohtaisen 

talouden turvaamiseksi. 

 

 

6 Hankinnat 

 

Uuden yritys toiminnan aloitusvaiheeseen liittyy huomattava määrä erilaisten 

työvälineiden ja laitteiden hankintoja, jotka ovat pakollisia yrityksen liiketoiminnan 

kannalta. Kaikkea ei kuitenkaan kannata vielä aloitusvaiheessa ostaa itse vaan 

kannattaakin vuokrata sellaisia koneita ja apuvälineitä, joita ei välttämättä tarvitse 

jatkuvasti. Jokapäiväisessä työssä tarvittavat laitteet ja välineet tulisi hankkia 

yritykselle, jotta vältytään suurilta vuokrauskuluilta. Perustettava yritys tulee 

tarvitsemaan rakennusalan töissä yleisesti tarvittavia koneita, joita ovat esimerkiksi 

puun käsittelyyn tarvittavat sahat ja sirkkelit sekä niiden kiinnitykseen tarvittavat 

naulapistoolit ja ruuvikoneet. Työkohtaisesti tarvitaan lisäksi muun muassa betoni- ja 

kivimateriaalien muokkaamiseen ja valmistamiseen erilaisia koneita, joita lähes 

poikkeuksetta käytetään jokaisessa työkohteessa. Jokainen työkohde on yleensä 

omanlainen urakkansa, missä tarvitaan erikoisempiakin työkoneita, joita hankitaan 

vuokraamalla konevuokraukseen erikoistuneista liikkeistä aloitusvaiheessa. 
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Yrityksen hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin tarvitaan tietokone, joka tässä 

tapauksessa on jo hankittuna, sekä joitakin suunnittelu- ja laskentaohjelmia. 

Suunnitteluohjelmista ainakin AutoCad -ohjelma on hankittava, sillä kohteiden 

piirustuksien ja kuvien avaamiseen tarvitaan tätä ohjelmaa yleisesti, tämän lisäksi 

jonkinlainen kustannus- ja määrälaskentaohjelman hankinta on ajankohtainen.  

 

Liiketoiminnan kannalta tärkeä hankinta on pakettiauto, joka tässä tapauksessa tullaan 

ostamaan käytettynä kustannussäästösyistä. Pakettiauto on yksi tärkeimmistä 

hankinnoista, koska se mahdollistaa materiaalin ja työvälineiden kuljetuksen kätevästi 

työkohteeseen ja näin vältetään materiaalia kuljetuksista syntyviä kuluja. 

 

 

7 Työturvallisuus ja laadunhallinta 

 

Yrityksen työntekijöiltä sekä kaikilta yrityksen työmaalla toimijoilta vaaditaan 

rakennusalan tavallisimpien työturvallisuusvälineiden käyttöä, kuten työvaatetus, 

kypärä, silmän- ja kuulonsuojaimet, lisäksi yli kahden metrin korkeudella 

työskentelyssä käytetään valjaita. Kaikilta työntekijöiltä on löydyttävä myös voimassa 

oleva työturvallisuuskortti sekä aina tulitöitä tehdessään tulityökortti. Yritys järjestää 

työntekijöilleen asianmukaiset työturvallisuuskurssit.  

 

Yrityksen henkilöstöpolitiikka takaa, että sen palveluksessa olevien henkilöiden 

palkkaus- ja työsopimusasioissa noudatetaan rakennusalan voimassa olevaa 

työehtosopimusta. Asiakkaan tai aliurakoitsijan kanssa tehtävät sopimukset ovat 

rakennusalan yleisten sopimusmallien mukaisia. Liiketoiminta tähtää aina 

ympäristöystävällisyyteen ja kestävään kehitykseen käyttämällä materiaalit oikein ja 

mahdollisimman pitkään, sekä kierrättämällä jätteet niiden vaatimalla tavalla. 

Tavoitteena on pitää jäteainesten kustannusten maksut mahdollisimman pienenä 

minimoimalla työstä syntyvät jätteet. [8.] 
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8 Tulokset ja pohdinta 

 

Opinnäytetyössä selvitettiin lukijalle mitä kaikkea yritystä perustettaessa on otettava 

huomioon sekä mitä toimia yrittäjälle kuuluu perustusvaiheessa. Työ sisältää melko 

kattavan ohjeen näihin toimiin ja antaa suuntaa minkälainen työmäärä on yrityksen 

perustamisessa. Erivaiheet on pyritty jakamaan loogiseen järjestykseen ja kuvailemaan 

kattavasti sekä mahdollisimman selkeästi, jotta lukijan on helppo ymmärtää ja 

hyödyntää tietoja.  

 

Toinen opinnäytetyön tavoite oli luoda perustettavalle yritykselle kattava ja 

mahdollisimman todenmukainen liiketoimintasuunnitelma, mitä voidaan hyödyntää 

uuden yrityksen toimintaa aloitettaessa. Tähän työ vastaa mielestäni kohtalaisen hyvin 

ja se mahdollistaa uuden yritystoiminnan aloittamisen. Liiketoimintasuunnitelmaa 

tukemaan tehtiin siitä kaavakeversio sekä kannattavuussuunnitelma, mikä sisältää 

arvion kolmen ensimmäisen vuoden kustannusarvion. Laskelmassa pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman todenmukaisia lukuja.  

 

Opinnäytetyölle suunnitellaan käyttöä uuden yrityksen perustamisen apuna tilanteissa, 

joissa tarvitsee esitellä yrityksen liiketoimintaa ulkopuoliselle, kuten muun muassa 

mahdollisille sijoittajille esittäen sekä yritystukia haettaessa. Työtä on tarkoitus käyttää 

myös apuna yritystoiminnassa, jossa sitä voidaan täydentää tai kehittää vastaamaan 

yrityksen tarpeita lisäämällä uutta tietoa tai muokkaamalla entisiä suunnitelmia. 

Opinnäytetyöstä on todennäköisesti jonkinlaista apua uuden yrityksenperustajalle, 

vaikka kyseessä ei olisikaan rakennusalan yritys.   
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