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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on antaa kuvaus majoitusyrityksen perustamisprosessista Ranskassa. Työ tarjoaa yleiskuvan Ranskasta yrityksen toimintaympäristönä sekä toimialaesittelyn majoitustoiminnan näkökulmasta. Lisäksi
työssä kerrotaan yrityksen perustamisprosessin eri vaiheista, verotuksesta ja kirjanpidosta sekä työvoiman palkkaamisesta. Tarkoituksena on saada selville olennaisimmat asiat yrityksen perustamisprosessin kannalta sekä selvittää mistä yrittäjä saa tietoa ja apua yrityksen perustamiseen ja toiminnan pyörittämiseen. Työ
keskittyy pienyrityksille sopiviin ratkaisuihin.
Empiirisen osuuden laadinnassa tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusotetta ja tiedonkeruumenetelmänä henkilökohtaista haastattelua suomalaisille Ranskassa toimiville majoitusalan yrittäjille. Teemahaastattelun tarkoituksena
oli saada suomalainen näkemys teorian tueksi ja antaa kuva majoitusyrityksen
perustamisprosessista ja toiminnasta Ranskassa.
Tärkeitä huomioitavia seikkoja perustettaessa majoitusyritys Ranskaan ovat ranskan kielen osaaminen, toimivat suhteet viranomaisiin ja yhteistyötahoihin sekä
rahoituksen järjestäminen ja yrityksen juridisen muodon määrittäminen.
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ABSTRACT

The aim of this paper is to provide an overview of the accommodation business
creation process in France. The thesis gives general information on the country as
a business environment and presents the accommodation branch of industry. In
addition, the thesis deals with different aspects of creating an accommodation
business, taxation and bookkeeping and hiring labour force. The purpose is to
gather the most relevant information about the accommodation business creation
process and to find out where an entrepreneur can start and get help in order to
start and run the business. This paper concentrates on suitable solutions for small
businesses.
In the empirical part of the paper a qualitative method is used in interviewing
Finnish entrepreneurs who operate in the accommodation business in France. The
aim of these interviews was to discover Finnish entrepreneurs’ experiences about
starting and running an accommodation business in France.
This study found that new entrepreneurs should have a good knowledge of the
French language, a good relationship with French authorities and partners and
have sufficient finance and proper company status in order to start an
accommodation business in France.
Keywords: France, starting an accommodation business, taxation, entrepreneur
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1

JOHDANTO

Ranska on yksi maailman suurimpia talousvaltioita. Maan keskeinen sijainti Läntisessä Euroopassa, EU-jäsenyys, suurehkot kotimaan markkinat ja vuosittain vierailevat miljoonat turistit tarjoavat toimintamahdollisuuksia uusille yrittäjille.
Maailman kansainvälistyessä yhä useampi suomalainen muuttaa ulkomaille ja
Ranska onkin yksi suosituimpia suomalaisten kohdemaita.

Opinnäytetyö on ensisijaisesti suunnattu suomalaisille, jotka haluavat toimia yrittäjinä majoitusalalla. Työn avulla suomalaisyrittäjä saa kokonaiskuvan yrityksen
perustamisprosessista Ranskassa sekä käytännön tietoa yrityksen perustamisvaiheista, majoitusalasta sekä Ranskasta yrityksen toiminta-alueena.

1.1

Opinnäytetyön taustat, tarkoitus ja tutkimusongelmat

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää majoitusyrityksen perustamiseen liittyvät muodollisuudet sekä esitellä suosituimmat majoitusalan yritysmuodot sekä
saada suomalaisten yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia majoitusyrityksen perustamisesta ja ylläpidosta Ranskassa. Yrittäjyys ja yrityksen johtaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet, markkinointi, yritystoiminnan osto sekä tuotteeseen liittyvät seikat on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Opinnäytetyön tutkimusongelmia ovat:

Päätutkimusongelma:
-

Onko suomalaisen kannattavaa perustaa majoitusalan yritys Ranskaan?

Alaongelmat:
-

Minkälainen Ranska on yrityksen toimintaympäristönä?

-

Minkälainen on yrityksen perustamisprosessi Ranskassa majoitusalan näkökulmasta?
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-

Miten suomalainen kokee majoitusyrityksen perustamisen ja toiminnan
Ranskassa?

Päätutkimusongelmaa lähestytään alaongelmien kautta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa esitellään Ranska yrityksen toimintaympäristönä sekä selvitetään,
mistä tuleva yrittäjä voi lähteä liikkeelle ennen yrityksen perustamista, mitkä ovat
yleiset perustamismuodollisuudet ja mitä käytännön toimenpiteitä uuden yrityksen
perustaminen Ranskassa vaatii majoitusalan näkökulmasta. Empiirisessä osuudessa haastatellaan kolmea suomalaista matkailualan yrittäjää, jotta saataisiin suomalainen näkökulma yrityksen perustamisesta ja toiminnan pyörittämisestä Ranskassa. Tutkimuksen pohjalta on pyritty löytämään vastaus päätutkimusongelmaan eli
onko suomalaisen kannattavaa perustaa majoitusalan yritys Ranskaan.

Yrityksen perustamisprosessista ja majoitusalasta yrittäjän näkökulmasta Ranskassa ei juuri löydy materiaalia Suomesta. Olemassa oleva materiaali on usein
vanhahkoa tai suppeaa. Etenkään Ranskassa toimivan suomalaisen pienyrittäjän
näkökulmaa ei ole käsitelty vaan aiheet keskittyvät suurten ja kansainvälisten teollisten vientiyritysten siirtymiseen Ranskan markkinoille ja toimintaan Ranskassa.
Opinnäytetyö on apuna juuri pienille majoitusalan yrityksille, jotka perustetaan
ilman suuria investointeja ja tukia.

Idean työhön sain tutustuessani suomalaiseen pariskuntaan, joka on asunut ja
työskennellyt Ranskassa ja nimenomaan Pariisissa jo useita vuosia. Pariskunnan
halu muuttaa suurkaupungista maalle on luonut ajatuksen oman majoitusyrityksen
perustamisesta. Kiinnostuksen kohteena on perustaa aamiaismajoitusyritys
(Chambre d’hôtes) tai välittää loma-asuntoa (Gîte) normityön ohessa Etelä- tai
Keski-Ranskassa, kun sopiva kiinteistö yrityksen perustamiseen löytyy. Pariskunta työskentelee tällä hetkellä täysipäiväisesti tahoillaan, joten mahdollisuuksia ja
aikaa yrityksen perustamisen perusasioiden selvittämiseen on vähän. Työn tarkoitus on avustaa pariskuntaa mahdollisen liikeidean kehittämisessä ja liiketoimintasuunnitelman suunnittelussa.
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1.2

Rakenne

Opinnäytetyö on jaettu kahdeksaan lukuun. Luku 1 kuvailee opinnäytetyön taustoja sekä tutkimuksen muotoa sekä esittelee teoriaosuuden sisällön, rakenteen ja
tutkimusmenetelmät sekä tutkimusongelmat.

Teoriaosuus rakentuu yrityksen perustamiseen liittyvistä osa-alueista. Luku 2 esittelee Ranskan yrityksen toimintaympäristönä. Luvussa 3 perehdytään yleisesti
yrittäjää koskeviin asioihin, kuten avun saanti, oikeudet ja suositukset ennen yritystoimien aloittamista. Tässä halusin käydä läpi yrittäjän tärkeimmät tukiorganisaatiot sekä muita tarpeellisia osa-alueita, joita yrittäjän kannattaa huomioida ennen yritystoiminnan aloittamista.

Luku 4 keskittyy toimialatietojen käsittelyyn nimenomaan majoitusalan näkökulmasta. Luvussa käydään läpi pienyrityksille suositeltavat majoitusmuodot sekä
matkailualan markkinatilanne Ranskassa. Luvut 5 ja 6 käsittelevät yrityksen perustamismuodollisuuksia sekä - suosituksia. Luvuissa selvitetään yrityksen juridiset muodollisuudet, kuten yritysmuodon valinta ja rekisteröintiprosessi, mutta
myös yrittäjyyttä avustavat ja edistävät toimet, kuten liiketoimintasuunnitelman
teko ja markkinatutkimus.

Luvussa 7 käydään läpi Ranskassa toimiville suomalaisille majoitusalan yrittäjille
tehdyn puolistrukturoidun teemahaastattelun tulokset. Osiossa esitellään haastateltavat yritykset ja haastattelun pohjalta tehty analyysi majoitusyrityksen perustamisesta ja toiminnasta Ranskassa suomalaisesta näkökulmasta.

1.3

Aineisto

Työssä on käytetty aineistona pääosin ranskankielistä tai englanninkielistä kirjallista materiaalia sekä internetistä kerättyä aineistoa. Lähteiden avulla on pyritty
saamaan EU-kansalaisen, mutta ulkomaalaisen näkemys yrityksen perustamisprosessista Ranskassa.

4
Käytetty lähdeaineisto on hankittu pääosin ulkomailta tai internetistä, koska Suomesta ei löydy tarpeeksi laajaa ja uutta kirjallista tai sähköistä materiaalia, joka
keskittyisi tarkistelemaan yrityksen perustamisprosessia pienten yritysten tai majoitusalan näkökulmasta Ranskassa. Myöskään suomalaisesta näkökulmasta on
vaikea löytää informaatiota ja sen vuoksi on päädytty haastattelemaan kolmea
suomalaisyrittäjää, joilla kullakin on majoitusalan yritys Ranskassa.
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2

RANSKA

Ranskan valtio sijaitsee Länsi-Euroopassa. Sen pinta-ala on yli puoli miljoonaa
neliökilometriä ja väkiluku on noin 64 miljoonaa. Ranska on teollisuusmaa, maailman kuudenneksi suurin talousvalta, Euroopan merkittävin maataloustuottaja ja
maailman suosituin turistimaa noin 75 miljoonalla (vuonna 2006) matkailijallaan
vuosittain. (La France en bref 2007.)

Ranska on pinta-alaltaan suurin maa Länsi-Euroopassa. Manner-Ranska jakautuu
22 alueeseen (région), jotka ovat edelleen jaettu 96 numeroituun departementtiin
(département) sekä noin 36 000 kuntaan (communes). Jokaisella itsehallintoalueella on oma parlamentti sekä toimeenpanevat viranomaiset. (La France en bref
2007.)

Ranskaan kuuluu myös 4 merentakaista departementtia (DOM): Guadeloupe,
Martinique, Guyane, Réunionin saari ja 4 merentakaista aluetta (TOM): Ranskan
Polynesia, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna, Ranskan Etelänapamaat ja Etelämantereen Ranskalle kuuluvat alueet. (La France en bref 2007.)

Ranska on tasavalta ja sen nykyisenä presidenttinä toimii Nicolas Sarkozy
(16.5.2007 alkaen). Valtion päämies valitaan yleisillä ja suorilla vaaleilla viideksi
vuodeksi kerrallaan. (Institutions et vie politique 2007.)

Ranska lyhyesti:
Pääkaupunki: Pariisi
Asukasluku: 63,7 miljoonaa (arvio 2007)
Väentiheys: 107 asukasta/km2
Väestön kasvu: 0,59 % (arvio 2007)
Uskonnot: roomalaiskatolisia (85 %), muslimeja (8 %), protestantteja (2 %), juutalaisia (1 %) ja kirkkoon kuulumattomia (4 %)
Pääkieli: ranska
(Maaraportti Ranska 2007, 4.)
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2.1

Talous

Ranskan talous on maailman kuudenneksi suurin, vientimaana se on neljänneksi
suurin (kevät 2007). Lähes kolmannes Euroopan sadasta suurimmasta yrityksestä
on ranskalaisia. Ulkomaiset investoijat ovat investoineet Ranskaan vuonna 2006
enemmän kuin koskaan. (Talousteemoja Ranskan presidentinvaalikampanjassa
2007.)

Vuoden 2006 talouskehitys Ranskassa on ollut odotettua parempaa. Valtion velka
on laskussa, 63,9 % bruttokansantuotteesta vuonna 2006. Julkisen talouden vaje
oli selvästi alle Maastrichtin (sopimus Euroopan Unionista) vaatimusten, 2,5 % ja
talouskasvu saavutti 2,1 % tason. Valtiovarainministeri Thierry Bretonin eräänä
prioriteettina oli pienentää valtionvelkaa, ja tässä on vuositasolla onnistuttu hyvin.
Kuitenkin viimeisen viiden vuoden aikana valtionvelka on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä. (Talousteemoja Ranskan presidentinvaalikampanjassa 2007.)

Ranskan talouskasvu on ollut jatkuvasti OECD-alueen talouskasvun keskiarvoa
laskevaa. Julkinen kulutus on kasvanut 650,6 miljardista eurosta vuonna 1995
noin 919,7 miljardiin euroon vuonna 2005. Pakollisten menojen (valtio, aluehallinto ja sosiaaliturva) määrä bruttokansantuotteesta on 44,4 %, kun euroalueen
keskiarvo on 39,5 %. Julkinen sektori vastaa 22,8 % työpaikkoja, kun euroalueen
keskiarvo on 15,1 %. Tehtyjen työtuntien määrä on alhaisempi vain Saksassa.
Vientiä harjoittavien yritysten määrä on pienentynyt lukuisista julkisista vientiponnisteluista huolimatta. Yritykset eivät uskalla palkata uusia työntekijöitä, joten
kasvuyritykset puuttuvat. (Talousteemoja Ranskan presidentinvaalikampanjassa
2007.)

Ranska on edelleen vahvoilla ulkomaisten investointien sijoituskohteena. Euroalueelle kohdistuneista 205 miljardin euron investoinneista, Ranskaan kotiutui
vuonna 2006 noin 64 miljardia. Ranska on maailman 3. suurin ulkomaisten investointien kohde huolimatta sen jäykistä työmarkkinoista, valtion roolista talouselämässä, lakkoherkkyydestä ja korkeasta veroasteesta.(Ranskan talousnäkymiä
tammikuussa 2007.)
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Ranskan yhteiskunnan pahin ongelma on työttömyys. Työttömyysaste on noin 9,1
% työvoimasta. Työttömyys vaihtelee suuresti eri ikäryhmien välillä ja alle 25vuotiaiden työttömyys on edelleen yli 20 %. Ranskan työvoima on ammattitaitoista ja hyvin koulutettua. Osa Ranskan nykyisestä työttömyysongelmasta liittyy
siihen, että koulutus ei ole kohdannut työvoiman tarvetta. Työttömyystilanteen
ennustetaan helpottuvan talouskasvun myötä, mutta pysyvän vielä vuonna 2008
lähellä 8 %. Työllisyys reagoi useimmiten viiveellä talouskasvuun. (Maaraportti
Ranska 2007, 9.)

2.2

Suomalaiset investoinnit

Suurin osa Ranskassa toimivista suomalaisyrityksistä edustaa suuria teollisuusyrityksiä. Noin 75 % näistä toimii paperi-, kemian-, laivamoottori-, hissi- ja tietoliikenneteollisuudessa. Joka toinen suomalaisyritys harjoittaa Ranskassa tuotannollista toimintaa. (Maaraportti Ranska 2007, 16.)

Palvelusektorin osuus on melko pieni. Tavallisimmin suomalaiset ovat hankkineet
toimivista yrityksistä enemmistöosakkuuden, kun taas uusien yritysten perustaminen on ollut harvinaisempaa. (Maaraportti Ranska 2007, 16)

Suomen pankin maksutasetilaston mukaan suomalaisyritysten yhteenlaskettu liikevaihto Ranskassa oli vuonna 2005 yli 5 miljardia euroa. Suomalaisyrityksissä
työskenteli noin 14 000 henkilöä Ranskassa. Suomen investointikanta oli vuoden
2005 lopussa 1,6 miljardia euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta 313 miljoonaa
euroa. (Maaraportti Ranska 2007, 16.)

2.3

Markkinat

Ranska on Euroopan toiseksi suurin talousvalta. Ranskassa on yli 60 miljoonaa
kuluttajaa sekä 20 miljoonaa kotitaloutta. Lisäksi Ranskassa käy noin 160 miljoonaa turistia vuosittain, joista yöpyviä turisteja on noin 75 miljoonaa. (Maaraportti
Ranska 2007, 6.)
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Ranskalaisen kotitalouden menojen jakautuminen on lähellä suomalaista, sillä
suurin yksittäinen menoerä eli 24,1 % muodostuu asumiskuluista, vedestä ja energiasta (Suomessa vastaava luku on 25,4 %). Liikenne (14,7 %) ja ruoka sekä alkoholittomat juomat (14,4 %) muodostavat seuraavat menoerät. (Maaraportti
Ranska 2007, 10.) Vuoden 2004 tilastojen mukaan naiset tienasivat keskimäärin
19 182 euroa ja miehet keskimäärin 23 778 euroa. (Net annual wages by sex and
socio-occupational category in private and semi-public sectors 2007.)

Vuosittain vierailevat turistit tuovat myös oman lisänsä talouteen ja vuodesta 2005
turismi onkin kasvanut lähes 3 % vuoteen 2006 mennessä. Myös kansainvälisten
turistien tuotot ovat kasvaneet 2,5 %, aina 35 miljardiin euroon vuonna 2006.
(Tourism in France 2007.)

2.3.1

Väestö

Ranskassa on asukkaita yli 60 miljoonaa. Ranskassa onkin Euroopan toiseksi suurin väestömäärä. Ranskalaisen väestön voisi sanoa olevan ikääntyvää. Vuoden
2006 virallisen tilaston mukaan (INSEE) noin 24 % väestöstä on alle 20-vuotiaita,
54 % 20–59-vuotiaita, noin 2 % 60–75-vuotiaita ja noin 8 % yli 75-vuotiaita. Ennusteiden mukaan yksi kolmasosa väestöstä on yli 60-vuotiaita vuonna 2050.
(Suominen, Frazier & Haigh 2004, 39; Population par groupe d’âge 2007.)

Alueellisesti Ranskassa on koettu väestöllistä muuttoliikettä. Keski-Ranska on
yleisesti tyhjenemässä, kun taas länsirannikko ja Provence/Côte d’Azur ovat väestöllisesti nopeasti kasvavia alueita. Myös ikärakenne on huomattavissa eri alueilla;
iäkkäämmät ihmiset jäävät maaseudulle, kun taas nuoret muuttavat maalta pois ja
etenkin pääkaupunki Pariisi vetää jatkuvasti nuorta väestöä. Eteläisessä Ranskassa
Montpellier vetää nuoria yrittäjiä, kun taas Toulouse on vakaavarainen alue etenkin ulkomaalaisia ajatellen, koska siellä on useita teknologiayrityksiä. (de Vries
2004, 24.)
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Kuva 1. Ranskan kartta

2.3.2

Kansallisuudet ja maahanmuutto

Ranskassa 92 % väestöstä on ranskalaisia, 3 % pohjois-afrikkalaisia ja 2 % saksalaisia. Vuoden 1999 tilaston mukaan laillisia maahanmuuttajia oli 4,3 miljoonaa.
Maahanmuuttajien määrä on pysynyt tasaisena aina vuodesta 1975 asti. Maahanmuuttajien työttömyys oli noin 18 % luokkaa vuonna 2006. (Suominen ym. 2004,
39; Taux de chômage des immigrés selon le sexe et l'âge 2006.)
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2.4

Tapakulttuuri

Sosiaaliset suhteet ovat Ranskassa erityisen tärkeitä ja sen vuoksi Ranskaan muuttavien suomalaisten olisi hyvä opiskella jo etukäteen ranskan kieltä ja kulttuuria
sekä paikallisia tapoja, jotta sosiaalisten suhteiden muodostaminen kävisi sujuvammin. Yrittäjän kannalta on tärkeää luoda suhteita erityisesti yhteistyökumppaneihin ja viranomaisiin, jotka omalla toiminnallaan vaikuttavat yrittäjän toimintaan. (Travel Guide: France 2005, 16–17.)

Ranskalainen sosiaalielämä, paitsi läheisten ihmisten kesken, on hyvin muodollista mukaan lukien teitittely ja kättely. Kuitenkin muodollisuus on hieman häviämässä varsinkin nuoremman sukupolven kesken, jotka sinuttelevat toisiaan
entistä vapaammin. Myös pukeutumiskoodi on muuttunut entistä vapaamuotoisemmaksi, vaikkakin oikeanlainen pukeutuminen on edelleen tärkeää ja ranskalainen arvioi toisia pukeutumisen perusteella. (Travel Guide: France 2005, 16–17.)

Kulttuuri otetaan Ranskassa vakavasti ja erityisesti kirjailijoita, taiteilijoita ja
muotisuunnittelijoita pidetään suuressa arvossa. Ranskan valtio myös jakaa rahoitusta erityisesti taiteen tarkoituksiin sekä rahoittaa isoa joukkoa erilaisia taidekeskuksia. (Travel Guide: France 2005, 17–18.)

Ranskalainen kuluttaja on innostuva ja vaativa kuluttaja. Jopa pienissä kaupungeissa on hienoja ja tyylikkäitä putiikkeja ja kauppoja. Paikallisilta torimarkkinoilta on saatavilla parhaita paikallisia tuotteita. Ranskassa on myös Euroopan
suurimmat supermarketit, jotka ovat tasaisesti syrjäyttäneet pieniä ruokakauppoja.
Ranskalaiselle kuluttajalle hinta- ja laatusuhde on tärkeää ja usein liian halpa myy
huonommin kuin hieman kalliimpi tuote tai palvelu. (Localization in France
2006.)

Liike-elämä on Ranskassa hyvin autoritääristä ja johtajan profiili tärkeä. Liikeelämässä sukulaisuus- ja ystävyyssuhteet sekä henkilökohtaiset kontaktit ovat
tärkeitä. Ranskalaiset edustavat useimmiten ravintoloissa. Hyvän vaikutuksen
ranskalaisiin tekee erityisesti Ranskan historian, kulttuurin ja politiikan tuntemus.
(Fintra 2000, 101–102.)
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3

YRITTÄJÄKSI RANSKAAN

EU-maiden kansalaiset voivat perustaa uuden yrityksen Ranskaan noudattaen samoja säännöksiä ja lakeja, kuten paikallisetkin yrittäjät. Jos yrittäjä ei halua perustaa täysin uutta yritystä, on jo olemassa olevan yrityksen tai pelkän yritystoiminnan osto mahdollista. (de Vries 2004, 41, 82.)

Yrittäjä voi suunnata yrityksensä toiminnan pelkästään muille ulkomaalaisille,
esimerkiksi turisteille ja maahanmuuttajille, mutta jatkuvien tulojen takaamiseksi
on syytä huomioida myös paikalliset markkinat (de Vries 2004, 27).

Yritystä Ranskaan perustettaessa on huomioitava, että asiat eivät aina tapahdu
yhtä helposti ja nopeasti kuin Suomessa ja sen vuoksi on syytä varautua byrokratian ”hidastaviin rattaisiin”. Byrokratiaa on kuitenkin pyritty koko ajan helpottamaan valtion avulla (Suominen yms. 2004, 23). Yritystä perustettaessa on suositeltavaa hankkia apua erilaisilta organisaatioilta, konsulteilta, lakimiehiltä tai
muilta asiantuntijoilta, jotta yritys saataisiin joustavasti perustettua ja päästäisiin
siirtymään nopeasti tuottavaan yritystoimintaan.

Yrityksen perustamisessa Ranskaan on periaatteessa kaksi pääongelmaa; byrokratia ja vaikeahko ranskan kieli. Ne, jotka ovat olleet aiemmin yrittäjiä kokevat yrityksen perustamisen Ranskassa helpommaksi, vaikeampaa onkin luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja sen vuoksi ranskan kielen osaaminen ja kulttuurin tunteminen on tärkeää. Englantia ei Ranskassa vieläkään juuri puhuta, varsinkaan
pienemmissä kylissä ja kaupungeissa. (de Vries 2004,17.)

12
3.1

Avustavat organisaatiot

Ranskassa on useita erilaisia organisaatioita, jotka toimivat uusien yrittäjien apuna
ja tukena tarjoten ilmaisia ja maksullisia palveluita. Osa organisaatioista toimii
yksityisinä ja osa puolestaan valtion tukemina. Seuraavaksi on esitelty kaksi valtion organisaatiota, jotka tukevat aloittavaa yrittäjää.

3.1.1

APCE – Agence pour la création d’Entreprises

APCE on Ranskan valtion virallinen yritystoimintaa tukeva organisaatio, joka on
omistautunut auttamaan uusien yritysten perustajia. APCE tarjoaa palveluitaan
pääasiassa internet-sivujen kautta (www.apce.com), josta löytyy laajoja tietopaketteja eri vaiheissa oleville tai tuleville yrittäjille, kuten liikeideaa vasta etsiville,
yritystoiminnan juuri aloittaneille, yritystoiminnan ostajalle ja yrityselämän kouluttajille. Lisäksi sivujen kautta voi kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä asiantuntijoilta, keskustella foorumeilla muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa
ja harjoitella yritystoiminnan aloittamista ja toimintaa virtuaalisesti. Palvelut ovat
pääosin maksuttomia. APCE:lla on myös toimipisteitä ympäri Ranskaa. (Qui
sommes nous? 2007.)

3.1.2

CFE – Centre de formalités des Entreprises

CFE on Ranskan valtion virallinen tukiorganisaatio, joka auttaa yrityksen perustamiseen liittyvissä muodollisuuksissa. CFE:n kannattaa olla yhteydessä jo hyvin
varhaisessa vaiheessa, jotta kaikki vaaditut yrityksen perustamismuodollisuudet
tulisivat varmasti hoidetuiksi ajallaan. CFE:n kautta hoituvat kaikki yrityksen alkumuodollisuudet ja sieltä yrittäjä saa myös kaikki tarvittavat lomakkeet, jotka
CFE sitten toimittaa edelleen muihin organisaatioihin. (Suominen ym. 2004, 126–
127.)
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CFE:n toimipiste valitaan oman yritysmuodon ja toimialan mukaan. Omat toimipisteet ovat muun muassa seuraaville toimialoille:

3.2

•

Kauppa- ja teollisuusala

•

Käsityöläiset/ artesaanit

•

Myyntiedustajat

•

Maanviljelijät

•

Muut

Sosiaali- ja eläketurva

EU:n jäsenvaltion kansalainen nauttii toisessa EU-maassa samoja sosiaalietuja
kuin oman maan asukkaat. Turistit ja muutoin tilapäisesti Ranskassa oleskelevat
saavat tarvittaessa välittömän sairaanhoidon. Välitön hoito käsittää lähinnä äkillisen sairauden hoidon. Jos menee töihin tai opiskelemaan toiseen EU-maahan, pääsee yleensä rajoituksetta kyseisen maan terveydenhuoltojärjestelmän piiriin. Hoito
annetaan aina oleskelumaan lainsäädännön mukaan. (Suuntana Ranska 2005, 65.)

Ranskassa yrittäjät kuuluvat ammattinsa tai toimialansa mukaisesti yhteen viidestä
eri eläkejärjestelmästä: teollisuuden ja kaupan yrittäjien (ORGANIC), käsityöläisten (CANCAVA), vapaiden ammatinharjoittajien (CNAVPL), asianajajien
(CNBF) tai maatalousyrittäjien ja työntekijöiden (MSA) eläkejärjestelmään. Vuoden 2006 alusta ORGANIC, CANCAVA ja CANAM (sairausvakuutus) yhdistyivät ja muodostavat nyt yhteisen organisaation nimeltä RSI (Régime Social des
Indépendants). Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseksi edellytetään vähintään 60
vuoden ikää, samoin kuin käsityöläisillä. Teollisuuden ja kaupan alan yrittäjillä
vanhuus- ja perhe-eläke määräytyvät samoin kuin palkansaajien eläkejärjestelmässä. Lisäksi lisäeläkejärjestelmiin kuuluminen on pakollista samoin kuin palkansaajille. (Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa 2006, 23.)
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Muilla yrittäjillä kuin maatalousyrittäjillä tapaturmavakuutus ei ole pakollinen,
mutta itsenäiset ammatinharjoittajat voivat vapaaehtoisesti suorittaa maksuja yleiseen järjestelmään työtapaturmariskin varalta (Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa 2006, 23).

Ranskassa, toisin kuin maan eläkejärjestelmässä, kaikki muut kuin maataloudessa
toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat yhden ja saman sairaus- ja äitiysvakuutusjärjestelmän piiriin. Käsityöläis-, kauppa- tai teollisuustoimintaa harjoittavilla on oikeus päivärahaan samoin kuin palkansaajilla. (Yrittäjien lakisääteinen
sosiaaliturva Euroopassa 2006, 29.)

Ranskassa ei ole lakisääteistä yrittäjien työttömyysturvaa. Yrittäjä ei ole myöskään velvoitettu ottamaan itse erillistä työttömyysturvavakuutusta, jos yrittäjä
luetaan ei-palkatuksi työntekijäksi. Yrittäjä voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisen turvan niin halutessaan esimerkiksi APPI-organisaation - La Protection des Patrons
Indépendants-kautta. (Yrittäjien lakisääteinen sosiaaliturva Euroopassa 2006, 31;
de Vries 2006, 263.)

3.3

EU-kansalaiset

EU-kansalaiset eivät tarvitse viisumia muuttaessaan Ranskaan tai työlupaa työskennelläkseen Ranskassa. EU-kansalaisella on oltava kuitenkin voimassa oleva
passi. On myös suositeltavaa hakea oleskelulupa, carte de séjour, jolla on mahdollista saada joitakin etuja ja helpotuksia työelämässä, varsinkin ranskalaisen byrokratian pyörteissä. Muutokset tapahtuvat usein niin hitaasti, että oleskelulupaa
saatetaan vaatia, vaikkei se lain mukaan olisi tarpeellista. (Suominen ym. 2004,
41, 43.)

Oleskelulupaa voi hakea paikalliselta poliisilaitokselta. Luvan saadakseen tarvitaan voimassa oleva passi, syntymätodistus, avioliittotodistus tai muu vastaava
dokumentti esimerkiksi työpaikalta, joka osoittaa oikeuden ranskalaisiin etuihin.
(Suominen ym. 2004, 43.)
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3.4

Ranskan kieli

Noin 77 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään ranskaa. Ranska on toinen virallinen kieli Euroopan unionissa ja monissa kansainvälisissä organisaatioissa. Ranskalaiset ovat erittäin ylpeitä kielestään ja haluavat säilyttää sen ”laadullisesti”
korkeatasoisena. Siitä johtuen ranskalainen voi usein huomauttaa kielioppivirheistä tai ääntämisestä ulkomaalaiselle. Vaikka virallista ranskaa puhutaan koko
maassa, myös paikallisesti puhutaan useita ranskan sukukieliä, kuten Celtic Bretonia Bretagnen alueella. (Suominen ym. 2004, 44.)

3.5

Rahoitus

Ranska tarjoaa erinomaiset paikalliset rahoitusmahdollisuudet ja kannustimet yrityksille. Ranskassa on useita erilaisia organisaatioita, joiden tarkoitus on auttaa
aloittelevia yrityksiä. Monet näistä yrityksistä saavat rahoitusta valtiolta ja paikallisilta hallituksilta. On suositeltavaa hakea tukea eri organisaatioilta ja sen jälkeen
lähestyä pankkeja lainan saamiseksi. Paikalliset pankit tarjoavat lainaa mieluummin niille, joilla on jonkin organisaation tuki takanaan. Rahallisen tuen lisäksi,
organisaatiot tarjoavat usein neuvoja ja muita lisäpalveluita yrityksille. Avustavista organisaatioista on mahdollista saada tietoa muun muassa APCE:n kautta.
(Suominen ym. 2004, 135–136.)

Ranskassa lainan saaminen ulkomaalaisena ei ole helppo prosessi. Ranskalaiset
pankit vaativat suuren määrän lainanantoa tukevaa informaatiota ennen kuin tarjoavat lainaa. Pääperiaate on, että pankit lainaavat vain 70 % kuluista. Yrittäjän
tulee löytää itse rahoitus lopuille 30 %. Mitä enemmän yrittäjällä on säästössä
rahaa, sitä helpommin pankki myöntää lainaa. Lisäksi yrittäjän tulee maksaa verot, kulut ja maksut liittyen kiinteistön tai yritystoiminnan sekä varaston ostoon.
Onkin suositeltavaa hankkia budjettiin 50 % tarvitusta rahamäärästä. (de Vries
2004,199.)
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Yrittäjän lähestyessä pankkia, tulee koota laina-anomus, dossier de demande de
prêt, jonka täyttämisessä on käytettävä apuna tilintarkastajaa, lakimiestä tai muuta
vastaavaa tahoa. Lisäksi apuna kannattaa käyttää jotain oman toimialan avustavaa
organisaatiota, kuten Entreprendre en France, joka tukee uuden yrittäjän toimia.
(de Vries 2004,199.)

Laina-anomuksen tulisi sisältää seuraavat asiat:

•

rahoitussuunnitelma yli 3 vuoden ajalle

•

kassavirtalaskelma 3 vuodelle

•

käyttöpääoma-laskelma

•

CV, josta näkyy yrittäjän osaaminen ja kokemus

•

markkinatutkimus

•

yrityksen rakenne

Rahoitussuunnitelman avulla tulee todistaa, että yrityksen saama voitto kattaa
yrittäjän palkan sekä lainat velkojille. (de Vries 2004, 199.)
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4

MAJOITUSALA

Yrityksen toimialalla on tärkeä merkitys yrittäjän omalle motivaatiolle. Omaa
toimi- ja markkina-aluetta kannattaa pohtia jo senkin vuoksi, että päästäisiin nopeammin ja kivuttomammin tuottoisaan yritystoimintaan. Kohderyhmän ja markkinoiden kokoa kannattaa miettiä tarkoin, sillä mitä suuremmat ja tunnetummat
markkinat ovat, sitä helpompaa on yrityksen perustaminen ja sitä vähemmän vaaditaan investointeja kuin aivan uuden ja tuntemattoman markkina-alueen valtaamiseen. Omakohtainen kokemus ja alan tuntemus ovat aina avuksi ja kannattaakin
selvittää mahdollisuuksia toimia tutulla alalla markkinatutkimuksen avulla. (Whiting 2006, 4-5.)

Suunniteltaessa yritystä Ranskaan tarvitaan toimiva liikeidea ja lisäksi omaaloitteisuutta ja päättäväisyyttä. Yksi mahdollisuus on suunnata liiketoiminta vain
ulkomaalaisille, mutta paikalliset markkinat on syytä ottaa huomioon jatkuvien
tulojen takaamiseksi. Riskit on myös huomioitava; turistimarkkinat voivat heikentyä monestakin syystä esimerkiksi valuutan heilahteluista, lamasta ja terrorismista.
On syytä huomioida oman alueen markkinat ja sen tarjoamat mahdollisuudet ennen yritystoiminnan aloittamista. (de Vries 2004, 27.)

4.1

Toimialoihin liittyvät rajoitukset

Osa toimialoista on rajoitettuja tai säännösteltyjä Ranskassa. Lääketieteen harjoittaminen tai toimiminen rahoitus- tai lakialalla vaativat valtion hyväksymän diplomin/todistuksen ennen toiminnan aloittamista. Rakennus-, sähkö- ja tekninen ala
vaativat koulutuksen ja käytännön harjoittelua täydennykseksi, jotta voi toimia
laillisesti alalla. Ranskassa on useita muitakin aloja, joissa on omat tiukat määräyksensä ja vaatimuksensa ja joiden ehdot on täytettävä toimiakseen laillisesti alalla. Muita rajoitettuja aloja ovat esimerkiksi mallitoimistot ja asunnonvälitystoimistot. (Whiting 2006, 6.)
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Ennen oman yrityksen aloittamista ja toimialan valintaa, kannattaa tarkistaa alan
erityisehdot ja vaatimukset esimerkiksi paikallisesta CFE-toimistosta (Centre de
Formalités d’Entreprises) tai kauppakamareista (Chambre des métiers/commerce).
(Whiting 2006, 6.)

4.2

Majoitusmuodot

Ranskassa on tarjolla useita erilaisia majoitusmuotoja lyhyeen majoitukseen.
Tarjolla on muun muassa erilaisia hotelleja, majataloja, hostelleja, huoneistohotelleja, aamiaismajoitusta ja itsepalvelumajoitusta. (Short term accommodation 2005.)

Seuraavassa on esitelty kaksi ulkomaalaisten keskuudessa suosittua ja
yksinkertaista majoitusmuotoa; Gîtes ja Chambre d’Hôtes. Lisäksi on esitelty
lyhyesti muita majoitusmuotoja, jotka ovat mahdollisia yritysmuotoja ulkomaalaisten keskuudessa, mutta hieman monimutkaisempia pyörittää tiukempien
säännösten ja lakien vuoksi.

4.2.1

Gîtes – levähdys- ja lomapaikat

Gîtes eli levähdys- ja lomapaikat sopivat hyvin pyöräily-, retkeily- ja ratsastusreittien pysähdyspaikoiksi. Monien majapaikkojen omistajat järjestävät sekä lomamajoitusta että lyhytaikaisempaa majoitusta. Luonnon keskellä olevat lomapaikat
sopivat erityisen hyvin ystäväporukoille ja perheille, jotka haluavat viettää viikonlopun tai lyhyen loman yhdessä. Niitä voidaan myös käyttää erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien sekä luonto- ja urheilukurssien pitopaikkoina. (Majoitus linnasta
leirialueelle 2006.)
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Lomapaikan tarjoamisessa on monia etuja. Vieraita ei tarvitse ”kaitsea”, jolloin
yrittäjän tehtäväksi jää pääasiassa huolehtia, että majapaikka on siisti ja lakanat
vaihdettu. Lisäksi tarvitaan henkilö hoitamaan avaimen- ja asukkaiden vaihtoprosessia, jos yrittäjällä itsellään ei ole siihen mahdollisuutta. (de Vries 2004, 30–31.)

Majoitus vuokrataan yleensä viikoksi ja useammalle henkilölle kerrallaan. Viikonlopuiksi on mahdollista tarjota erikoishinnoittelua. Mahdollinen Gîte-yrittäjän
jäsenyys Gîtes de France-organisaatiossa velvoittaa vuokraamaan majoituksen
viikoksi sekä tietyn ajan vuodesta, jolloin majoitusta on tarjottava, yleensä noin 6
kuukaudeksi vuodessa. Kauden ulkopuolella on mahdollista vuokrata majoitusta
myös pidemmiksi ajoiksi, mutta tällöin on tehtävä virallinen vuokrasopimus vuokralaisen kanssa. Gîtes de France-jäsenyydestä joutuu maksamaan 12–15 % yrityksen tuloista. Mahdolliset apurahat on maksettava takaisin, jos jäsenyys puretaan.
(de Vries 2004, 34–35.)

Gîte de séjour (lomapaikka) on yleisin muoto, jolle Gîtes de France on antanut
seuraavanlaiset ehdot:

•

pääsy autolla

•

sijaittava alueella, jossa alle 5000 asukasta

•

lomapaikassa oltava yhteistila esim. olohuone

•

keittiötarvikkeet

•

lisäksi 3 tähkän (épis) majapaikassa oltava pesukone

•

sängyt ja patjat oltava minimivaatimuksien mukaisia

•

oltava jonkin verran maa-aluetta, mielellään puutarha, jossa puutarhakalusteet ja grilli

•

omistajan ei tarvitse asua kiinteistössä, mutta kuitenkin 15 km säteellä

Jos majoitustyyppi eroaa tästä esimerkiksi Gîte d’étape (”levähdyspaikka”) tai
Gîte de pêche (kalastajan mökki) niin sille kannattaa tarkistaa omat ehtonsa Gîtes
de France-organisaatiolta. (de Vries 2004, 34–35.)
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Gîtes-lomapaikkojen vuokraaminen on hyvin kausittaista työtä. Usein huoneet
ovat epäsopivia käytettäväksi kylmällä ilmalla. Huoneet kannattaa sisustaa neutraalisti ja hyvä idea kilpailullisesti onkin tarjota jotain lisäpalvelua esimerkiksi
pyörän vuokrausta tai internetin käyttömahdollisuutta. Lisäksi on suositeltavaa
tarjota vedenkeitintä, kokkausvälineitä ja asiaankuuluvia jäte- ja hygieniavälineitä.
(de Vries 2004, 37.)

4.2.2

Chambre d’hôtes – aamiaismajoitus

Aamiaismajoituspaikat sijaitsevat yksityiskodeissa, kuten maataloissa, perinteisissä yksityistaloissa, kartanoissa ja linnoissa. Huoneen hintaan sisältyy aamiainen,
joka tarjoaa usein asiakkaalle mahdollisuuden tutustua paikallisiin erikoisuuksiin.
Joissakin majapaikoissa pääsee osallistumaan myös perheen aterioille "isännän
pöydässä" (La table d'hôtes) ja ateriat ovat usein gourmet-tasoa. Järjestelmä on
hyvin joustava ja matkailija voi valita joko yhden ainoan aterian ja täysihoidon
välillä. (Majoitus linnasta leirialueelle 2006.)

Chambre d’hôtes - aamiaismajoitus vaatii enemmän yrittäjältä kuin lomasunnot
(gîtes), koska Chambre d’hôtet pyörivät usein ympäri vuoden ja asiakaspalvelu
kuuluu osana yrittäjän arkeen. Asiakas odottaa, että paikalla on aina henkilökuntaa. Koska kyseessä on aamiaismajoitus, myös aamiainen pitää tarjoilla asiakkaille. Lisäksi yrittäjä on vastuussa päivittäisestä huonesiivouksesta. (Whiting 2006,
31.)

Chambre d’hôtes-yrittäjän mahdollinen jäsenyys Gîtes de France-organisaatiossa
mahdollistaa apurahojen saannin, mutta sanelee myös ehtoja. Gîtes de France pisteyttää majoitusyrityksen sekä huoneet 1-4 tähkällä (épis), joka tulee näkymään
Gîtes de Francen nettisivustolla ja katalogeissa. Jäsenyydessä on etunsa ja haittansa; matkailutoimistot ohjaavat mieluummin asiakkaat jäsenyrityksiin, mutta jäsenyydestä joutuu maksamaan 12–15 % yrityksen tuloista, kuten Gîte-yrittäjäkin.
Myös mahdolliset apurahat on maksettava takaisin, jos jäsenyys puretaan. (de
Vries 2004, 32–33.)
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Gîtes de France on antanut muun muassa seuraavat ehdot aamiaismajoitukselle
(Chambre d’hôtes):

•

maksimissaan 5 huonetta ja 15 asiakasta

•

puutarha ja oleskelutila

•

erillinen sisäänkäynti vieraille ja yrittäjälle

•

aamiainen tarjoiltuna

•

kylpyhuone ja WC, osittain myös huoneissa

•

tekstiilien tulee olla samanlaiset

•

minimivarustuksena naulakko, lamppu ja pöytä sekä hyllykkö

•

riittävä äänieristys

•

huoneiden ja sänkyjen tulee olla tietyn kokoiset

•

tulee vastata turvallisuus- ja hygieniamääräyksiä

(de Vries 2004, 32–33.)

Monet ulkomaalaiset yrittäjät eivät kuitenkaan pidä organisaation ehdoista ja vaatimuksista ja luopuvat jäsenyydestä tai toimivat kokonaan ilman organisaation
tarjoamaa tukea ja apurahoja omin ehdoin. (Whiting 2006, 298.)

Alueesta riippuen kilpailu asiakkaista voi olla kovaa. Erottuakseen monien muiden majoitusyritysten joukosta, yrittäjän on kannattavaa tarjota lisäpalveluita asiakkailleen esimerkiksi vuokraamalla pyöriä tai rakennuttamalla uima-altaan. Useammat vieraat tulevat alueelle katsomaan sen tarjoamia kulttuuri- tai ulkoilumahdollisuuksia, jolloin on kannattavaa tarjota esimerkiksi esitteitä ja opaskirjoja alueen palveluista ja tarjonnasta. Lisäksi alueilla, joiden lähellä ei ole palveluita, on
suositeltavaa tarjota aterioita tai mahdollistaa asiakkaalle itselleen aterioiden valmistaminen. (de Vries 2004, 34.)

Useimmat aamiaismajoitukset kuuluvat luokkaan micro-entreprise (”pienyritys”),
jolloin kirjanpito ja verotus ovat yksinkertaistettuja. Jos vuotuinen nettotulo ylittää
23,000 € tai muodostaa yli 50 % kotitalouden tuloista, muuttuu yrittäjä ammattimaiseksi vuokranantajaksi, joka puolestaan vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvamaksuihin korottavasti. (de Vries 2004, 238.)
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4.2.3

Muita majoitusmuotoja

Hotellit eivät ole useinkaan ulkomaalaisomistuksessa Ranskassa. Jonkin verran
kokemusta matkailualalta on hyvä omata perustettaessa hotellia, ellei jopa pakollista. Hotellit voidaan ostaa niin sanotusti ”fonds de commerce” eli ostaa vain yritystoiminta ilman kiinteistöä, jolloin kiinteistö voidaan vuokrata erikseen ja ostaa
haluttaessa myöhemmin. On kuitenkin yleisempää ostaa kiinteistö, koska hotellit
eivät ole kovinkaan kalliita esimerkiksi maaseudulla, mutta tällöin yrittäjä on vastuussa myös kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta. Hotellin pito edellyttää
useiden tiukkojen säännösten noudattamista liittyen muun muassa verotukseen ja
kirjanpitoon mistä syystä ulkomaalaiset eivät useinkaan perusta hotellia. Hotellin
saama tähtiluokitus määrittelee hinnoittelun, jonka voi veloittaa huoneesta. Tähtiluokittelun yksi tarkoitus on estää epäreilu kilpailu majoitusalalla. (de Vries 2004,
41–42.)

Muiden

majoitusmuotojen

lisäksi

voi

kuulla

puhuttavan

Auberge-

majoitusmuodosta. Auberge-majoitusmuodon voi suomentaa sanalla majatalo,
jossa on ravintola sekä majoituspaikkoja maksua vastaan. Aubergen ero muihin
majoitusmuotoihin ei ole suuri. Auberge-nimekkeellä on tarjolla muun muassa
normaalia hotellimajoitusta privaattihuoneissa, mutta sen lisäksi tarjolla on myös
retkeilymajoitusta, jolloin huoneeseen voi majoittua useita toisilleen tuntemattomia ihmisiä, jopa 20 henkeä tai yli. Kyseistä majoitusmuotoa kutsutaan Ranskassa
termillä Auberges de Jeunesse, joka suoraan suomeksi käännettynä tarkoittaa nuorisohostellia. (Hôtels ou auberges: quelle différence y a-t-il? 2007.)

4.3

Rahoituslähteet

Majoitusalan yrityksellä on mahdollisuus saada erilaisia tukia joko paikallisesti,
valtiollisesti tai jopa Euroopan unionista tapauskohtaisesti. Ranskassa on myös
erilaisia yrityksen tukiorganisaatioita, jotka tarjoavat rahallista tukea. Seuraavassa
on käyty läpi tärkeimpiä rahoituslähteitä majoitusalan näkökulmasta.
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4.3.1

Gîtes de France – majoitusorganisaatio

Gîtes de France (myöhemmin GdF) on valtion hyväksymä organisaatio, joka tarjoaa apua ja erilaisia palveluita maksua vastaan uusille ja olemassa oleville majoitusalan yrittäjille kuten Gîtes- ja Chambre d’hôtes-yrittäjille. GdF jakaa myös apurahoja jäsenyrityksilleen. Ennen remontin ja työn aloittamista tai kiinteistön ostoa
kannattaa selvittää, onko yrittäjän mahdollista saada apurahaa. Apurahat myöntää
paikallinen yleisneuvoja (conseil général) GdF:n kautta. Avun määrä riippuu tilanteesta, parhaimmassa tapauksessa yrittäjä saa summan, joka vastaa kuluja. Jos
yrittäjä ei toimi sovitunmukaisesti, saadut apurahat tullaan perimään takaisin.
Apurahan saamiseen liittyy ehtoja: yrittäjän täytyy suostua siihen, että GdF hoitaa
majoitusyrityksen vuokrauksen ja mainonnan seuraavan 10 vuoden aikana kesäisin 10–15 % maksua vastaan (tuloista). GdF määrää myös majapaikan mukavuudet ja arvioi (1-3 épis:ä/tähkää) kiinteistön ja huoneet katalogiinsa ja websivustoille. GdF määrää myös tietyn määrän kuukausia tai viikkoja, jolloin majapaikkaa on vuokrattava. Jos myyt kiinteistön tai lopetat yrityksen toiminnan ennen
10 vuoden täyttymistä, peritään apuraha normaalisti takaisin. (de Vries 2004,
205.)

4.3.2

Paikalliset avustukset

Avustuksien saaminen ei useinkaan ole helppoa ellei yritys luo alueella työpaikkoja. Ensimmäinen paikka kysyä tukirahaa ja muita avustuksia on paikallisen
kaupungintalon toimisto ja kauppakamari. Tukirahoja käsitellään usein Conseil
Règional:n, alueneuvoston, kautta yhdessä useiden paikallisten organisaatioiden
kanssa. (de Vries 2004, 205.)

Parhaiten tunnetut tuet jaetaan loma- ja aamiaismajoitusyrittäjille. Tukirahat jakaa
alueneuvosto Gîtes de France-organisaation kautta, jota organisoidaan alueellisin
perustein. Saatavilla olevat määrät vaihtelevat ja jos yrittäjä on onnekas, Gîtes de
France myöntää summan, joka kattaa kaikki yrityksen aloittamiseen liittyvät kulut. (de Vries 2004, 205.)
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4.4

Luvat juomien tarjoiluun

Majoitusalan yrittäjä tarvitsee luvat tarjotessaan juomia aterian tai aamiaisen yhteydessä. Ranskassa on kaksi erilaista lisenssiä yrityksille, jotka pääasiassa tarjoilevat juomia ruuan yhteydessä, mutta eivät myy juomia erikseen:

•

Petite Licence Restaurant-luvalla voi tarjota ruuan yhteydessä mietoja alkoholijuomia, kuten viinejä, siideriä, olutta sekä alkoholittomia juomia

•

Licence Restaurant-luvalla on mahdollista tarjota niin alkoholittomia että
alkoholillisia juomia ruuan yhteydessä

(La Chambre d’hôtes 2007, 4.)

Chambre d’Hôtes-majoitusliikkeet, jotka tarjoavat aamiaisen lisäksi illallisen ja
tarjoavat juomia aterioiden kanssa tulee valita laajempi Licence Restaurant-lupa.
Majoitusliikkeet, jotka tarjoilevat ainoastaan aamiaisen voivat hakea suppeamman
Petite Licence Restaurant-luvan. Luvan voi hakea kaupungintalon virastosta (Mairie) tai paikallisesta tullista (Douane). (Licence debit de boissons/ Chambre
d’hôtes 2006.)

4.5

Markkinatilanne matkailualalla

Ranska on maailman suosituin matkailumaa. Vuonna 2006 ulkomaalaiset turistit
toivat Ranskaan 36.9 miljardia euroa, määrä on noussut 4,3 % vuodesta 2005.
Turismi luo suoraan keskimäärin 894,000 työpaikkaa tammikuusta elokuuhun ja
ympäri vuoden noin 661,000 täysipäiväistä työpaikkaa. Hotelleissa, kahviloissa ja
ravintoloissa oli joulukuussa 2006 848,800 työntekijää ja noin 170,000 toiminimeä. Vuosi 2006 työllisti 17,700 työntekijää enemmän kuin vuosi 2005. (Key
facts on Tourism 2007, 2.)
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4.5.1

Yritykset turistisektorilla

Ranskan tilastokeskuksen INSEEn mukaan vuonna 2005 Ranskassa oli turismin
parissa työskenteleviä yrityksiä yhteensä 203,457, joiden yhteisliikevaihto oli
67,838 miljoonaa euroa.

Yritysmuoto

Yritysten määrä

Liikevaihto (miljoona
€)

Hotellit
Muut

27,621
majoitusmuo- 12,922

15,540
4,887

dot
Ravintolat

116,544

29,995

Kahvilat

41,957

5,230

Matkatoimistot

4,413

12,186

Yhteensä

203,457

67,838

Taulukko 1. Matkailuyritysten lukumäärä ja liikevaihto (Key facts on Tourism
2007, 2.)

Majoitusmuotojen kapasiteetti (sängyt) vuoden 2007 tammikuussa oli yhteensä 18
413,5 tuhatta. Eniten kapasiteettiä tarjosivat hotellit, lomapaikat ja muut vastaavat
majoitusmuodot sekä leirintäalueet. (Key facts on Tourism 2007, 3.)

4.5.2

Kotimaiset matkailijat

Vuonna 2006 henkilökohtaisista syistä yöpyviä kotimaisia, yli 15-vuotiaita, matkailijoita oli 826,6 miljoonaa. Suurin osa yöpymisistä tehtiin PACA:n alueella
(Provence, Alpit ja Côtes d’Azur) 12,5 %, Rhône-Alpes-alueella 11,6 % sekä îlde-France-alueella (Pariisi ja lähiöt) 4,9 %. Samat alueet ovat myös matkailualan
suurimmat työllistäjät; tilastokeskus INSEEn mukaan vuonna 2003 îl-de-France
työllisti 25,1 %, PACA-alueet 11,5 % sekä Rhônes-Alpes-alue 10,2 %. (Key facts
on Tourism 2007, 3.)
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Kartassa näkyy vuoden 2006 yöpyvien kotimaisten matkailijoiden prosentuaalinen jakauma kokonaismäärästä alueittain:

Kuva 2. Kotimaisten matkailijoiden prosentuaalinen jakauma alueittain
(Key facts on Tourism 2007, 3.)

4.5.3

Ulkomaalaiset matkailijat

Ranska oli vuoden 2006 suosituin maa ulkomaalaisten turistien keskuudessa ennen Espanjaa ja Yhdysvaltoja. Vuonna 2006 maahan saapui noin 75 miljoonaa (1
yö tai enemmän) ulkomaalaista matkailijaa, joiden määrä vuoteen 2005 nähden oli
lisääntynyt 4,2 %. Luku pitää sisällään 42 miljoonaa matkailijaa, jotka viipyivät
maassa 4 yötä tai enemmän. Suurin osa matkailijoista tulee Euroopan alueelta,
Ranskan naapurimaista, kuten Englannista, Saksasta, Belgiasta ja Hollannista.
(Key facts on Tourism 2007, 7-8.)
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Kotimaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden kulutus on suurinta Etelä-Ranskassa
etenkin Rivieran alueella, Pariisissa ja Alpeilla. Kartassa näkyy kotimaisten ja
ulkomaalaisten matkailijoiden kulutuskäyttäytyminen verrattuna matkailijoiden
kokonaiskulutukseen Ranskassa sekä turistien tuomat tulot alueittain per asukas:

Kuva 3. Ulkomaalaisten ja kotimaisten matkailijoiden kulutus (%) verrattuna
Ranskan kokonaiskulutukseen vuonna 2005. (Key facts on Tourism 2006, 6.)

4.5.4

Majoitusliikkeet

Alueilla, jotka ovat suosittuja yöpyvien matkailijoiden keskuudessa, on myös paljon majoitustiloja. Eniten majoitusliikkeitä löytyy Pariisin ympäristöstä ja EteläRanskasta.
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Kuva 4. Matkailuliikkeiden jakautuminen alueittain (L’hôtellerie de tourisme en
France métropolitaine 2006, 8.)

Loma-asuntojen ja aamiaismajoituksen nykyisestä markkinatilanteesta käydään
kiivasta keskustelua niin lehtien palstoilla kuin internetin keskustelupalstoilla.
Verrattuna aikaisempaan, markkinoille on syntynyt kova kilpailu yrittäjien kesken, mutta uuden yrityksen perustaminen ja siinä menestyminen ei ole mahdotonta. On syytä kuitenkin ottaa huomioon, että tarjontaa on paljon ja erottuminen
joukosta vaikeaa. Havainnollistavia lukuja majoitusalasta on vaikea löytää, mutta
karkeasti voidaan sanoa, että Ranskassa on tarjolla 5 majoituspaikkaa per asiakas.
(Gîtes in France – can you still make a living?, 2007.)
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5

5.1

YRITYKSEN PERUSTAMISPROSESSI

Yrityksen nimeäminen

Yrityksen nimen valinta on tärkeää etenkin yrityksen imagon kannalta, mutta sen
valinnassa on myös huomioitava Ranskan laki. Nimestä tulee näkyä valittu yritysmuoto, kuten Suomessakin eli yksityisyrittäjällä se on oma nimi ja muilla yrityksillä yritysmuodon lyhenne. Yrityksen nimeä valittaessa tulee tarkistaa, ettei
nimi ole jo käytössä. Tämän voi tarkistaa INPI:n toimistosta (www.inpi.fr). Kun
toiminimi on rekisteröity, saa yrittäjä nimen ”omakseen” maksua vastaan. (Whiting 2006, 13.)

Yrityksen toiminimen lisäksi voidaan valita niin sanottu brändinimi, jonka ei tarvitse kertoa yritysmuotoa. Tällöin kannattaa valita jokin lyhyt ja ytimekäs nimi,
joka jää helposti ihmisten mieliin ja antaa positiivisen kuvan yrityksestä. Brändinimi tulee myös rekisteröidä, jotta kukaan muu ei ota sitä käyttöönsä. Brändinimen rekisteröinti onnistuu, kuten yrityksen toiminimen rekisteröinti. (Whiting
2006, 13.)

5.2

Markkinatutkimus

Ennen yrityksen perustamista on kannattavaa tehdä itse tai teettää markkinatutkimus. Markkinatutkimuksen avulla voi testata omaa liikeideaansa ja myös pienentää mahdollisia riskejä. Markkinatutkimuksen tulisi olla selkeä ja helposti omaksuttavissa niin yrittäjän itsensä kuin muiden mahdollisten neuvonantajien ja organisaatioiden kannalta, etenkin rahoituslaitosten silmissä. Valtiollisen organisaation
APCE:n mukaan 70 % konkursseista johtuu puutteellisesta markkinatutkimuksesta, jos tutkimusta on yleensä ollenkaan tehty. (Whiting 2006, 23, 26.)
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Markkinatutkimuksen sisältö (suositus):

•

Markkinoiden koko ja maksukyky

•

Segmentointi, asiakasryhmän määrittely tarjottavien tuotteiden ja palveluiden mukaan

•

Hinnoittelu; ranskalaiset ovat laatutietoisia ja hinta-laatu-suhde on tärkeä
valtti markkinoilla

•

Markkinointitavat muun muassa mainonta ja siihen liittyvät kulut

•

Logistiikka

•

Odotettavissa oleva markkina-arvo

Markkinatutkimuksen tulisi sisältää niin sanottuja kovia (luvut, faktat, tilastot
yms.) sekä pehmeitä (arvot, tavat yms.) tietoja, jotta saataisiin mahdollisimman
kattavaa tietoa alueen markkinoista ja vältettäisiin mahdolliset riskit. (Whiting
2006, 27.)

Markkinatutkimuksen apuna on suositeltavaa käyttää tutkimuksen tekoon erikoistunutta yritystä, mutta usein juuri pienillä yrityksillä on siihen rahallisesti huonot
mahdollisuudet. Jos tutkimus tehdään itsenäisesti, on tutkimuksen tekoon suositeltavaa käyttää useampi viikko ja kerätä niin paljon erilaista informaatiota kuin
mahdollista. Tietoa voi kerätä haastattelemalla kohdealueen väestöä, lukea paikallisia yrityslehtiä sekä vierailla paikallisissa yrityksen tukiorganisaatioissa ja mahdollisilla yrittäjämessuilla. (Whiting 2006, 27.)

Tutkimuksen valmistuttua, tulee tutkailla saatuja yksityiskohtia: potentiaalisia
asiakkaita, markkinoiden kehitystä ja trendejä. Lopuksi kannattaa vielä testata
valittu markkina-alue esimerkiksi haastattelemalla kohderyhmää. Haastattelun voi
tehdä kyselyllä, puhelimitse tai face-to-face haastattelulla. (Whiting 2006, 27.)

31
5.3

Business plan - liiketoimintasuunnitelma

Ennen yrityksen perustamista kannattaa tehdä ”business plan” eli liiketoimintasuunnitelma, jossa huomioidaan kaikki mahdollinen yrityksen perustamisesta aina
muutaman vuoden toimintasuunnitelmaan asti. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan muun muassa rahoitusta ja lainaa hakiessa, jolloin yrittäjän tulee näyttää, että
idea toimii ja myös kannattaa pitkällä tähtäimellä. Toiseksi liiketoimintasuunnitelma auttaa välttämään tai ainakin pienentämään riskejä, vaikka ulkopuolista
apua tai rahoitusta ei tarvittaisikaan. (Whiting 2006, 59.)

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä ensisijaisesti ranskan kielellä varsinkin
jos yhteistyökumppanit ja rahoittajat ovat ranskalaisia. Liiketoimintasuunnitelman
voi myös teettää jollakin siihen erikoistuneella organisaatiolla, jotta suunnitelmasta saadaan varmasti kieliopillisesti hyvä ja selkeä kokonaisuus. (Whiting 2006,
59-60.)

Liiketoimintasuunnitelman tulee ”myydä” liikeidea ja siihen kannattaa sisällyttää
seuraava asiat:

5.4

•

tiivistelmä

•

yrittäjän ja yhteistyökumppaneiden esittely

•

yleisesittely tuotteista ja palveluista

•

rahoitussuunnitelma mahdollisesti 3-vuoden ajalle

•

12 kk kassavirtalaskelma

Yrityksen rekisteröinti

Yritystä rekisteröitäessä on tehtävä ilmoitus rekisteröinnistä, déclaration, Ranskan
standardien mukaan. Ilmoituksen teko on yllättävän yksinkertainen käytäntö.
Riippuen valitusta yritysmuodosta, tulee yrittäjän täyttää lomake oikeaan CFE:n
eli yritysmuodollisuuksista vastaavan tukiorganisaation toimistoon. Yksityisyrittäjille kyseinen lomake on P0-personne physique (LIITE 2) ja muille yritysmuodoille lomake on M0 - personne morale (LIITE 3). (de Vries 2004, 104.)
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Lomakkeissa on useita identtisiä sivuja, jotka CFE jakaa edelleen useille organisaatioille. Vastaanottavia organisaatioita ovat muun muassa:

•

Registre de Commerce et des Sociétés/Registre des Métiers rekisteröintitoimisto

•

DGI – verotoimisto

•

URSSAF - sosiaaliturvatoimisto

•

INSEE – tilasto- ja rekisteröintikeskus

•

Inspection du Travail – terveys- ja turvallisuusviranomaiset

Lomake P0 on yksityisyrittäjän ilmoitus yrityksen aloittamisesta tai uudelleen
perustamisesta. CFE toimii enemmänkin ”postilaatikkona” muille organisaatioille,
joiden kanssa yrittäjä asioi. CFE on perustettu alun perin juuri ensimmäiseksi kontaktiksi uuden yrityksen aloittamisessa. CFE tekee perustarkistuksen lomakkeille
nähdäkseen, että kaikki tarvittu tieto on annettu ja on lainmukaista. Jos yrityksellä
on palkallisia työntekijöitä (osoitettu hakulomakkeella), lomake välitetään Inspection du Travail:n (työviranomaisille) ja sosiaaliturvatoimistoon, jotka ovat vastuussa työntekijöistä. Kaikissa tapauksissa yrittäjän on näytettävä toteen, ettei yrittäjää ole todettu syylliseksi rikokseen, joka voisi olla vahingoksi tulevassa työssä.
(de Vries 2004, 104.)

Ulkomaalaisella yrittäjällä on lisäksi oltava seuraavat lomakkeet:

•

TNS – ilmoitus ei-palkallisesti työntekijästä (LIITE 4)

•

Carte commerçant, carte de séjour tai carte de résident (kopio työ- tai
asumisluvasta)

•

Attestation de non-condamnation (lausunto “puhdas-rikosrekisteri”)

•

Kopio mahdollisesta avioliitto- tai avioerosertifikaatista

•

Kopio diplomista tai muu virallinen lupa toimia sitä vaativalla alalla

•

Yrittäjän toimipisteen tai kotiosoitteen vuokra- tai ostosopimus, jonne yritys on rekisteröity

•

Mahdolliset kiinteistön kauppakirjat: kirjat liittyen yrityksen ostoon
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Rekisteröinnin yhteydessä yrittäjä ilmoittaa samalla täsmennetyt tiedot valitusta
yritysmuodosta, verotustavasta ja ALV-velvollisuudesta. Samalla tulee antaa tieto
siviilisäädystä ja mahdollisesta työntekijän palkkaamisesta. Mahdolliset virheet
tulee korjata 15 päivän kuluessa ilmoituksen jättöpäivästä. (de Vries 2004, 105106.)

Lisäksi yrittäjä joutuu täyttämään TNS-lomakkeen, jolla yrittäjä ilmoittaa ryhtyvänsä ei-palkalliseksi työntekijäksi. CFE määrää sitten eläke- ja sairaskassan riippuen

yrityksen

toimialasta.

Lomake

annetaan

sosiaaliturvaorganisaation,

URSSAF:n. (de Vries 2004, 104.)

5.5

Yritysnumerot

Rekisteröitynyt yritys saa virallisen 14 numeroinen yritysnumeron - SIRETnumeron (vrt. Y-tunnus Suomessa). Numero annetaan valtion virallisesta tilastokeskuksesta INSEE:stä, kun yritys on rekisteröity valtiolliseen yritysrekisteriin
(RNE). (Whiting 2006, 136.)

SIRET-numeroa käytetään aina yrityksen kirjeenvaihdossa. SIRET-numeroon
sisältyy lisäksi 5 numeroa eli NIC-numero. Neljä ensimmäistä numeroa ovat yrityksen tunnistamiseen ja loput numerot ovat tarkistusnumeroita. Koko 14numeroinen tunnus tulee näkyä kaikissa yrityksen kirjeissä, laskuissa ja laskelmissa. Lisäksi kirjeenvaihdossa tulee näkyä paikkakunta, johon yritys on rekisteröity.
(de Vries 2004, 107.)

SIRET-numeron lisäksi yritykselle annetaan NAF-koodi (Nomenclature des Activités Francaises), joka sisältää 3 numeroa ja kirjaimen. NAF-koodi kertoo yrityksen luonteen eli yritysmuodon. On erittäin tärkeää, että yrityksellä on oikea koodi,
koska se kertoo mihin sosiaaliturvaorganisaatioon maksut suoritetaan. (de Vries
2004, 107.)
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5.6

Yleisimmät yritysmuodot

Yritystä perustettaessa tulee päättää yrityksen juridinen muoto. Juridista muotoa
valittaessa on huomioitava henkilökohtaiset ja rahoitukselliset vastuut, päivittäiset
toiminnot, sosiaaliturva sekä verotus. Juridista muotoa valittaessa kannattaa muistaa, että yritysmuodon muuttaminen myöhemmin on kallista eikä yritysmuotoa
voi ”laskea” monimutkaisemmasta helpompaan. (Whiting 2006, 33–34.)

Ranskassa on useita erilaisia yritysmuotoja, mutta useimmat niistä ovat melko
tuntemattomia. Yritysmuodot lyhennetään usein, kuten E.I ja S.A.R.L. Yritys voidaan myös jakaa kahteen luokkaan, TPE - Trés Petite Entreprise - erittäin pieni
yritys tai PME - Petite et Moyenne Entreprise - pienet ja keskisuuret yritykset,
erilaisten organisaatioiden ja hallituselinten tarkoituksiin. Nämä termit viittaavat
ainoastaan yrityksen kokoon, eivät yritysmuotoon. Valittu yritysmuoto määrittää
sen miten yrittäjän ansiot verotetaan. (de Vries 2004,104.)

Useimmat ulkomaalaiset (noin 68 %) toimivat yksityisyrittäjinä. Pienemmillä yrityksillä on vähemmän rajoitteita, paitsi koskien pääoman kasvua. On kuitenkin
hyvä huomata, että on kannattavampaa aloittaa toiminimen alaisena ja sitten siirtyä osakeyhtiöksi kuin aloittaa monimutkaisemmasta yritysmuodosta, koska siirtyminen yksinkertaisempaan yritysmuotoon voi vaatia koko yrityksen lopettamista. (de Vries 2004, 105.)

Seuraavassa on vertailtu yritysmuotoja, jotka sopivat pienille majoitusalan yrityksille.
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Yritysmuoto
Pääoma

Minimipääoma
Yhtiöittämisen
pääoma
Perustajat
Lukumäärä
Perustaja

Rahallinen vastuu

Äänestys oikeudet
Oikeudet voittoon
Ansioverotus

E.I -Yksityinen elinkeinoharjoittaja/
E.U.R.L
Rajavastuuyhtiö
Toiminimi

- S.A.R.L
Rajavastuuyhtiö

Ei määriteltyä minimipääomaa
1 Euro

-

Ei määriteltyä pääomaa,
pääoman tulee olla riittävä pitkällä tähtäimellä

20 %

20 %

Minimissä 1 / Maksimissa 100
Luonnollinen henkilö tai
oikeussubjekti
Ei vaadita kauppiaan
pätevyyttä

Minimissä
1
/
Maksimissa 101
Luonnollinen henkilö tai
oikeussubjekti
Ei vaadita kauppiaan
pätevyyttä

Rajoitettu vastuu suhteessa sijoitettuun pääomaan
Suhteessa
sijoitettuun
pääomaan
Suhteessa
sijoitettuun
pääomaan
Verotus normaalisti Verotus
normaalisti
omistajan
omistajan
tuloista – tulovero tuloista – tulovero (IR)
Mahdollisesti
verotus
(IR)
myös yrityksen voitoista
– yhtiövero (IS)

Rajoitettu vastuu suhteessa sijoitettuun pääomaan
Suhteessa
sijoitettuun
pääomaan
Suhteessa
sijoitettuun
pääomaan
Verotus yrityksen voitoista – yhtiövero (IS)

1 henkilö
Luonnollinen henkilö
Kauppiaan pätevyys,
jos
sisältää
kaupallista
toimintaa
Vastuussa
henkilökohtaisesti
kaikista
yrityksen veloista

Taulukko 2. Yritysmuotojen vertailu (How to set-up a company to France 2003)

5.6.1

E.I – Entreprise individuelle - yksityinen elinkeinoharjoittaja

Yritysmuotona E.I eli yksityisyrittäjä on yksinkertaisin ja lähes 60 % uusista yrityksistä valitsee tämän yritysmuodon. Minimipääomaa ei ole määritelty. Yrityksen toiminimi, yleensä perustajan oma nimi, rekisteröidään yritysten rekisteröintitoimistoon (CFE). Yrityksellä voi olla myös niin sanottu brändinimi, joka ei kerro
yrityksen yritysmuotoa. Yrityksen tuotto verotetaan osana yrittäjän henkilökohtaisia tuloja. Perustajalla itsellään on kaikki yrityksen päätösvalta sekä vastuu yrityksestä. (Whiting 2006, 36.)
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Yritysmuodon ominaisuudet:

•

ei määriteltyä minimipääomaa

•

ei vaadittuja laskentaraportteja

•

ei vaadittuja vuosittaisia tilijulkaisuja

•

yhtiön varat ja omistajan omat varat luetaan henkilökohtaiseksi ansiotuloksi

(Suominen yms. 2004, 129.)

Yksityisyrittäjyyden suurin etu on täysi itsenäisyys yrittäjän kannalta ja se sopiikin parhaiten yhden-miehen yritykseksi, joka ei halua tulevaisuudessa laajentaa
toimintaansa. Jos tulot kasvavat suuriksi, saattavat muut yritysmuodot tarjota paremman verotussysteemin. (Whiting 2006, 37–38.)

5.6.2

E.U.R.L – Entreprise uni-personelle à responsibilité limitée ”rajavastuuyhtiö”

E.U.R.L on ranskalainen rajavastuuyhtiö. Myös EURL sopii yritysmuotona yrittäjille, jotka haluavat säilyttää itsenäisyyden yrityksen toiminnassa. EURLyritysmuodossa voidaan nimittää henkilö johtamaan päivittäistä toimintaa yrityksen perustajan kuitenkin pysyessä ainoana yrityksen omistajana. (Whiting 2006,
40–41.)

EURL-yritysmuodon aloittamiseen vaaditaan nimellinen yhden euron pääoma.
EURL-yritysmuodossa yrittäjän ansiotulo ja yrityksen varat erotetaan toisistaan,
jolloin luonnollinen henkilö maksaa tuloveroa (IR) ellei yrittäjä päätä omasta halustaan maksaa yhtiöveroa (IS). Myös kirjanpitovaatimukset ovat tiukemmat kuin
yksityisyrittäjällä (EI). Vaikka EURL tarkoittaakin enemmän paperityötä, selviää
EURL-yrittäjät varmemmin ensimmäisestä toimintavuodesta kuin yksityisyrittäjät
(EI). (Whiting 2006, 40–41.)
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Ominaisuudet:

•

Minimipääoma 1 euro.

•

Suurempi pääoma voidaan kattaa siten, että 20 % maksetaan käteisvaroilla
ja loput seuraavan viiden vuoden kuluessa

•

Vaaditaan yhtiöjärjestys, joka kertoo nimetyn johtajan ja toimintaoikeudet

(Suominen yms. 2004, 129.)

Yrityksen omistaja on vastuussa yrityksen veloista investoimansa rahasumman
verran. Jos velat johtuvat yrityksen johtamisesta, voi vastuu ylettyä myös yrityksen omistajan henkilökohtaiseen omaisuuteen. (Suominen yms. 2004, 129.)

EURL:n pitää nimetä lakisääteinen kirjanpitäjä jos yrityksen tase ylittää 1,550,000
€, vuotuinen nettotulo ylittää 3,100,000 € tai jos työntekijöiden määrä ylittää 50.
(Suominen yms., 2004, 129.)

5.6.3

S.A.R.L- Société anonyme à responsabilité limité- rajavastuuyhtiö

SARL yritysmuotona vastaa parhaiten suomennettuna rajavastuuyhtiötä. SARLyritysmuodossa on vähintään 2 perustajaa ja vaadittu pääoma yrityksen perustamiseen on nimellinen 1 euro. (Whiting 2006, 41.)

SARL yritysmuotona on suosittu muoto niiden keskuudessa, jotka odottavat liiketoimintansa kasvavan ja haluavat paremman uskottavuuden asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. SARL on myös suosittu perheyritysten muoto, jolloin
yrityksen toiminnassa ja johtamisessa voi olla osallisena koko perhe. (de Vries
2004, 120.)

SARL yritysmuodossa on oltava ainakin yksi johtaja, joka edustaa yritystä ja jolla
on eniten vastuuta. Johtaja on palkattu työntekijä, jonka palkka on vähennyskelpoista, mutta josta on maksettava täydet sosiaaliturvamaksut kuten muistakin palkatuista työntekijöistä. (de Vries 2004, 122.)

38
Kaikki päätökset on tehtävä kokouksissa, joista valmistetaan muistiot. Kaikki
muutokset yrityksen yhtiöjärjestyksessä on julkistettava ja ilmoitettava yritysrekisteriin (Registre du commerce). (Suominen yms. 2004, 129.)

Perhe-SARL yritysmuodon alla olevat yritykset voivat valita joko yhtiöverotuksen
(IS) tai tuloverotuksen (IR) sen mukaan mikä antaa paremmat edut yrityksen kannalta. Päätös verotusmuodosta tulee näkyä yrityksen yhtiöjärjestyksessä, josta
menee tieto myös veroviranomaisille. (Suominen yms. 2004, 129.)

Ominaisuudet:

•

Vaadittua pääomaa ei ole määritelty, mutta pääoman täytyy olla riittävä
kattamaan yrityksen pitkän tähtäimen tarpeet

•

Liikekumppaneiden ja osakkeenomistajien vastuu on rajoitettua heidän investointiinsa

•

Perheyrityksen jäsenten tulee olla lähisukulaisia (vanhemmat ja lapset)

(Suominen yms. 2004, 129.)

5.7

Toimitilojen hankinta

Yritys voi joko ostaa tai vuokrata toimitilat yrityksen tarpeen ja käytössä olevan
rahoituksen mukaan. Kiinteistön vuokrausta kannattaa harkita etenkin silloin, kun
rahaa ei ole niin paljon sijoitettavaksi tai jos yritys tarvitsee lähitulevaisuudessa
isommat tilat toiminnan kasvaessa.

Toimitilojen ostamisprosessi toimii, kuten henkilökohtaisen asunnon ostaminen.
Toimitilat voidaan hankkia välittäjän kautta (asunnonvälittäjä tai erikoistunut konsultti) tai itsenäisesti suoraan myyjältä. Molemmissa tapauksissa on kuitenkin
suositeltavaa, että sopimusta tehdessä mukana on myös kaksikielinen ja pätevä
assistentti, koska sopimusten on oltava ranskankielisiä. (French property 2007.)
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Kiinteistöä hankkiessa kannattaa huomioida asunnon turvallisuus, huollettavuus,
vetoavuus ja miellyttävyys. Sijainnin valintaan liittyen kannattaa ottaa selvää tuloreiteistä sekä kuljetusmahdollisuuksista; lentokentät, tiet, rautatieasema. Mahdollinen kaupungin tai kylän läheisyys saattaa olla etu asiakkaan näkökulmasta, vaikka kiinteistö sinänsä sijaitsisi hiljaisella ja rauhallisella alueella. Lisäksi kannattaa
huomioida naapurit ja heidän kiinteistöjensä läheisyys. (French property 2007.)

5.8

Työvoima

Työntekijää palkattaessa on huomioitava Ranskan työlaki ja työntekijän oikeudet.
Ranskassa on erittäin kallista palkata työntekijä; kuukausipalkan lisäksi työnantajan on maksettava vuosittainen yhden kuukauden suuruinen lisäpalkka, tarjota
viiden viikon maksettu vuosiloma sekä maksaa 40–60 % sosiaaliturvamaksuja.
Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus saada joitain kuluvähennyksiä esimerkiksi palkatessaan työttömän työnhakijan. (Hiring employees 2007.)

Uusille yrityksille on olemassa rajoitetun ajan niin sanottua verovapaata aikaa,
koskien etenkin ensimmäistä palkattua työntekijää. Ensimmäisten kahden toimintavuoden aikana useimpien uusien yritysten on maksettava vain noin 10 % sosiaaliturvamaksuja ensimmäisen työntekijän palkasta. Ensimmäiseksi palkatuksi työntekijäksi ei lueta kuitenkaan yrittäjän aviopuolisoa tai mahdollista osakkeenomistajaa. (Hiring employees 2007.)

Yleiset säännökset ja määräykset koskien työntekijän palkkaamista, on asetettu
Ranskan työlainsäädännössä (Code du Travail), kuten myös työehtosopimukset
(conventions collectives de travail). Erityisehdot sisältyvät työntekijän yksilölliseen työsopimukseen (contrat de travail) samoin kuin työnantajan työsuhde-ehdot
ja säännökset. (Hiring employees 2007; Whiting 2006, 180.)
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Ranskan työlainsäädäntö antaa laajat oikeudet työntekijöille. Työlainsäädäntö
esittää tarkasti työajat, ylityökorvaukset, lomat, koe- ja irtisanomisehdot, erottamisehdot, terveys- ja turvallisuusmääräykset ja oikeuden kuulua ammattiliittoon.
Ranskan työlainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
www.legifrance.gouv.fr

Työntekijän voi palkata työvoimatoimiston kautta tai ilman. Kannattaa kuitenkin
huomioida, että työntekijän irtisanominen on erittäin vaikeaa, joten rekrytointiprosessiin kannattaa käyttää aikaa ja valita paras vaihtoehto yrityksen toiminnan kannalta. (Whiting 2006, 169; Hiring employees 2007.)

Työntekijän palkkaamisesta tulee ilmoittaa URSSAF-organisaatioon käyttämällä
DUE-lomaketta (Déclaration Unique d'Embauche) viikkoa ennen kuin työntekijä
aloittaa työt. URSSAF vahvistaa rekrytoinnin DPAE-kuitilla (déclaration préalable à l’embauche). URSSAF toimittaa edelleen DUE-lomakkeella työntekijän
tiedot oikeille organisaatioille. (Whiting 2006, 279–280.)

Yli 3000 € kuukausipalkat tulee maksaa sekillä tai tilille. Työntekijä on oikeutettu
tiliotteeseen (bulletin de paie), joka luetteloi palkat ja vähennykset. Työnantajan
on myös mahdollista korvata työntekijästä aiheutuvia kuluja, kuten työmatkoista
aiheutuvia kuluja, jotka kuuluvat verovähennyksen piiriin. Lisäksi työnantaja voi
tarjota lounasedun. Mahdollisista korvauksista kannattaa olla merkintä työsopimuksessa. (Hiring employees 2007; Whiting 2006, 177.) Työntekijät maksavat
itse veronsa Ranskassa. Yritykset puolestaan maksavat pakolliset sosiaaliturvamaksut. (Hiring employees 2007.)
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6

VEROTUS JA KIRJANPITO

Ranskan verotussysteemi on erittäin monimutkainen ja sen selvittämisessä tarvitaan usein ulkopuolista apua joko ranskalaisen asianajajan tai kirjanpitäjän kautta.
Verotussysteemissä on myös vuosittaisia muutoksia, jotka tulee ottaa huomioon.
Useimmat verot Ranskassa kerätään sosiaaliturvamaksujen ja arvonlisäverotuksen
kautta, joita ei ole niin helppo välttää kuin tuloveroa. Yllättävää on, että noin puolet ranskalaisperheistä ei maksa lainkaan tuloveroa. (de Vries 2004, 233.)

On myös hyvä huomioida, että Ranskan viranomaiset määrittelevät asuinpaikan ja
verovelvollisuuden sen mukaan kuinka paljon aikaa henkilö viettää Ranskassa ja
asuuko yrittäjän perhe myös Ranskassa. Jos päätoimi on Ranskassa ja aikaa vietetään enemmän Ranskassa kuin kotimaassa niin verotus on maksettava Ranskaan.
(de Vries 2004, 233–255.)

Yrityksen kirjanpitovelvollisuuden sekä verotusmuodon määrittelee yrityksen
yritysmuoto sekä vuotuinen liikevaihto (Whiting 2006, 52). Ranskassa on kaksi
erilaista verotusmuotoa; tuloverotus (Impôt sur le revenu - IR) yksityisille ja toiminimille sekä yhtiöverotus (Impôt sur les Sociétés - IS) yrityksille.

Pienyrityksillä, joiden liikevaihto on matala, on myös osittain mahdollista valita
tuloverotus (IR), yksityisyrittäjälle tuloverotus on pakollinen. Kannattaa myös
huomioida, että tuloverotuksesta (IR) on aina helppo siirtyä yhtiöverotukseen (IS),
mutta ei toisinpäin. (de Vries 2004, 235.)
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Yritysmuoto

Verotusmuoto

EI- yksityisyritys

IR – pakollinen

EURL - rajavastuuyhtiö

vaihtoehtoisesti IR tai IS

SARL - rajavastuuyhtiö

IS
IR SARL-perheyrityksille

Taulukko 3. Yritysmuodot ja sopiva verotusmuoto (de Vries 2004, 236.)

SARL-yritysmuodossa yhtiökumppanit ja esimiehet luetaan palkatuiksi työntekijöiksi ja heidän palkkansa ovat siten vähennyskelpoista SARL:n voitoista. Mahdolliset yhtiökumppanin osingot ja osakevoitot kuuluvat yhtiöverotuksen piiriin.
Perheyrityksien (SARL) jäsenet verotetaan todellisten ansiotulojen mukaan (IR),
mutta kukaan perheen ulkopuolinen henkilö ei voi ostaa yrityksen osakkeita tai
muutoin verotusmuoto muuttuu automaattisesti yhtiöverotuksen piiriin (IS). (de
Vries 2004, 235–236.)

6.1

Tulovero (IR) ja kirjanpitovelvollisuus

Pienet yritykset valitsevat usein verotusmuodoksi tuloverotuksen (IR). Yrittäjän
valitessa verotusmuodoksi tuloveron, tulee yrityksen valita yksi kolmesta veroohjelmasta; micro-entreprise, régime réel simplifié tai régime réel normal, jotka
määrittelevät yrityksen kirjanpito- ja verovelvollisuuden. Ohjelma määräytyy yrittäjän liikevaihdon mukaan. (Le régime fiscal 2007.)

Micro-entreprisen vero-ohjelma on edelleen jaettu kahteen ryhmään, Micro-BIC
ja Micro-BNC, joista Micro-BIC on tarkoitettu liikeyrityksille. Micro-BNC on
tarkoitettu ”vapaille ammateille”, joita ei tässä yhteydessä käsitellä.
Micro-BIC-ohjelmassa kirjanpitovaatimukset ovat yksinkertaisimmat. Yrityksiltä
vaaditaan vain päivittäinen kirjaus kaikista yrityksen kuluista sekä kuittien ja
maksutositteiden säilyttämistä. Mikro-yrityksillä ei ole ALV-velvollisuutta tai
kirjanpidon julkaisupakkoa. (de Vries 2004, 237–238.)
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Vero-ohjelman perusidea on, että yritys hyväksyy valtion määräämät kiinteät vähennykset (72 %) liikevaihdosta yhdenkertaista kirjanpitoa vastaan. Esimerkiksi
jos yritys tarjoaa kalustettua majoitusta (esim. Chambre d’hôtes) ja yrityksen voitot ennen veroja jäävät alle 76,300 € vuosittain, maksaa yrittäjä verot vain siitä
osasta liikevaihtoa, joka jää vähennysten (72 %) jälkeen jäljelle. Tällöin yrittäjä
maksaa vain tuloveroa (IR) 28 % liikevaihdosta. Pääomatuloja ei ole otettu huomioon. Toinen hyvä puoli on yksinkertaistettu kirjanpito, jossa yrittäjän pitää tehdä vain kirjaukset päivittäisistä tuloista ja menoista päiväkirjamuodossa, eikä tietoja tarvitse julkistaa. (de Vries 2004, 237.)

Majoitusalalla (esim. Chambre d’hôtes) tulee huomioida, että jos nettotulot vuokrista ylittävät 23,000€ tai muodostavat yli 50 % kotitalouden tuloista, luetaan yrittäjä vuokraisännäksi. Tällöin yrittäjän tulee rekisteröidä yritys ammatinharjoittajaksi ja maksaa korkeampaa sosiaaliturvaveroa. (de Vries 2004, 238.)

Micro-järjestelmään ei voi kuulua, jos yritys maksaa ALV-veroa, samoin kuin
yritykset, jotka maksavat yhtiöveroa (IS) sekä perheyritykset (SARL), jossa osa
yrityksen jäsenistä maksaa tuloveroa (IR). (de Vries 2004, 238.)

Yritys siirtyy Régime réel simplifié-ryhmään, kun liikevaihto ennen veroja ylittää
76,300 € (kaupallinen ala). Tähän ryhmään kuuluvilta vaaditaan kahdenkertainen
kirjanpito sekä päivittäiset kirjaukset yrityksen päiväkirjaan yhdessä luettelon ja
taseen kanssa. Kirjanpito tulee julkistaa aina vuoden lopussa. Toiminimellä toimivat voivat anoa mahdollisuutta pitää vain yhdenkertaista kirjanpitoa. (Le régime
fiscal 2007.)

Yrittäjä on myös ALV-velvollinen ja siten velvollinen maksamaan joka 3. kuukausi arvioidut ALV-maksut. Yrittäjä maksaa tuloveroa (IR) todellisista tuloista ja
vähentää niistä todelliset kulut. (Le régime fiscal 2007.)

Kun liikevaihto ylittää 763,000 € (kaupan ala), yrittäjä siirtyy Régime réel normal-ryhmään. Tähän ryhmään kuuluvilta vaaditaan täysi kirjanpito sekä vuosittainen tase. Ryhmään kuuluvat ovat ALV-velvollisia. (Le régime fiscal 2007.)
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Yrittäjä on velvollinen palkkaamaan virallisen kirjanpitäjän, tuottamaan täyden
kirjanpidon sekä julkaisemaan taseen vuosittain. Lisäksi tulee maksaa kuukausittaiset ALV-maksut sekä tehdä ALV-ilmoitukset. Suurempaa eroa ei simplifiéryhmän ja normal-ryhmän välillä ole, mutta normal-ryhmä teettää enemmän paperityötä. (Le régime fiscal 2007.)

6.2

VAT – arvonlisävero (ALV)

Arvonlisävero kattaa 45 % valtion verotuloista. Useimpien yritysten täytyy kerätä
ALV-vero ja maksaa maksut verohallinnolle (Centre des Impôts). Pienyrityksillä
on mahdollisuus olla keräämättä ALV:ia riippuen vuosittaisesta liikevaihdosta.

Arvonlisävero Manner-Ranskassa on seuraava:
•

0 % kiinteistövuokrat

•

2,1 % lehdet, TV-luvat ja lääkkeet (hyvityksen piiriin kuuluvat)

•

5,5 % hotelliasuminen, kirjat, lääkkeet (joita ei hyvitetä), korjauskulut
kiinteistöistä jne.

•

19,6 % kaikista muista tuotteista

(TVA 2007;de Vries, 2004, 260–261.)

Ensimmäisten 15 päivän kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta on hankittava
ALV-tunnus (TVA) verotoimistosta (Centre des Impôts). ALV-numero tulee näkyviin laskuihin paitsi jos yritys luetaan pienyritykseksi (micro-entreprise). (de
Vries, 2004, 261.)

6.3

Muut verot

Yrittäjän kannattaa olla yhteydessä oman alueen verotoimistoon selvittääkseen
mahdolliset muut veromaksut. Mahdollisia veroja tuloveron lisäksi ovat muun
muassa:
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•
•

sosiaaliturvavero
I.S.F - Impôt de Solidarité sur la Fortune- varallisuusvero

•

taxe d’habitation - asuntovero

•

taxes foncières – maa-aluevero

taxe professionelle – paikallinen vero uusille yrittäjille (vaihtelee alueittain)
(de Vries 2004, 247, 252.)
•

6.4

Verovähennykset

Verotettava tulo muodostuu siten, että ansioista vähennetään vähennyskelpoiset
kulut. Vain kulut, jotka ovat osa yritystoimintaa, voidaan vähentää yrityksen tuloista. (Doing Business in France: Corporate & Income Tax 2007.)

Vähennettävät kulut:

•

Poistot näkyvästä ja näkymättömästä omaisuudesta

•

Varaukset

•

Vuokrat rakennuksista ja irtaimistosta

•

Palkat

•

Sosiaaliturvamaksut

•

Energiankulutus

•

Ostetut hyödykkeet

•

Mainoskulut

•

Rahoituskulut

Osa vähennyksistä on rajoitettuja, jotta vältyttäisiin väärinkäytöksiltä, kuten liiallisilta, mutta turhilta kuluilta esimerkiksi auton käyttö, joka on rajoitettu 18,300 €
sisältäen arvonlisäveron. (Doing Business in France: Corporate & Income Tax
2007.)
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7

SUOMALAISET MAJOITUSALAN YRITTÄJINÄ RANSKASSA

Tämän opinnäytetyön empiirinen osuus sisältää Ranskassa toimiville suomalaisille majoitusalan yrittäjille syksyllä 2007 tehdyn laadullisen tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää suomalaisyrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia majoitusyrityksen perustamisprosessista ja toiminnan pyörittämisestä Ranskassa.

7.1

Tutkimusmenetelmän kuvaus ja perustelut

Tutkimuksen muodoksi valittiin kvalitatiivinen teemahaastattelu, koska haastattelujen avulla haluttiin saada mahdollisimman paljon kokemuspohjaista tietoa majoitusyrityksen perustamisesta ja toiminnan pyörittämisestä Ranskassa suomalaisesta näkökulmasta. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä on tähän
tarkoitukseen soveltuvampi kuin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä.

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu tiedonkeruumenetelmä siksi, että yksi haastattelun aspekti, haastattelun aihepiirit, teema-alueet, on kaikille sama. Teemahaastattelussa puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole täysin vapaa niin kuin syvä
haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 48.)

Haastattelut tehtiin lokakuussa 2007 kolmelle suomalaiselle yrittäjälle, jotka
omistavat kiinteistön ja toimivat majoitusalalla Ranskassa. Yrittäjät valittiin harkinnanvaraisesti eri puolilta Ranskaa. Haastattelut tehtiin osittain puhelimitse ja
osittain sähköpostin välityksellä, koska mahdollisuuksia puhelinhaastattelun järjestämiseen oli rajoitetusti johtuen yrittäjien työkiireistä sekä rajallisesta aikataulusta.
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Haastattelukysymykset valittiin teoriaosuuden pohjalta siten, että kaikista majoitusyrityksen perustamisprosessiin ja toiminnan pyörittämiseen liittyvistä osaalueista saataisiin mahdollisimman paljon suomalaisyrittäjien näkemyksiä ja heidän omaa kokemuspohjaista tietoaan. Haastattelusta saatujen vastausten avulla on
pyritty selvittämään, onko suomalaisen kannattavaa perustaa majoitusalan yritys
Ranskaan ja mitä menestyvä liiketoiminta majoitusalalla Ranskassa yrittäjältä
vaatii.

Opinnäytetyön otoskoko on pieni, joten tuloksia ei voida yleistää, mutta ne ovat
suuntaa antavia ja voivat toimia kimmokkeena uuden majoitusyrityksen perustamiseksi Ranskaan.

7.2

Majoitusyritysten esittely

Tutkimusta varten haastateltiin kolmea suomalaista majoitusalan yrittäjää, jotka
toimivat eri puolilla Ranskaa. Yritysten toimialat majoitusalalla erosivat toisistaan, mutta haastatteluista saatujen vastausten perusteella yrittäjien lähtökohdat ja
näkemykset majoitusyrityksen perustamisesta ja toiminnan pyörittämisestä olivat
hyvin samankaltaisia, vaikka pieniä eroavaisuuksia oli havaittavissa johtuen lähinnä toisistaan poikkeavista toimintakonsepteista johtuen. Seuraavaksi on esitelty
haastattelun kohteena olleet yritykset ja niiden toimialat

7.2.1

La Rochelière ja toiminnan esittely

La Rochelière on vuonna 2004 perustettu suomalaisomisteinen Chambre d’hôtesaamiaismajoitusyritys, joka toimii pienessä, noin 2000 asukkaan, Vouvrayn kylässä, Indre & Loiren maakunnassa Länsi-Ranskassa. La Rochelière on niin sanottu
pienyritys (micro-entreprise), joten yritystä koskevat verotus- ja kirjanpitosäännökset ovat hyvin yksinkertaiset.
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La Rochelière on kuulunut yrityksen perustamisesta asti Gîtes de Francemajoitusorganisaatioon. Gîtes de France-organisaation ehtojen mukaisesti huoneita majoitusyrityksessä saa olla maksimissaan 5 ja asiakkaiden määrä maksimissaan 15 henkilöä. Gîtes de France on luokitellut La Rochelièren 4 tähkän (épis)
arvoiseksi web-sivustollaan ja omissa katalogeissaan.

La Rochelière tarjoaa asiakkaiden käyttöön viittä entisöityä ja persoonallisesti
sisustettua makuuhuonetta wc:llä ja suihkulla varustettuna. Huoneista neljä on
erillisessä remontoidussa piharakennuksessa, joka sijaitsee samassa pihapiirissä
päärakennuksen kanssa. Viides huone on rakennettu pihapiirissä olevaan ”luolaan”. Lisäksi asiakkaita varten on yhteinen oleskelutila sekä ruokailutila, jossa
aamiainen tarjoillaan asiakkaille.

Huoneissa voi majoittua 1-4 henkilöä. Huoneiden lähtöhinta yhdelle hengelle on
tällä hetkellä 60 €/yö ja perhehuoneessa neljälle hengelle 110 €/yö. Majoituksen
hintaan sisältyy aina aamiainen. Majoituksen lisäksi asiakkailla on käytössään
lisämaksusta sauna ja uima-allas kesäkuukausina. Lisäksi yhteisessä oleskelutilassa asiakkailla on käytössään internet-yhteys, TV, kirjoja sekä karttoja ja esitteitä
alueesta.

La Rochelièren asiakaskunta on pääosin vaihtelevaa, mutta osittain vakiintunutta.
Asiakkaista suurin osa on ranskalaisia, mutta hyvin paljon myös muita kansallisuuksia, kuten belgialaisia, englantilaisia, kanadalaisia ja australialaisia. Suomalaisia asiakkaita käy jonkin verran, lähinnä talviaikaan. Yrityksen toiminta on ympärivuotista ja asiakkaita riittää tällä hetkellä myös sesonkiaikojen ulkopuolella.

7.2.2

Auberge de Saint Marsal ja toiminnan esittely

Auberge de Saint Marsal on vuonna 2002 perustettu pieni hotelli-ravintola, jonka
omistaa suomalaisperhe. Majatalo sijaitsee Etelä-Ranskassa, pienessä St. Marsalin
kylässä. Suomalaisperhe on ostanut aikanaan jo olemassa olevan hotelli-ravintolan
liiketoiminnan (fonds de commerce) ja aloittanut yrityksen toiminnan.
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Auberge de Saint Marsal tarjoaa asiakkailleen 12 erilaista huonetta, joissa kaikissa
on suihku. Huoneita on mahdollista vuokrata myös puoli- ja täysihoidolla, jolloin
hintaan sisältyy aamiainen ja sovitut ateriat. Lisäksi yrityksessä on oma ravintola,
jossa tarjotaan pääasiassa paikallisia ruokia ja viinejä, mutta tulevaisuudessa on
tarkoitus tarjoilla suomalaisia erikoisuuksia, kuten poroa, hirveä ja karhua.

Huoneiden hinnat vaihtelevat jonkin verran riippuen huoneesta ja majoittujien
määrästä. Halvimmillaan kahden hengen huoneen voi saada 35 €/yö, puolihoidolla
70–75 €/yö ja täysihoidolla 90–95 €/yö. Perhehuoneen hinta on tällä hetkellä 47
€/yö ilman aterioita.

Majoituspalveluiden lisäksi yritys järjestää erilaista iltaohjelmaa sekä kursseja
turisteille ja paikallisille. Tarjolla on muun muassa suosittuja ja vaihtuvia teemailtoja sekä taide-, kokkaus- ja hyvinvointikursseja. Teemaillat ja kurssit ovat hinnoiteltu erikseen, mutta matkailijat voivat ostaa edullisemman majoituspaketin
sisältäen majoituksen ja osallistumisen kursseille tai teemailtaan.

Auberge de Saint Marsal toimii ympäri vuoden. Majatalon asiakaskunta on hyvin
kansainvälistä. Kesäaikaan asiakaskunta koostuu eri kansallisuuksista, kuten saksalaisista, belgialaisista, hollantilaisista, englantilaisista ja pohjoismaalaisista
ranskalaisten ohella. Talvella asiakkaat tulevat useimmiten Suomesta.

7.2.3

Ferme de la Fromagerie ja toiminnan esittely

Ferme de la Fromagerie eli Juustolan tila, on vuonna 1998 perustettu suomalaisperheen omistama lomamajoitusyritys. Tila sijaitsee Chailly-en-Bière:n pikkukylässä lähellä Pariisia. Yritys kuuluu luokkaan pienyritys (micro-entreprise), jolloin
yrityksen verotus- ja kirjapitovelvoitteet ovat minimaaliset.

Ferme de la Fromageriella on tällä hetkellä tarjolla 6 vuokrattavaa loma-asuntoa
(Gîtes) sekä 1 Chambre d’hôte. Kaikissa huoneissa on vähintään keittonurkkaus ja
ruuanlaittomahdollisuus, joten yritys ei tarjoa erikseen aamiaista tai muita aterioita asiakkailleen. Piha-alueella on tilaa majoittua myös asuntovaunulla tai matkai-
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luautolla. Automatkailijoilla on käytössään suihku, wc ja sähköliittymä. Kaikkien
asiakkaiden käytössä on pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Majoitustoiminnan
lisäksi tilalla on joulupukinmuseo sekä mediamuseo, jotka ovat auki muutaman
kerran viikossa ja sopimuksen mukaan.

Huoneiden hinnat riippuvat majoituksen pituudesta sekä valitusta huoneesta.
Viikkovuokra on halvimmillaan 250 € ja kalleimmillaan 500 €. Huoneissa on
mahdollista majoittua myös lyhyempiä aikoja, jolloin hinnat huoneelta ovat alkaen 30 €/vrk ja kalleimmillaan 80 €/vrk. Automatkailijoilta veloitetaan 15 €/vrk.

Ferme de la Fromagerie perustettiin aikanaan Gîtes de France-tukiorganisaation
avulla, mutta omistajat luopuivat myöhemmin jäsenyydestä, koska halusivat keskittyä Gîtes-lomamajoitustoimintaan aamiaismajoituksen sijasta eikä yritys siten
enää täyttänyt kaikkia tukiorganisaation ehtoja.

Ferme de la Fromagerien asiakkaat ovat pääasiassa nuoria opiskelijoita, jotka majoittuvat usein pidemmiksi ajoiksi. Loma-asunnoissa majoittuu talviaikaan pääasiassa ulkomaalaisia opiskelijoita tai opiskelevia pariskuntia, jotka viipyvät tilalla
yhdestä kuukaudesta noin vuoteen. Chambre d’hôte-huoneistossa asiakkaat ovat
useimmiten suomalaisturisteja ja lapsiperheitä.

7.3

7.3.1

Tutkimustulokset

Päätös yritystoiminnan aloittamisesta

Teemahaastattelusta saatujen vastausten perusteella voidaan päätellä, että suomalainen voi perustaa majoitusyrityksen Ranskaan melko spontaanisti ja usein ilman
kokemusta yrittäjyydestä saati majoitusalalta. Ajatus muutosta Ranskaan ja sen
myötä yrityksen perustaminen oli kuitenkin saattanut olla yrittäjän haaveena useiden vuosien ajan, mutta haaveen toteutumisen eteen ei ole varsinaisesti tehty töitä.

51
Päätös yritystoiminnan aloittamisesta oli syntynyt esimerkiksi lomamatkalla
Ranskassa sopivan kiinteistön ja alueen löydyttyä tai yrittäjä oli tarttunut sattumalta eteen tulleeseen tilaisuuteen. Kahdella yrittäjällä oli Ranskassa myös jo
olemassa oleva kiinteistö, jossa oli sopivaa ylimääräistä tilaa majoitusyrityksen
perustamiseksi. Majoitusyrityksen saattoi perustaa Ranskaan suhteellisen yksinkertaisesti ja nopeasti, joten liiketoiminnan aloittaminen oli jouhevaa verrattuna
moneen muuhun toimialaan.

”Muutimme Ranskaan jo 22 vuotta sitten miehen työn vuoksi.
Olemme asuneet eri puolilla Ranskaa, tämä on neljäs paikkakunta.
Matkailuyritys syntyi vahingossa siksi, että pihassa oli ylimääräinen
rakennus tyhjillään, joka sopi hyvin tarkoitukseen remontin jälkeen.”
(Tulkki 2007, haastattelu)

”Vuonna 1962 päätimme silloisen tyttöystäväni, nykyinen vaimoni
ja minä, ostaa pienen hotellin Etelä-Ranskasta sitten, kun olemme
vanhoja.” (Björkman 2007, haastattelu)

”Asuimme Ranskassa ja omistamassamme maatalossa oli tyhjiä tiloja, joihin voitiin kunnostaa vuokrattavia, kalustettuja huoneita ja
huoneistoja.” (Majavesi 2007, haastattelu)

7.3.2

Yrityksen sijainti

Majoitustoiminnan menestymisen kannalta yrityksen sijainti on yksi tärkeimmistä
tekijöistä. Haastatteluvastausten perusteella kuitenkin suomalaiset majoitusalan
yrittäjät eivät käyttäneet paljon aikaa tutkiakseen alueen markkinoita tai potentiaalisia asiakkaita sijaintia valitessaan. Sijainti oli valittu pikemminkin sen mukaan,
mitä alue tarjosi yrittäjälle itselleen. Syitä sijainnin valintaan on monia, mutta
usein valintaan vaikuttivat olosuhteet, ilmasto, paikallinen kulttuuri ja sopivan
kiinteistön löytyminen tietyltä alueelta.
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Haastattelussa mukana olleiden suomalaisten majoitusyritysten sijainti oli onnekkaasti valikoitunut alueille, jossa asiakkaita riittää ympäri vuoden eikä kilpailutilanne ole vielä kovin kireä.

”Etsimme alueita, joissa on terveellinen ilmasto ja useista lähteistä
kävi ilmi, että pieni kulma Kataloniassa, Pyrénées Orientales, on
maailman ykkönen ilmaston suhteen.” (Björkman 2007, Haastattelu)

”Yrityksen sijainti oli vahinko, siis paikka määräytyi miehen työn
mukaan. Ja kuten aiemmin mainitsin, koko yrityksen perustaminen
oli sattumaa, vaikka paikkakunta osoittautuikin erinomaiseksi siihen
tarkoitukseen. Kaunis alue, kuuluisimmat linnat 15–45 minuutin automatkan päässä, mielenkiintoisia luola-asumuksia ja runsaasti viinitiloja. Vouvrayn viini on aika tunnettua maailmalla, hyviä ravintoloita jne.” (Tulkki 2007, Haastattelu)

7.3.3

Yrittäjän ominaisuudet

Majoitusyrityksen perustamisprosessi oli ollut kaikille haastatelluille suhteellisen
helppo prosessi riippumatta siitä, perustettiinko yritys tukiorganisaation avulla tai
ilman. Haastatelluilla suomalaisyrittäjillä ei ollut aikaisempaa kokemusta majoitusalalta saati yrittäjyydestä. Heillä oli kuitenkin rohkeutta, kokemusta matkailusta ja kulttuureista matkailijana, kielitaitoa (ei välttämättä ranskan kielen taitoa)
sekä aitoa kiinnostusta yrittäjyyttä ja Ranskaa kohtaan.

”Emme puhuneet kieltä, emme olleet käyneet maassa aikaisemmin
kuin vuonna 2002, emmekä tienneet mitään hotelli- ja ravintolaalasta.” (Björkman 2007. Haastattelu)
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”Aikaisempaa kokemusta minulla oli mainosalalta Suomessa (Art
director), mutta ei matkailualalta muuten kuin mainostoimiston asiakkaana. Ranska oli jonkin verran tuttu jo ennen Ranskaan muuttoakin.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

”Työskentelin vuodesta 1984 alkaen Ranskassa suomalaisen yhtiön
lähettämänä työntekijänä, mutta aivan eri alalla kuin majoitustoiminta.” (Majavesi 2007. Haastattelu)

7.3.4

Tukiorganisaatiot yrityksen perustamisprosessissa

Yrityksen perustamisprosessissa voi käyttää apuna paikallista majoitusalan tukiorganisaatiota. Kahdella haastatelluista yrittäjästä oli apunaan perustamisvaiheessa Gîtes de France-organisaatio. Paikalliset tukiorganisaatiot järjestävät uusille
yrittäjille lyhyen koulutuksen, avustavat perustamisprosessin ”lakiviidakossa” ja
informoivat mahdollisista lakimuutoksista tai velvoitteista jäseniään jatkuvasti.
Tukiorganisaatiot pyrkivät myös sitouttamaan asiakasyrityksiä tarjoamalla rahoitusta tai muita etuja, mutta haastattelun perusteella suomalainen yrittäjä ei halua
sitouttaa toimintaansa liikaa. Ne yrittäjät, jotka käyttivät tukijärjestöä apunaan
aloittaessaan yritystoiminnan, irtisanoivat jäsenyytensä myöhemmin tai jatkoivat
jäsenyyttä sitomatta kuitenkaan yritystään liikaa tukiorganisaatioon. Tukijärjestöjen kuten Gîtes de France, apu koetaan hyödylliseksi, mutta liika sitoutuminen
haittasi toiminnan kehittämistä.

”Aloitin Gîtes de Francen kanssa, jolloin heidän kauttaan kaksiviikkoinen aloituskurssi oli pakollinen. Silloin selvitettiin tarvittavat
koukerot ja pakolliset jutut hoituivat vaivattomasti. Byrokratia ei ollut ongelma juuri samasta syystä. Kun on tullut lakimuutoksia, joihin
pitää reagoida, ohjeet ovat tulleet Gîtes de Francen kautta.” (Tulkki
2007. Haastattelu)
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”Alkuun otimme yhteyttä Gîtes de France-järjestöön joka neuvoi miten toimia. Ensimmäiseen veroilmoitukseen ilmoitimme huoneista
saadut vuokratulot, jonka jälkeen he ilmoittivat, että kohtelevat meitä mikroyrityksenä. Varsinaista yritystä meillä ei siis edes ole olemassa huoneiden vuokraustoimintaan.” (Majavesi 2007. Haastattelu)

Yrityksen perustaminen myös ilman tukiorganisaation apua on mahdollista, jolloin apuna on suositeltavaa käyttää alueen tarjoamia ilmaisia yrittäjäpalveluita.
Yksi haastatelluista yrittäjistä perusti aikanaan majoitusyrityksen ilman tukiorganisaatioiden apua ja koki perustamisprosessin helpoksi.

”Perustaminen oli helppoa, emme saaneet mitään apuja mistään,
emme myöskään kyselleet. Etsimme netistä sopivia kohteita, ajoimme moottoripyörällä paikalle ja ostimme sen, joka eniten miellytti.”
(Björkman, 2007. Haastattelu)

7.3.5

Yritysmuoto ja verotus

Haastatellut yrittäjät kokivat majoitusyrityksen varsin helpoksi tavaksi työllistää
itsensä. Tärkeintä majoitusyrityksen perustamisessa ovat sopiva kiinteistö, yrityksen sijainti ja palveluhaluinen yrittäjä. Majoitusyritykset kuuluvat kokonsa puolesta usein luokkaan pienyritys (micro-entreprise), jolloin Ranskan lait ja säännökset ovat suhteellisen yksinkertaiset liittyen yrityksen verotus- ja kirjanpitovelvollisuuteen.

”Verotus on kohtuullinen. Vuonna 2006 mikroyrityksen bruttotulojen yläraja oli kalustetuille huoneille 76,300 € ja siihen mahdollisesti
liittyvän ravintolatoiminnan 27,000 €. Alkuun pääsee helposti, byrokratiaa ei juuri ole. Pienen perheyrityksen ei tarvitse pitää kalliiksi
tulevaa kirjanpitoa.” (Majavesi 2007. Haastattelu.)
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7.3.6

Ulkomaalaisuuden merkitys yrityksen toiminnassa

Haastatellut majoitusyrittäjät eivät kokeneet suomalaisuutta tai ulkomaalaisuutta
Ranskassa ongelmaksi yritystä perustaessaan eikä myöhemmin yrityksen toimintaa pyöritettäessä. Ulkomaille muuttavat suomalaiset majoitusalan yrittäjät olivat
asennoituneet asumaan ja elämään paikallisen kulttuurin ehdoilla ja tätä piirrettä
suomalaisyrittäjissä arvostetaan paikallisesti. Ulkomaalaisten tietämättömyyttä
voidaan yrittää käyttää hyväksi, mutta pääosin haastatellut suomalaisyrittäjät välttyivät tämän kaltaisilta ongelmilta.

”Ulkomaalaisuus ei enää vaikuttanut mihinkään suuntaa, kun olemme asuneet niin kauan Ranskassa.” (Tulkki 2007. Haastattelu.)

”Ulkomaalaisia ukotetaan joka maassa, oppirahaa kuluu melko paljon. Suomalaisuus on eduksi monessa maassa ja varsinkin Välimeren Ranskassa.” (Björkman 2007. Haastattelu.)

7.3.7

Alueellinen kilpailu

Alueellista kilpailua majoitusyritysten kesken ei koettu kovin pahaksi tällä hetkellä. Kaikki haastattelun kohteena olleet majoitusyritykset toimivat ympäri vuoden.
Sesonkiaikoina asiakkaita on riittänyt kaikille alueen majoitusyrityksille ja majoitusyrittäjät joutuvat työskentelemään usein aamusta iltaan. Asiakkaita on riittänyt
myös sesonkiaikojen ulkopuolella ja usein hiljaiset sesongit ovat toivottavia ja
auttavat yrittäjää taas jaksamaan kiireisten sesonkien yli. Haastateltujen suomalaisyrittäjien mielestä kilpailu näiden yritysten toiminta-alueilla on ollut reilua ja
ystävällistä, kunhan majoitusyrittäjät toimivat alueen yhteisillä pelisäännöillä.

”Tällä alueella ei ole kesäaikaan tarpeeksi tämän tyyppistä majoitusta, vaikka tarjonta on runsas. Siis kesällä on aina täyttä eikä enempää
pystyisi hoitamaankaan.
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Talvella on tarpeeksi asiakkaita, vaikka on hiljaisempaakin, koska
koko ajan ei jaksaisi samanlaista hektistä aikaa, joten toistaiseksi
kilpailutilanne ei ole paha.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

”Erosimme Gîtes de France-järjestöstä jo muutamia vuosia sitten,
koska lopetimme Chambre d’hôtet lähestulkoon niiden työläyden
vuoksi ja teimme niistä vuokrattavia kalustettuja huoneistoja, mutta
osa gîteiksi muutetuista huoneistoista ei ollut Gîtes de Francen vaatimuksia täyttäviä, (esim. piha liian pieni). Sinänsä paikkakunnan
Chambre d’hôte-yrittäjät tekivät kyllä ilahduttavasti yhteistyötä, kun
toisella oli täyttä, suositteli hän kollegansa huoneita, jne. Muuten
emme osaa kilpailusta sanoa mitään.” (Majavesi 2007. Haastattelu)

”Kilpailu on reilua ja ystävällistä, jos pelaat samoilla säännöillä kuin
muut.” (Björkman 2007. Haastattelu)

7.3.8

Asiakaskunta ja markkinointi

Kaikkien haastateltujen majoitusyritysten asiakaskunta on vaihtelevaa ja osittain
vakiintunutta. Asiakaskunta on myös hyvin kansainvälistä, joskin pääosin eri puolilta Eurooppaa. Vaihtelevuus on suurinta kesäisin, jolloin asiakkaita tulee ympäri
maailmaa. Ranskalaiset asiakkaat edustavat suurta osaa majoitusyritysten asiakaskunnasta etenkin talviaikaan. Talviaikana asiakkaat ovat ranskalaisten lisäksi
usein pohjoismaalaisia, myös suomalaisia. Suomalaisille majoitusyrityksille tuntuu asiakkaita riittävän ympäri vuoden, vaikka suurin sesonki ajoittuu loppukesään ja kestää noin kaksi kuukautta.

”Talvikautena loma-asuntojen (Gîtes) asukkaat ovat jo muutaman
vuoden ajan olleet pääasiassa ulkomaisia opiskelijoita. He viipyvät 1
kk – 11 kk. Chambre d’hôtessa meillä käy pääasiassa suomalaisia turisteja. Koska emme ole mitenkään mainostaneet huonetta, tieto siitä
on kulkenut suusta suuhun menetelmällä.
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Chambre d’hôtessa asiakkaat ovat lapsiperheitä – muissa yksittäisiä
opiskelijoita tai pariskuntia, joista toinen tai molemmat opiskelevat.”
(Majavesi 2007. Haastattelu)

”Osa asiakkaista tulee säännöllisesti uudelleen, osa viipyy viikon tai
kaksi, osa vain yhden yön läpikulkumatkalla. Suurin osa ranskalaisia, mutta hyvin paljon myös belgialaisia, englantilaisia, kanadalaisia, australialaisia. Hyvin monia eri kansalaisuuksia käy täällä. Lähiaikoina on ollut uusiseelantilaisia, costaricalaisia, meksikolaisia, israelilaisia, kiinalaisia, vietnamilaisia, etelä-afrikkalaisia, saksalaisia,
kreikkalaisia ja unkarilaisia.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

Majoitusyritysten keskivertoasiakkaan kuvailu oli vaikeaa, koska asiakaskunta on
vaihtelevaa. Keskivertoasiakkaat voitiin kuitenkin jakaa neljään pääryhmään: lapsiperheet, nuoret aikuiset, iäkkäämmät ja varakkaat henkilöt sekä eläkeläiset.
Haastatellut suomalaisyrittäjät kokivat vaihtelevan asiakaskunnan työnsä rikkautena. Haastatteluissa kävi ilmi, että majoitusyritysten asiakkaat ovat useimmiten
tyytyväisiä ja iloisia lomalaisia, joiden kanssa yrittäjän on helppo toimia.

”Keskivertoasiakas on koulutettu ja hyvässä ammatissa toimiva tai
eläkeläinen. Ammatit ovat vaihtelevia, on ollut (ja on parhaillaankin) kirjailijoita, on ollut toimittajia, elokuvaihmisiä, viiniasiantuntijoita, juristeja, kuvataiteilijoita, teatterilaisia, liikemiehiä, arkkitehtejä, entisiä ja nykyisiä suurlähettiläitä ja eurokansanedustajia.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

”Keskivertoasiakas: 50-vuotias ja yli, varakas, joka tietää mitä tahtoo.” (Björkman 2007. Haastattelu)

Haastatteluissa kävi ilmi, etteivät yrittäjät itse markkinoineet toimintaansa aktiivisesti. Markkinointi tapahtuu pääasiassa erilaisten majoitusalan web-sivustojen ja
hakukoneiden kautta. Kaikilla haastatelluilla yrittäjille on myös omat yrityksen
internet-sivut. Lisäksi majoitusyritykset saavat asiakkaita tukiorganisaatioiden
kautta tai vanhojen asiakkaiden suosituksesta.
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”Chambre d’hôtessa meillä käy pääasiassa suomalaisia turisteja.
Koska emme ole mitenkään mainostaneet huonetta, tieto siitä on
kulkenut suusta suuhun menetelmällä.” (Majavesi 2007. Haastattelu)

7.3.9

Yrittäjän arki

Sesonkiaikoina majoitusyrittäjän arki on kiireistä ja päivät venyvät usein myöhään
yöhön. Yrittäjän on oltava aina asiakkaiden saatavilla. Normaaliin arkeen sisältyy
asiakkaiden vastaanottamista, siivousta ja pyykinpesua, palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa, ruuanlaittoa ja asiakkaiden kanssa seurustelua. Kiireisestä
ja usein rankasta arjesta huolimatta, suomalainen yrittäjä nauttii työstään ja sen
tuomista haasteista.

”Aina on oltava asiakkaan saatavilla. Koska meillä on myös Chambre d’hôtessa keittiö, emme enää tarjoile aamiaista. Ennen se olikin
päivän rasittavin hetki, koska ainakin 80 % ranskalaisista ei tunne
kelloa. Kun he tilasivat aamiaisen kello kahdeksaan, saattoivat he
tulla vasta kello 10. Huoneet luovutettiin puoleen päivään mennessä,
jonka jälkeen alkoi siivous ja lakanoiden pesu.” (Majavesi 2007.
Haastattelu)

”Yrittäjän arki on vaihteleva, pitkä, noin 16–20 tuntia vuorokaudessa. Työ on fyysisesti raskasta, mutta henkisesti hauskaa. Asiakkaat
ovat tullessaan onnellisia ja täynnä hymyä ja onnen odotusta.”
(Björkman 2007. Haastattelu)

7.3.10 Yrittäjän motivaatio
Suomalainen yrittäjä ajattelee yrittäjyydestä varsin positiivisesti. Paikalliset ovat
ottaneet suomalaiset majoitusalan yrittäjät hyvin vastaan ja tarjoavat apuaan tarvittaessa. Haastattelussa myös itse yritystoiminta ja asiakkaat koettiin positiivisena asiana ja yrittäjän oli vaikea keksiä mitään negatiivista sanottavaa työstään.
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Voisi jopa sanoa, että majoitustoiminta oli näille suomalaisyrittäjälle ”kutsumusammatti”. Positiiviset asiat saavat unohtamaan negatiiviset asiat ja työstä saadaan tyydytystä, mikä auttaa jaksamaan pitkällä tähtäimellä.

”Mielenkiintoinen työ juuri siksi, että tapaa päivittäin mielenkiintoisia ihmisiä ympäri maailman. Keskustelut ovat välillä hyvinkin vilkkaita aamupalalla. Maailman asiat tehdään selviksi monelta kannalta. Työssä pääsee myös hyville ansioille rahallisesti, mutta välillä on
pakko pitää lepolomia, että jaksaa palvella. Tehokas siivooja-silittäjä
on myös melkein pakollinen voimavara. Läsnäoloa tarvitaan, mutta
se palkitsee.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

”Positiivisinta yrittäjyydessä Ranskassa on viranomaisten auttamishalu ja negatiivisinta liian painavat kaljatynnyrit.” (Björkman 2007.
Haastattelu)

7.3.11 Yrittäjyyden palkka
Kaikki haastatellut suomalaisyrittäjät olivat yhtä mieltä siitä, että majoitustoiminnalla voi elättää itsensä Ranskassa ja yrittäjyyttä majoitusalalla myös suositeltiin
muille suomalaisille. Uusien yrittäjien kannattaa kuitenkin huomioida, että työ on
rankkaa etenkin sesonkiaikoina kesällä, mutta samalla erittäin palkitsevaa. Lisäksi
sijainti ja erottautuminen muista majoitusyrityksistä koettiin merkittäviksi tekijöiksi menestyksekkään toiminnan saavuttamiseksi. Majoitusyrittäjänä ei ehkä
pääse rikastumaan, mutta kovalla työllä pystyy saamaan hyvän toimeentulon ja
elämään kohtalaisen hyvää elämää ympäri vuoden.

”Kyllä voi elättää itsensä, ainakin me irtisanoimme sopimuksemme
Gîtes de Francen kanssa osin siitä syystä, että työtä oli liikaa, ikä alkoi jo painaa, mutta kyllä me sillä toiminnalla hyvin ansaitsimme
elantomme.” (Majavesi 2007. Haastattelu)

60
”Rikkaaksi on vaikea tulla. Pitää olla konsepti, joka erottuu laumasta. Eräs englantilainen asiakkaamme sanoi, että alueella on tuhat ravintolaa, joissa on hyvä ruoka eikä yhtään, jonne hän menisi uudestaan.” (Björkman 2007. Haastattelu)

”Voi elättää itsenä, jos paikka on hyvin valittu. Ei liian kaukana korvessa, että harrastuksia ja nähtävää riittää, mutta silti rauhallista. Jos
ei tarjoa iltaruokaa, olisi ravintoloita oltava mieluummin kävelymatkan päässä, ettei tarvitse autoa illalla, ainakaan viinialueilla. Paikan
sijainti on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin huoneitten ja ympäristön
viihtyvyys.” (Tulkki 2007. Haastattelu)

Haastatteluissa saatujen suomalaisyrittäjien vastaukset ja näkökulmat majoitusyrityksen perustamisprosessista ja yrityksen pyörittämisestä olivat hyvin samankaltaisia, vaikka eroavaisuuksia yrityksien toiminnassa oli jonkin verran. Majoitusyrityksen perustaminen on ollut haastatelluille helppoa, mutta yritystoiminnan
pyörittäminen on ollut ajoittain fyysisesti erittäin raskasta pitkistä työpäivistä johtuen. Työ on tarjonnut kuitenkin tarpeeksi haasteita ja on ollut yrittäjien mielestä
henkisesti palkitsevaa. Erityisesti vaihteleva ja kansainvälinen asiakaskunta on
ollut työn rikkaus sen lisäksi, että yrittäjä on pystynyt työllistämään itsensä haluamallaan tavalla.

Haastatellut olivat myös yhtä mieltä siitä, että suomalainen voi pärjätä kilpailussa
ranskalaiselle majoitusalan yrittäjälle ja että suomalainen yrittäjä voi saada majoitusalalla suhteellisen hyvän elintason Ranskassa. On kuitenkin hyvä huomioida,
että haastatellut suomalaisyrittäjät ovat onnistuneet omassa liiketoiminnassaan
majoitusalalla ja toiminta on kannattavaa, mutta todellisuudessa moni yritys on
myös epäonnistunut perustaessaan majoitusalan yrityksen Ranskaan.
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7.4

Johtopäätökset

Suomalaisella on samat edellytykset perustaa majoitusalan yritys Ranskaan kuin
paikallisillakin asukkailla. Yrittäjyys vaatii ulkomaalaiselta kuitenkin hieman
enemmän aktiivisuutta, uskallusta ja tahtoa kuin paikallisilta, jotka tuntevat paremmin ranskalaisen yrityskulttuurin ja markkinat.

Majoitusyrityksen sijainti on erityisen tärkeää koko liiketoiminnan kannalta, jotta
yritys vetäisi tarpeeksi potentiaalisia asiakkaita ja pärjäisi kilpailussa alueen muiden yritysten kanssa. Ennen yrityksen perustamistoimien aloittamista onkin kannattavaa tutkia mahdollisia kohdealueita Ranskassa sekä yrityksen toimintaan
sopivia kiinteistöjä ennen lopullisen valinnan tekemistä, jotta yritykselle riittää
asiakkaita tarvittaessa ympäri vuoden ja jotta kiinteistö palvelisi tarkoitustaan majoitusyrityksenä. Tulevan yrittäjän on syytä opiskella ranskan kieltä ja ranskalaista
kulttuuria ennen yrityksen perustamista, jotta sopeutuminen paikallisiin oloihin
kävisi jouhevasti ja sosiaalisten suhteiden luonti alueella olisi helpompaa. Ranskalaisessa yrityskulttuurissa juuri sosiaaliset suhteet paikallisten kanssa ovat tärkeitä
markkinoinnin ja yhteistyön kannalta.

Haastattelujen perusteella suomalaiset majoitusalan yrittäjät perustavat yrityksen
hyvin spontaanisti ilman pitkäaikaisia liiketoimintasuunnitelmia. Omasta liikeideasta on kuitenkin syytä olla varma ennen yrityksen perustamista ja edes pienimuotoinen markkinatutkimus on suotavaa, jotta asiakkaita ja tuloja riittäisi elättämään
yrittäjän tarvittaessa ympäri vuoden. Omaa liikeideaa kannattaa verrata alueella
toimivien majoitusyritysten tarjontaan jo pelkän oikean ja kilpailukykyisen hintatason löytämiseksi. Yrityksen pitäisi erottua joukosta houkutellakseen asiakkaita.
Kunnioittamalla yhteisiä pelisääntöjä löytyy uudellekin liikeidealle markkinarako
kilpailijoiden välistä.

Yrittäjän on hyvä asettaa itselleen selkeät tavoitteet ja päämäärät sekä valita
yhteistyökykyiset kumppanit. Tavoitteista ja päämääristä ei kannata luopua, vaikka suunnitelmia niiden saavuttamiseksi jouduttaisiin matkan varrella päivittämään, jotta yrityksen toiminta saataisiin kannattavaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi yrityksen perustamisvaiheessa kannattaa käyttää apuna eri tukiorganisaatioi-
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den ilmaisia palveluita etenkin, jos yritystoiminta tai majoitusala ei ole aikaisemmin tuttua. Ranskassa on useita valtion tunnustamia tukiorganisaatioita, joista
yrittäjä saa luotettavaa opastusta yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvissä
kysymyksissä. Tukiorganisaatiot auttavat myös yrityksen markkinoinnissa, joten
yrittäjän ei välttämättä tarvitse itse tehdä suuria markkinointi-investointeja saadakseen asiakkaita.

Ranskassa on erilaisia majoitusalan yrityksiä paljon ja erottautuminen joukosta on
elinehto etenkin sesonkiaikojen ulkopuolella, jolloin asiakkaita on vähemmän.
Hintatason lisäksi kilpailukykyyn vaikuttavat tarjottavien huoneiden määrä, koko
ja varustus, viihtyvyys ja palvelu sekä mahdolliset lisäpalvelut. Joukosta voi erottua monella tavalla ja paikallisuutta kannattaa hyödyntää jo senkin vuoksi, että
Ranskan ulkopuolelta matkailijat tulevat usein alueelle juuri paikallisen kulttuurin
ja omintakeisen tarjonnan vuoksi. Suomalainen yritys puolestaan voi erottua joukosta myös suomalaisuudellaan tarjoamalla esimerkiksi suomalaisia herkkuja paikallisten antimien sijaan aterioilla tai sisustamalla kiinteistön skandinaaviseen
tapaan. Sauna herättää ihmetystä ulkomaalaisissa ja on varmasti hyvä kilpailukeino.

Kilpailukykyä voi lisätä käyttämällä hyödyksi alueen muuta tarjontaa. Jos alueella
on esimerkiksi järvi, voidaan vuokrata kanootteja tai jos alueella on hyvät maastoolosuhteet, voidaan vuokrata pyöriä liikkumiseen. Suositeltavaa on solmia yhteistyösopimuksia muiden paikallisten yrittäjien kanssa ja myydä alennettuun hintaan
yhteistyökumppaneiden palveluita, kuten museopalveluja, opasretkiä sekä ravintoloiden ja matkailutoimistojen paketteja. Yrittäjän arki tulee tutuksi ajan myötä ja
toimintaa kannattaa kehittää etenkin asiakkailta saadun palautteen avulla. Lisäksi
paikallisia tuki- ja yhteistyöverkostoja kannattaa käyttää hyödyksi, jotta yritys
selviää ongelmista ja mahdollisesti löytää uusia ideoita ja muotoja parantaakseen
yrityksensä kannattavuutta.

Kilpailukyvyn kannalta yrityksen sijaintipaikkaa valittaessa kannattaa pitää mielessä alueen oma tarjonta ja palvelut eli mikä alueelle vetää mahdollisia asiakkaita
vai vetääkö mikään.
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Kannattaa miettiä onko alueelle helppo päästä eli onko lähistöllä esimerkiksi lentokenttää tai rautatieasemaa, joista on joustavat jatkoyhteydet majapaikkaan. Jos
matkailija ei pääse helposti alueelle, on turha odottaa asiakkaita.

Kuten johtopäätöksistä voidaan huomata, on suomalaisella yhtä hyvät mahdollisuudet perustaa majoitusalan yritys Ranskaan kuin ranskalaisellakin sekä mahdollista tienata kohtuullisesti ja elättää itsensä ja perheensä ympäri vuoden. Yritystä
perustettaessa tulee panostaa ensisijaisesti sijainnin ja kiinteistön valintaan sekä
kehittää oma liikeidea kilpailukykyiseksi alueen muihin kilpailijoihin nähden.
Aloitettaessa yritystoimintaa Ranskassa, on suositeltavaa liittyä johonkin tukiorganisaatioon, vaikka jäsenyydestä myöhemmin luovuttaisiinkin esimerkiksi sen
sitovuuden takia.
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8

YHTEENVETO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää olennaisimmat majoitusyrityksen
perustamiseen vaikuttavat tekijät Ranskassa sekä saada Ranskassa jo toimivien
suomalaisten majoitusalan yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia alalta ja päätellä,
kannattaako suomalaisyrittäjän perustaa majoitusyritys Ranskaan.

Ranska on yksi maailman suurimmista talousvaltioista, jonka suuret paikalliset
markkinat ja suuret turistimäärät tarjoavat mahdollisuuksia myös suomalaisille
majoitusalan yrittäjille. Ranskan EU-jäsenyys on helpottanut maahan muuttoa ja
sopeutumista paikallisiin toimintatapoihin ja kulttuuriin. Monet suomalaiset ovatkin muuttaneet monesta eri syystä Ranskaan ja osa on työllistänyt itsensä myöhemmin perustamalla oman yrityksen.

Yritystoiminnan aloittaminen Ranskassa on suhteellisen helppo prosessi ja suomalaisilla onkin samat oikeudet aloittaa yritystoiminta Ranskassa kuin paikallisilla
asukkailla. Lisäksi suomalainen yrittäjä nauttii samoista sosiaaliedusta kuin paikalliset yrittäjätkin.

Ensisijaisen tärkeää on, että yrittäjä ymmärtää kokonaisuudessaan yrityksen perustamisprosessin eri vaiheet ja tutustuu ennakolta majoitusalaan Ranskassa, jotta
vältyttäisiin yllätyksiltä myöhemmässä vaiheessa. Majoitusyrityksen perustaminen Ranskaan on suhteellisen yksinkertainen prosessi, vaikka suomalaiselle yrittäjälle toimintatavat ja vaatimukset voivat olla aluksi vieraita, jos aikaisempaa kokemusta Ranskan työ- tai yrityselämästä ei ole. Yrittäjän avuksi on saatavilla runsaasti asiantuntijapalveluja ja tukimuotoja, jotka helpottavat yritystoiminnan aloittamista.

Ranskaan perustettavan majoitusyrityksen menestyvälle liiketoiminnalle on edellytyksenä perusteellinen suunnittelu. Liikeidean ja yrityksen sijainnin suunnitteluun ja kehittämiseen kannattaa käyttää mahdollisimman paljon aikaa ennen pe-
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rustamistoimiin ryhtymistä. Apuna suunnittelussa kannattaa käyttää ensisijaisesti
eri tukiorganisaatioiden maksuttomia palveluita ja tarvittaessa maksullisia palveluita, jos lisäapu koetaan tarpeelliseksi. Hyvin tehty suunnittelutyö on apuna etenkin tarvittavan rahoituksen saamiseksi ja suhteiden luomisessa paikallisiin viranomaisiin.

Ranskassa toimivan yrittäjän on kannattavaa opiskella ranskan kieltä ja kulttuuria
ennen yritystoiminnan aloittamista tai maahan muuttoa. Alueellisia eroja paikallisten kielitaidossa on valtavasti ja edes viranomaisilta ei voi odottaa muiden kielten
kuin ranskan kielen osaamista. Ranskalaiset edustavat myös isoa osaa yritysten
asiakaskunnasta ja ranskan kielellä palveleminen on ehdoton edellytys, jotta asiakaskuntaa pystytään vakiinnuttamaan.

Ranska on suhteellisen joustava maa pienyrittäjiä kohtaan verotus- ja kirjanpitovelvoitteiltaan. Mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi, pienyrittäjän kannattaa valita itselleen sopivin yritysmuoto, joka palvelee juuri oman yrityksen etuja ja
tarkoituksia. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten omistussuhteet, vastuu, verotus ja kirjanpito sekä päätöksenteko-oikeus. Yritysmuotoa
valittaessa kannattaa kiinnittää huomio myös tulevaisuuteen ja mahdollisiin laajentumissuunnitelmiin. Ensimmäiseksi yritysmuodoksi on suositeltavaa valita
mahdollisimman yksinkertainen muoto ja siirtyä tarvittaessa tiukemmin määriteltyyn yritysmuotoon, koska toisinpäin yritysmuotoa on vaikeaa muuttaa Ranskassa.

Ranskan verotussysteemi on monimutkainen ja sen selvittämisessä on suositeltavaa käyttää ulkopuolista apua. Ranskassa on kaksi erilaista verotusmuotoa, tulovero (IR) ja yhtiövero (IS), jotka määräytyvät valitun yritysmuodon mukaan. Verotusmuoto myös määrittelee yrityksen kirjanpitovelvollisuuden. Pienyrittäjille suositeltavinta on valita tuloverotus (IR), koska sen vero- ja kirjanpitovelvollisuudet
ovat yksinkertaisimpia ja helpottavat siten pienyrittäjän arkea.

Majoitusalan yrittäjän on mahdollista saada tarvittaessa tukea rahallisessa muodossa erilaisten tukiorganisaatioiden kautta tai paikallisten viranomaisten kautta.
Yksi muoto hakea rahoitusta on liittyä jäseneksi majoitusalan tukijärjestöön vuo-
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simaksua vastaan. Tukiorganisaatiot rahoittavat majoitusyrityksiä, jotka sitoutuvat
tukea vastaan jäseniksi jopa 10-vuodeksi. Rahoitusta on suhteellisen helppo saada
tukiorganisaatioiden kautta, mutta jäsenyyden irtisanominen on vaikeampaa. Yrittäjän kannattaakin miettiä, onko rahoitusta mahdollista hankkia jossain muussa
muodossa tai tarvitaanko rahoitusta lainkaan.

Pienyrittäjät pyrkivät usein toimimaan ilman ulkopuolisia työntekijöitä, mutta
aina ei yrittäjän aika yksin riitä ja työvoiman hankkiminen on tarpeellista. Työntekijän palkkaaminen Ranskassa on suhteellisen kallista suurien sosiaaliturvamaksujen vuoksi. Yleiset säännökset ja työntekijän oikeudet ovat tarkoin määritelty
Ranskan työlainsäädännössä (Code du Travail), jota työnantajan tulee noudattaa.
Yrittäjän kannattaa myös huomioida, että työntekijän irtisanominen on vaikeaa ja
palkkaamispäätöksessä kannattaa käyttää harkintaa, jotta säästytään mahdollisilta
ongelmilta.

Ranskassa on hyvät edellytykset toimia yrittäjänä majoitusalalla, vaikka erilaisia
majoitusalan yrityksiä onkin ympäri Ranskaa runsaasti. Ranska on maailman suosituin matkailumaa ja vuosittain maassa käy noin 75 miljoonaa turistia, jotka kasvattavat entisestään jo suuria paikallisia markkinoita. Sesonkiaikoina majoitusalan
yritykset työllistävät tuhansia ihmisiä ja pitävät yrittäjät kiireisinä aamusta iltaan.
Sesongin ulkopuolella yrityksen sijainnilla ja palveluilla on suuri merkitys asiakkaiden saamiseksi. Hiljaisina aikoina parhaiten pärjäävät yritykset, jotka sijaitsevat matkailukeskusten lähellä tai alueilla, jotka vetävät potentiaalisia asiakkaita
vuoden ympäri.

Ranskassa on erityisen tärkeää panostaa sosiaalisiin suhteisiin paikallisten viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Hyvät sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä asioiden hoitumisen kannalta, jopa välttämätöntä. Majoitusalalla tulee toimia paikallisten toimintatapojen ja sääntöjen mukaan ja sitä kautta pitää suhteet toisiin majoitusalan yrittäjiin kunnossa. Rehti kilpailu ja toisten majoitusyritysten suositteleminen tarvittaessa ovat osa ranskalaista majoitusyrittäjän arkea.
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Prosessin aikana huomasin, että suomalaisen yrittäjän on melko kivutonta perustaa oma majoitusalan yritys Ranskaan. Yrittäjäksi on mahdollista ryhtyä ilman
koulutusta tai yrittäjätaustaa, jos vain yrittäjän omat asenteet ovat riittävän realistiset yrittäjyyttä ja vierasta kulttuuria kohtaan. Suomalaiset yrittäjät ymmärsivät,
että työ vaatii paneutumista ja innostusta alaan ja yrityksen toimintaan. Ranska
tarjoaa helpon reitin yrittäjäksi erilaisten tukiorganisaatioiden kautta sekä tukee
yrittäjää yrityksen toiminnassa pitkällä tähtäimellä. Etenkin majoitusalan yritykset
tuntuivat pärjäävän kilpailusta huolimatta eikä haastatelluille yrittäjille ole jäänyt
mieleen mitään erityisen negatiivista liittyen yrityksen perustamisprosessiin ja
toiminnan pyörittämiseen Ranskassa.

Yrittäjyydestä haaveilevien on kuitenkin syytä huomioida, että majoitusyrityksen
pyörittäminen Ranskassa ei aina ole positiivinen kokemus ja yritys voi myös epäonnistua. Majoitusala on erittäin herkkä maailmassa tapahtuville muutoksille ja
alaan vaikuttavatkin ensimmäisenä muun muassa talouden lasku ja terrorismi.
Samat markkinatalouden lait toimivat joka maassa: toiset onnistuvat ja toiset joutuvat luovuttamaan.

Yleisesti materiaalia yrityksen perustamisprosessista oli helppo saada Suomesta
käsin, mutta syvällisemmän tiedon saanti etenkin majoitusalasta osoittautui suhteellisen vaikeaksi. Uskon kuitenkin löytäneeni oleellisimman informaation yrityksen perustamisprosessista Ranskassa, jonka avulla uusi majoitusalan yrittäjä
pääsee liikkeelle ja voi käyttää tietoja apuna liiketoimintasuunnitelmaa majoitusyritykselle tehdessään. Lisäksi yrityksen perustamisprosessin eri vaiheita, kuten verotusta ja kirjanpitoa, olisi kannattavaa tutkia jatkossa syvällisemmin.

Uskallan kannustaa Ranskassa asuvia suomalaisystäviäni tarttumaan rohkeasti
haasteeseen ja toteuttamaan haaveensa omasta majoitusalan yrityksestä Ranskassa. Heillä on jo tarvittavaa pääomaa hallussaan: ranskan kielen taito, maan ja kulttuurin tuntemus, työkokemus ja koulutus.
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LIITTEET
LIITE 1/1
HAASTATTELURUNKO
Suomalaisten majoitusalan yrittäjien näkemykset ja kokemukset

1. Yrityksen tiedot

•

Yritysmuoto:

•

Toimiala:

•

Yrityksen perustamisvuosi:

•

Haastateltavan nimi ja titteli:

2. Ranska yrityksen toimintaympäristönä

•

Mistä saitte idean perustaa yrityksenne juuri Ranskaan ja oliko teillä kokemusta Ranskasta aikaisemmin esimerkiksi työn tai lomailun
kautta?

•

Onko teillä yrittäjätaustaa?

•

Mistä saitte idean perustaa juuri majoitusalan yrityksen?

•

Miten valitsitte yrityksen sijainnin?

3. Majoitusala

•

Onko yrityksenne toiminta ympärivuotista ja mikä on yrityksenne
kiireisintä aikaa?

•

Minkälainen asiakaskunta yrityksessänne on?

•

Ovatko asiakkaat ranskalaisia/ulkomaalaisia/suomalaisia?

•

Onko asiakaskunta vaihtelevaa vai osittain vakiintunutta?
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•

Minkälainen on keskivertoasiakas?

•

Tarjoatteko asiakkaille lisäpalveluita aamiaisen ja majoituksen lisäksi?

•

Miten koette kilpailun majoitusalalla?

4. Yrityksen perustamisprosessi

•

Miten koitte yrityksen perustamisprosessin?

•

Olivatko muodollisuudet ja toiminnan aloittaminen helppoa vai
monimutkaista ja saitteko perustamisprosessiin apua esimerkiksi
joltakin organisaatiolta?

•

Miten koitte ranskalaisen byrokratian?

•

Koitteko ulkomaalaisuuden haittana tai hyötynä yrityksen perustamisen eri vaiheissa esimerkiksi hakiessanne rahoitusta?

•

Saitteko tukia yrityksenne toimintaan? Mistä?

•

Koetteko kuulumisen majoitusjärjestöihin haittana vai hyötynä
toiminnan kannalta?

5. Yrittäjän omat näkemykset ja kokemukset majoitusalasta ja yrityksen perustamisprosessista Ranskassa

•

Mikä on ollut mielestänne negatiivisinta ja positiivisinta yrityksen
perustamisprosessissa Ranskassa?

•

Mitä uuden yrittäjän kannattaa erityisesti huomioida yritystä perustaessaan Ranskaan?

•

Suositteletteko majoitusalan yrittäjyyttä Ranskassa?

•

Mikä on yrittäjyyden paras puoli juuri Ranskassa?

•

Minkälainen on majoitusalan yrittäjän normaali työpäivä ja arki?

•

Voiko majoitustoiminnalla elättää itsensä ja perheensä?

•

Koetteko, että nykyinen yrityksenne on unelmatyötänne?
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P0-lomake: Yrityksen perustamislomake luonnollisille henkilöille
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M0-lomake: Yrityksen perustamislomake oikeussubjekteille
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LIITE 4

TNS-lomake: Ilmoitus ei-palkansaajaksi/yrittäjäksi ryhtymisestä

