
 

 

 

 

 

 

 

Personal trainer yrityksen perustaminen – liiketoimintasuunni-

telma 

 

 

Sakari Kempas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.08.2018 

 



   Tiivistelmä 
 
     
 
 

 

 

Tekijä(t)  
Kempas, Sakari 

Koulutusohjelma 
Liiketalous 
Raportin/Opinnäytetyön nimi 
Personal trainer yrityksen perustaminen – liiketoimintasuunnitelma  

Sivu- ja liitesi-
vumäärä 
49 + 12 

 

Opinnäytetyössä käsitellään pääasiallisesti yrittäjyyttä ja liiketoimintasuunnitelman luo-

mista. Opinnäytetyön tavoite on liiketoimintasuunnitelman luominen personal traine-

rille. Johdannossa kuvaillaan opinnäytetyön lisäksi kirjoittajan syitä lähteä kirjoittamaan 

juuri tästä aiheesta ja sitä, miksi aihe on niin tärkeä. Yrittäjyydessä käsitellään yritysmuo-

toja, liikeidean muodostamista ja liiketoimintasuunnitelman kokonaisuutta.  

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyödynnetty moderneja metodeja kuten Business Mo-

del Canvas ja Value Proposition Canvas. Personal trainer -kappaleessa käydään läpi alaa 

ja sitä, mitä se tarkoittaa tällä hetkellä. Ala kehittyy kuitenkin jatkuvasti. Suurta osaa 

näyttelee asiakas, joka on yrityksen toiminnan kannalta elintärkeä. Asiakkaisiin liittyy 

heistä muodostuvat segmentit, asiakaskäyttäytyminen sekä asiakaspalvelu. Opinnäytetyö 

on hyvin perustunut kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään sen soveltuvuuden takia, 

jonka ansiosta kirjallista lähdetietoutta on paljon. Näiden lisäksi on hyödynnetty videoita 

ja nettiartikkeleja sekä kahta kirjoittajan itse tekemää haastattelua. Produktina muodos-

tuu aiemmin mainittu yrittäjän oma liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelmassa kerrotaan 

myös tuotekonseptista sekä yrittäjän omasta näkemyksestä asiakkaissa. Suunnitelma si-

sältää yrittäjän oman arvolupauksen. Lopuksi kirjoittaja päättää opinnäytetyön omaan 

kokemukseensa opinnäytetyöprosessista sekä heijastelee koko matkaa ja aikaansaa-

maansa tuotosta alun tavoitteisiin. 

 

Asiasanat 
Yrittäjyys, personal trainer, , liiketoiminta, arvolupaus 

 



 

 

Sisällys  

1 Johdanto ................................................................................................................................ 1 

2 Yrittäjyys ................................................................................................................................ 3 

2.1 Liikeidean synty ja jalostaminen ................................................................................ 4 

2.2 Yrityksen perustaminen ja yritysmuodot .................................................................. 5 

2.2.1 Toiminimi ......................................................................................................... 6 

2.2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ................................................................. 6 

2.2.3 Osakeyhtiö ........................................................................................................ 7 

2.3 Riskit ja niiden hallinta ................................................................................................ 8 

2.4 Millaisia yrittäjiä on? .................................................................................................... 8 

2.5 Liiketoimintasuunnitelma ........................................................................................... 9 

2.5.1 Tulot .................................................................................................................. 9 

2.5.2 Kulut ............................................................................................................... 10 

2.5.3 Markkinointi ................................................................................................... 10 

2.5.4 Palvelun myyntikanavat ja tulomallit........................................................... 13 

2.5.5 Yhteistyökumppanit ja yrityksen resurssit .................................................. 16 

2.5.6 Tuloslaskelma ja tase ..................................................................................... 17 

2.5.7 Rahoituslaskelma- ja suunnitelma ............................................................... 18 

3 Mikä personal trainer on? .................................................................................................. 19 

3.1 Personal trainerin erilaiset roolit.............................................................................. 19 

3.2 Alalla toimiminen– yrittäjänä vai työntekijänä? ..................................................... 21 

4 Asiakas ................................................................................................................................. 22 

4.1 Asiakaspalvelu ............................................................................................................ 22 

4.2 Arvon luominen arvolupauksen kautta .................................................................. 23 

4.3 Asiakas- ja markkinointisegmentit .......................................................................... 24 

5 Tutkimusmenetelmät ......................................................................................................... 27 

6 Liiketoimintasuunnitelma .................................................................................................. 29 

6.1 Yritysmuotoni ............................................................................................................ 30 

6.2 Yrityksen tulonlähteet ............................................................................................... 30 

6.2.1 Valmisohjelmat .............................................................................................. 31 

6.2.2 Henkilökohtaiset palvelut ............................................................................. 37 

6.3 Yrityksen menoerät ................................................................................................... 38 

6.4 Myyntikanava ............................................................................................................. 39 



 

 

6.5 Yritykseni asiakkaat ................................................................................................... 39 

6.5.1 Asiakkaan edun ajaminen ............................................................................. 41 

6.5.2 Kestävät ja kehittyvät asiakassuhteet .......................................................... 42 

6.5.3 Asiakassegmenttini ........................................................................................ 42 

6.6 Markkinointi ............................................................................................................... 43 

7 Oppimiskokemus ja oma kehitys ..................................................................................... 45 

Lähteet ...................................................................................................................................... 46 

Liitteet ....................................................................................................................................... 50 

Liite 1 Haastattelulomake .................................................................................................. 50 

Liite 2 Tuloslaskelma ......................................................................................................... 51 

Liite 3 Myyntisuunnitelma ................................................................................................. 52 

Liite 4 Rahoituslaskelma .................................................................................................... 53 

Liite 5 ”I am looking to get in shape” -arvolupaus ....................................................... 54 

Liite 6 “Young guys/girls” -arvolupaus .......................................................................... 55 

Liite 7 “Active trainers” -arvolupaus. .............................................................................. 56 

Liite 8 Business Model Canvas ......................................................................................... 57 

Liite 9 Jenny Nyholmin haastattelu.................................................................................. 58 

Liite 10 Jooel Vatasen haastattelu. ................................................................................... 60 



 

 

1 

1 Johdanto 

Opinnäytetyö on rakennettu antamaan kuva personal trainer -alasta, mitä se tarkoittaa, 

mitä se sisältää, millaista yritystä olen perustamassa, millainen ala on tällä hetkellä Suo-

messa ja mitä siitä mahdollisesti puuttuu. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda itselleni 

liiketoimintasuunnitelma sekä kattava tietopohja yrittäjyyden alkua varten. 

 

Personal trainer ei ole ammatin kuvana mitenkään uusi, mutta silti tarve heitä kohtaan 

on koko ajan suurempi ja suurempi. Ihmiset ovat valveutuneempia kunnostaan ja kii-

reellisempiä kuin koskaan aiemmin, minkä takia on hyvä, että löytyy ammattilainen, 

jonka neuvojen avulla laihdutus, kiinteytyminen, lihasten kasvattaminen tai muut tavoit-

teet onnistuvat ilman omaa ajankäyttöä suunnittelemiseen ja oikean tavan löytämiseen. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda liiketoimintasuunnitelma produktin tekijälle, 

minkä perusteella voidaan aloittaa yrittäjyystoiminta. Lähtökohtana on hankkia tietoutta 

alasta, joka lisäisi tietämystäni. Tietämättömyyttä ei kuitenkaan voida täysin aineistoa lu-

kemalla poistaa, vaan siihen kuuluu myös personal trainer -sertifikaatin hankinta, joka 

on seuraava askel opinnäytetyön valmistuttua. Menetelminä tavoitteen saavuttamiseen 

on käytetty haastatteluja ja perinteistä aineiston hankintaa ja tutkimusta. 

 

Liiketoimintasuunnitelmakappaleessa tehdään nimensä mukaan suunnitelma yritykselle, 

mutta modernin kaavan mukaan. Olen käyttänyt tässä Alexander Osterwalderin ”Busi-

ness Model Canvas” -pohjaa, joka on näkökulmastani pätevämpi ja mielekkäämpi kuin 

perinteinen liiketoimintasuunnitelma, koska se ei pohjaudu lukuihin vaan enemmän yri-

tyksen tulo- ja menovirtoihin sekä erilaisiin asiakassuhteisiin tai yhteistyökuvioihin. 

Tämä suunnitelma ei myöskään vaadi mitään viiden vuoden näkymiä, jotka olisivat vain 

puhtaita ja ehkä hieman koulutettuja arvauksia. 

Toinen kappale opinnäytetyössä käsittelee sitä, mitä personal trainer tarkoittaa ja mihin 

heitä tarvitaan sekä missä heidän palveluitaan voidaan käyttää. Vaikkakin kappale on 

suppea, antaa se käsityksen personal trainerina toimimisesta, personal trainerin eri roo-

leista sekä alan tämän hetkisestä tilanteesta.  
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Asiakaskappaleessa syvennyn siihen, mitä asiakas tarkoittaa minulle, mistä tarkalleen et-

sin asiakkaita, kuinka kohtelen asiakkaitani ja miten asiakkaani hyötyvät minusta ja minä 

heistä. Asiakkaat ovat personal trainerin tärkein työkalu jatkuvan itsekoulutuksen 

ohessa edistämään omaa osaamista. Tässä kappaleessa tuon esiin myös asiakkaan kehit-

tämistä sekä erilaisia asiakasprofiileja. 

 

Tein päätöksen lähteä personal traineriksi pari vuotta sitten, mutta haluan nyt antaa it-

selleni puheenvuoron kertoa kuntoilutaustastani. Löysin salin harrastuksekseni vuonna 

2014, jolloin tein päätöksen pudottaakseni omaa painoani. En ole koskaan ollut mieles-

täni aktiivinen kuntoilija, mutta kävin silti usein pelaamassa jalkapalloa kavereiden 

kanssa sekä silloin tällöin salibandya. Painoin noin 140 kiloa lähtiessäni painonpudotus-

seikkailulleni. Lähdin salille juuri siitä syystä, että se tuntui ainoalta mielekkäältä liikun-

tamuodolta, jota pystyn tekemään yksin. Lenkkeily ei ole koskaan ollut minulle miele-

kästä ja koin sen lähinnä pakottavana. Salilla aloin tuntemaan eri lihasryhmien tarkoi-

tukset ja selvittämään, mitkä lihaksistani ovat heikoimpia. Pikkuhiljaa salista alkoi tulla 

enemmän kuin harrastus ja liikunnan muoto. Siitä muodostui ensin nautinnollinen oma 

hetki. Suunnilleen vuonna 2016 kehonrakennus sekä voimanosto löysivät tien harjoitte-

luuni, jolloin salista tuli elämäntapani, lähes toinen kotini ja täysi intohimoni. Olen al-

haisimmillani ollut noin 87 kilon painoinen. Olen jatkuvasti katsonut erilaisia videoita 

koskien salikuntoilua ja löytänyt itselleni sopivia tapoja. Olen myös auttanut hieman 

muita tekemään treenejään tehokkaammin, mutta olen päättänyt, etten rahasta varsinai-

silla ohjelmilla ennen lisenssin saamista. 

 

Produktia varten olen käyttänyt pääasiassa kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatiiviseen liit-

tyy kirjallisuuslähteiden hakeminen ja tulkinta sekä teettämäni haastattelut alan ammat-

tilaisten kanssa. Haastattelujen on tarkoitus tuoda jonkun muun kuin itseni näkemystä 

liiketoimintasuunnitelmaan. Kvalitatiiviseen liittyy myös jokaista käyttämääni lähdekri-

tiikki, sillä kirjallisuus koskien personal traineriutta on varsin suppea, useissa kirjoissa 

puhutaan samoista asioista ja osaa tästä tiedosta, mitä kirjoista saa, voidaan pitää kiis-

tanalaisena. 
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2 Yrittäjyys 

Paneudun tässä kappaleessa teoreettiseen puoleen yrittäjyydessä ja mitä eri asioita yrit-

täjyyteen kuuluu liiketoimintasuunnitelman ulkopuolella. Tämä suunnitelma on idean ja 

oikean ajan kohtaaminen, jolloin yritys syntyy. Lopulta tämä johtaa liiketoimintasuunni-

telmaan, jona vuoksi käydään läpi sen rakenne ja tarkoitus. Omaan liiketoimintasuunni-

telmaani perehdytään myöhemmin kappaleessa 6. 

 

Jokainen suunnitelma vaatii kuitenkin idean ja idean toteutus puolestaan toteuttamista-

van. Useimmiten tuote- tai palveluidean oman näkemyksen mukaiseen toteuttamiseen 

vaaditaan oma yritys, jolloin saa itse päättää, milloin ja miten kovaa mennään. Riesin 

(2011) mukaan on kuitenkin mahdollista, että yrityksen sisällä syntyy omia yrittäjiä tai 

yrittäjätiimejä, jotka lähtevät luomaan täysin uutta tuotetta tai palvelua, jolle ei ole tie-

dossa kohdemarkkinoita tai käyttäjiä. Tämä on yleistä start-upeille, joissa etsitään ole-

massaolevien markkinoiden lisäksi uskaliaita käyttäjiä, joita voidaan kutsua edelläkävi-

jöiksi eli he ottavat uusimmat tuotteet käyttöön ilman aiempia käyttäjäkokemustari-

noita. 

 

Yrityksen perustamiseen on monia teitä eri yritysmuodon kautta ja nykyisin kasvavan-

kin trendin kevytyrittäjyyden muodossa. Yrittäjyyteen voi lähteä yksin toiminimen 

muodossa ja useammalle yrittäjälle vaihtoehtona on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö. 

Yrityksestä muodostuu oma oikeudellisesti vastuullinen henkilö perustettaessa osakeyh-

tiötä, jossa ei ole rajattua perustajamäärää. 

Yritystoiminnassa syntyy aivan pakolla riskejä. Näitä riskejä voidaan välttää, poistaa, 

kantaa ja siirtää. Riskit kyetään erottamaan kahdella selkeällä kategorialla, liike- ja vahin-

koriskit. Liikeriskeihin kuuluvat riskit, joita ei voi vakuuttaa ja ne sisältävät aina voiton 

sekä tappion mahdollisuudet. Tälläisenä riskinä voidaan pitää esimerkiksi toimintaym-

päristön vaihdosta. Selvin vahinkoriski on esimerkiksi yrityksen toimitilaan kohdistuva 

vahinko, jota voidaan lieventää tai jopa välttää ottamalla toimitilalle vakuutus. (Alikoski 

ym., 2016, 139-141.) 
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Yrittäjyyteen lähtiessä tulee pohtia, millainen on yrittäjänä. Tietynlainen persoona ei 

sovi suuria unelmia saavuttavaksi yrittäjäksi ja taas orientoituneen sekä aikaansaavan 

henkilön ei välttämättä kannata hankkia ympärilleen useita perustajia hidastamaan edis-

tymisprosessia. 

 

Kappaleessa katsotaan liiketoimintasuunnitelman kokonaisuutta. Siihen on yhdistetty 

perinteisen liiketoimintasuunnitelman lisäksi ideoita Alexander Osterwalderin Business 

Model Canvas (myöhemmin BMC). BMC:n etu perinteiseen liiketoiminta-suunnitel-

maan on se, että liikevaihtoa tai kuluja ei tarvitse euromääräisesti määritellä, vaan tulot 

ja menot ovat suunnitelmallisia sekä lähinnä kertovat, mistä ja miten ne syntyvät. Tule-

vaisuuden lukujen veikkaaminen on hyvinkin vaikeaa ja aiheuttaa paljon päänvaivaa 

aloittavalle yrittäjälle, mikä saattaa lakkauttaa halun yrittäjäksi ryhtymiseen.  

BMC:ssä kerrotaan seuraavat olennaiset asiat: yhteistyökumppanit, keskeiset tehtävät, 

tärkeimmät resurssit, arvolupaukset, asiakassuhteet, myyntikanavat, asiakassegmentit, 

tulolähteet ja menoerien koostumus. (liite 8)  

 

2.1 Liikeidean synty ja jalostaminen 

Idean syntyminen omaan yritykseen voi tapahtua töissä, vapaa-ajalla, koulussa tai nuk-

kuessa. Kun puhutaan ideasta kohdistuen yrittäjyyteen, sillä tarkoitetaan ajatusta tuot-

teesta tai palvelusta, jonka toimittamiseen tai tekemiseen tarvitaan yritys. Ideatasolla 

moni asia saattaa tuntua helpolta ja kaikki hyvin mahdolliselta. Toteuttaminen puoles-

taan vaatii paljon vaivaa, kuten työelämän jättämistä tai uudelleenkoulutusta. Idea saat-

taa vaatia myös mentorointia tai hautomista, mikä voi puuduttaa malttamattoman mie-

len. (Peltola, 2015, 38-39.) 

 

Raakaa ideaa voidaan kutsua yritysideaksi. Se voidaan jalostaa liikeideaksi SWOT-ana-

lyysin tai vastaavan kautta. SWOT-analyysissä tutkitaan yrityksen vahvuuksia, heik-

kouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuuksia on hyvä vahvistaa olemassaolon oleelli-

suuden korostamiseksi, mahdollisuuksia pitää tuoda esille jatkon esilletuomiseksi, heik-

koukset tulee selventää yrityksen tai yrittäjän kehityksen kohteiksi ja uhat täytyy olla tie-

dossa niiden toteutumisen välttämiseksi. Mikäli jonkin vahvuuden vastakohdista löytyy 
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uhista tai jopa heikkouksista, tulee oma osaaminen analysoida kyseenalaistaa. Tarkoi-

tuksena ei kuitenkaan ole listata kaikkea maailmassa ja tuomita yritysideaa mahdotto-

maksi vaan pysyä myös positiivisena. (Alikoski ym., 2016, 42-43.) 

 

Liikeideassa määrittyvät yrityksen visio, missio ja arvot. Erityisesti arvoilla on nykymaa-

ilmassa suuri merkitys asiakkaiden näkökulmassa ja arvoajattelussa tulee korostaa esi-

merkiksi ympäristöllistä vastuuta sekä asiakastyytyväisyyttä muiltakin kuin omien tuot-

teiden ja palveluiden osalta. Visio kuvaa nimensä mukaan yrityksen näkemystä sen ha-

luamista saavutuksista ja millainen se haluaa olla markkinoilla. Visiona voi olla 

”olemme laadukkaimman matkapuhelimen valmistaja” tai ”meillä on 25% markkina-

osuus kaikista myydyistä matkapuhelimista Suomessa”. Nämä visiot johtavat erilaisiin 

toimiin ja näille visioille tulee määrittää eräpäivä, jolloin niistä syntyy tavoitteita. Toimet 

markkina-osuuden saavuttamiseen voivat olla räikeästi erilaisia laadukkaimman tuot-

teen/palvelun tuottamiseen, mikä kysyy yrittäjältä liiketoimintaosaamista ja alan ym-

märrystä. Jokaisen näistä tulisi palvella toista ja toteutua toisen ehdoilla. Voi olla tavoit-

teita, jotka kyseenalaistaisivat yrityksen arvot ja arvoja, jotka tekevät jonkin osan yrityk-

sen visiosta sulaksi mahdottomuudeksi. (Alikoski ym., 2016, 47-49.) 

 

Onneksi nykyisin on myös saatavilla moderneja työkaluja kuten yrityksen Alexander 

Osterwalderin arvolupauksen määrittäminen analyysin avulla (liite 5). Analyysissä selvi-

tetään yrityksen kipukohdat ja hyödyt sekä asiakkaan tehtävät, jotka kohtaavat yrityksen 

tuotteiden, hyötyä tuottavien sekä kipua keventävien tekijöiden kanssa. 

Liikeideasta syntyy erilaisten analyysien ja johtopäätösten jälkeen liiketoimintasuunni-

telma, joka on monitahoinen ja kattaa periaatteessa kaiken, mihin yrityksen toiminta pe-

rustuu nähtävässä tulevaisuudessa. 

 

2.2 Yrityksen perustaminen ja yritysmuodot 

Suomessa yrityksen voi perustaa aika lailla kuka tahansa. Yrittäjyyteen ei vaadita varsi-

naista pätevyyttä, mutta kokemus ja koulutus tähdätylle toimialalle on toki suositelta-

vaa. Lähdettäessä perustamaan yritystä liikeidean pohjalta hahmottuu, olisiko yrittäjälle 

tarve lisäresursseihin rahoituksen tai yhtiökumppanin kautta. Yritysmuodon valinta voi 
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jo perustua tähän. Yritysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osa-

keyhtiö. Näiden lisäksi on osuuskuntia, yhdistyksiä ja asunto-osakeyhtiöitä, mutta nii-

den toimintaperiaate poikkeaa aiemmin mainituista. (Peltola, 2015, 68.) 

 

2.2.1 Toiminimi 

Toiminimessä yrittäjä on yksin ja harjoittaa omaa ammattiaan esimerkiksi nuohoten 

piippuja oman nimen alla tai pitää liikettä pystyssä, kuten soitinkauppaa tai parturikam-

paamoa. Toiminimessä konkretisoituu omana herrana oleminen ja aikataulun täysi jous-

tavuus, mutta samaan aikaan pitää olla erittäin kurinalainen ja pystyä toimittamaan asi-

akkaan tilaama palvelu tai tuote omin avuin. Toiminimessä yrittäjä vastaa yhtiön ve-

loista koko omaisuudellaan, sillä toiminimestä ei tule erillistä oikeushenkilöä kuten osa-

keyhtiöstä. Lähtiessä perustamaan toiminimeä on yrittäjän tehtävä perustamisilmoitus 

YTJ-palvelun (yritys- ja yhteystietojärjestelmä) kautta, joka toimii yhdessä Patentti- ja 

rekisterihallituksen (PRH) kanssa.  

Perustamalla yrityksen yrittäjä saa y-tunnuksen ja tulee merkittyä kaupparekisteriin. Mi-

käli yrittäjän toiminta ei kuitenkaan ole luvanvaraista eikä kaupparekisterimerkintää tar-

vita, on ilmoitus ilmainen. Muuten ilmoituksesta peritään joko 75 tai 110 euroa, riip-

puen siitä, onko ilmoitus sähköinen tai paperinen. (Peltola, 2015; YTJ) 

 

2.2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat kuin toiminimi, mutta kyseessä on useamman 

kuin yhden toimijan perustama yhtiö. Aivan kuten toiminimessä, avoin yhtiö on usein 

joko ammatin- tai liikkeenharjoittaja. Kommandiittiyhtiössä perustajan lisäksi on vähin-

tään yksi äänetön yhtiömies, joka toimii sijoittajana, joko rahalla tai muulla omaisuu-

della. Ääneton yhtiömies ei varsinaisesti päätä yrityksen toiminnasta tai toimi yrityksen 

edustajana. Hänen etunaan on kuitenkin sijoitukselle saatava vastine, jota kuuluu mak-

saa tietyn väliajoin takaisin. (Tomperi, 2017, 111-115.) 

 

Yhteistä näillä kahdella on kuitenkin se, että toimiessa useamman henkilön kanssa on 

hyvä sopia asioista kirjallisesti erilaisilla sopimuksilla. Vastuuta voidaan rajoittaa sijoite-

tun pääoman tai tehtyjen töiden mukaan eli esimerkiksi jos toinen yhtiömies on antanut 
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yritykselle 10 000 euroa ja toinen 5 000, voidaan katsoa, että pienemmän määrän anta-

nut yhtiömies saa myös pienemmän vastuun ja pienemmät oikeudet toimiessaan yrityk-

sen nimissä. Laki tai muut instanssit eivät kuitenkaan velvoita sopimaan näistä asioista 

vaan ne ovat vain suosituksia. Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö tulee rekisteröidä ja se 

maksaa 240 euroa. Ilmoituksen voi tällä hetkellä tehdä vain paperillisesti. (Peltola, 2015, 

69-70; YTJ.) 

 

2.2.3 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiön perustaminen on monimutkaisempaa, mutta sen voi perustaa yksi tai use-

ampi henkilö. Perustajana voi lisäksi toimia oikeushenkilö eli toinen osakeyhtiö, säätiö, 

kunta tai valtio. Osakkeenomistajat eivät ole vastuussa yhtiön sitoumuksista äärettö-

myyksiin vaan oman sijoitetun pääoman mukaan. Jylhän ja Viitalan mukaan Suomen 

yleisin yritysmuoto on osakeyhtiö, kun taas monissa muissa EU-maissa yksinyrittävien 

toiminimien osuus on suurempi, sillä esimerkiksi Tanskassa Espanjassa ja Italiassa toi-

minimmuotoiset yhtiöt muodostavat yli puolet maiden yrityskannasta. (Viitala R. & 

Jylhä E., 2014, 56-57.)  

 

Osakeyhtiö vaatii vähintään 2 500 euron osakepääoman kun taas julkista osakeyhtiötä 

varten pääoman minimimäärä on 80 000 euroa. Julkinen osakeyhtiö rekisteröidään 

pörssiin, johon periaatteessa jokainen voi sijoittaa. Yhtiön perustamiseen vaaditaan pe-

rustamiskirja, joka sisältää myös ehdotuksen yhtiöjärjestyksestä. Se sisältää myös perus-

tajat sekä osakkeen arvon ja määrän, esim. 1 osake 100 euroa ja yhteensä tarjolla 100 

osaketta, jolloin yhtiön osakepääomaksi muodostuu 10 000 euroa. Tämä osakepääoma 

ilmoitetaan yhtiöjärjestyksessä. Peltola (2015, 71) toteaa, että ”Yhtiöjärjestyksessä pitää 

olla mainittuna yhtiön toiminimi, kotipaikka, toimiala, osakkeiden nimellisarvo, halli-

tuksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi, yhtiökokouksen koollekut-

sumistapa, varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiön tilikausi.”  

Osakeyhtiöllä tulee myös olla tilintarkastaja ja osakeyhtiön on toimitettava tilikauden 

ajalta tuloslaskelma ja tase, eli tilinpäätös, Patentti- ja rekisterihallitukselle. Julkisen osa-

keyhtiön tilinpäätös on nimensä mukaan julkisesti saatavissa. (Peltola, 2015, 70-72.) 
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2.3 Riskit ja niiden hallinta 

Riskeihin liitetään termit välttäminen, hyväksyminen ja poistaminen. Välttämisellä pu-

hutaan minimoinnista tai ehkäisemisestä. Ehkäiseviä toimia ovat työsuojelun järjestämi-

nen ja hyvän työterveydenhuollon tarjoaminen työntekijöitä työllistävässä yrityksessä ja 

esimerkiksi käteissuorituksen vaatiminen osana kauppasopimusta minkä tahansa kokoi-

sessa yrityksessä. Poistamiseen on helppo liittää yrityksen toimitila. Vaikka toimitila va-

kuutetaan, lienee yleistä, että vakuutuksen ottaja on tilan vuokraaja kuten usein vuok-

rattavissa asunnoissa on tapana. Kun tilaa ei omista, sen hoito ja kunnossapito kuuluu 

sen omistajalle eli isännöitsijälle. 

 

Antamassani poistamisriskin esimerkissä puhutaan riskinsiirrosta. Mikäli toimitila palaa 

tai yrityksen omaisuutta ryöstetään ja sitä vastaan on vakuutus, on tämän riskin kantaja 

vakuuttaja eikä yritys itse. Yrityksellä on toki hienoinen omavastuun osuus, joka riippuu 

vakuutettavasta kohteesta. (Alikoski ym., 2016, 142-143.) 

 

Selvin ja kohtalokkain liikeriski yrittäjälle, joka lähtee vakaan toimeentulon tuottavasta 

työpaikasta on työttömyyden riski. Mikäli tätä riskiä ei kykene ottamaan, on yrittäjäksi 

lähteminen täysiaikaisena täysi mahdottomuus, joten kyseessä on riskin hyväksyminen. 

(Alikoski ym. 2016). Tätä voi kuitenkin lieventää vaikka aloittamalla ensin kevytyrittä-

jänä vakituisen työn ohella. Toimeentulon puutetta alussa lieventää Suomessa myös 

yrittäjille myönnettävä starttiraha, jonka saa TE-palveluiden kautta. (TE-palvelut.) 

 

2.4 Millaisia yrittäjiä on? 

Yrittäjätyyppejä on monenlaisia aivan kuten ihmisillä on persoonia. Yrittäjät voivat olla 

keksiliäitä uudistajia, jolloin he innovoivat jatkuvasti jotain uutta, rutiinien mestareita, 

joille tärkeintä on toimia hyväksy havatuilla tavoilla ja toimia itsenäisesti omana herra-

naan tai esimerkiksi yleismiehiä, jotka keskittävät kaiken itselleen ja osaavat yrityksessä 

kaiken. (Peltola, 2015, 26-27.) 
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Näistä voidaan löytää yhteisiä ja erottavia tekijöitä. Yleismiehet ja rutiinien taitajat kul-

kevat käsitteenä aika lailla käsi kädessä ja heistä ei todennäköisesti olisi yhdessä perusta-

maan yritystä, koska molemmat haluaisivat vallan itselleen sekä toimia omatoimisesti 

yrityksen parhaaksi oman näkemyksen mukaan. Mikäli tämä oman polun kulkija kokee 

omistavansa tarvittavat resurssit ja tarvittavan osaamisen, on hänen hyvä lähteä toimi-

maan yrittäjänä yksin ja mahdollisesti sitten palkata työntekijöitä tarpeen tullen. Kekse-

liäs, innovoiva persoona saattaa omata parhaimman liike-idean, mutta ilman hyvää toi-

mintatapaa hän ei koskaan löydä konkreettista tilaa yritysmaailmassa. Tämänkaltainen 

perustaja voi hyötyä useammasta perustajasta. Useampi henkilö voi toimia yrityksessä 

tiiminä, jolloin he täydentävät yksilökohtaisia heikkouksiaan toisten vahvuuksilla ja voi-

vat harrastaa ”brainstormingia” keskenään, jolloin liikeidealla on mahdollisuus kasvaa 

suurempiin ulottuvuuksiin kuin yksin toimiessa ja strategia on helpompi muodostaa tä-

män valmiin liikeidean tueksi.  (Järvinen & Kari, 2017, 39-41) 

 

2.5 Liiketoimintasuunnitelma 

Jokaisella perustettavalla yrityksellä on liiketoimintasuunnitelma (myöhemmin LTS). Se 

sisältää yrityksen liikeidean, liiketoimintamallin, yrityksen päätavoitteet ja strategian, 

jolla näitä toteutetaan. LTS:n tarkoitus on osoittaa liiketomintamahdollisuus yrityksen 

tuotteilla tai palveluilla. Se on jäsennelty myyntiin ja kuluihin, toimintaan ja toiminnan 

periaatteisiin. Siinä kerrotaan yrityksen resurssit eli voimavarat ja kuinka niitä kartute-

taan. LTS sisältää usein kaavaillun tuloslaskelman osoittamaan toiminnan kannatta-

vuutta. Tämä laskelma on erittäin tärkeä hakiessa rahoittajalta, esimerkiksi pankilta, lai-

naa yrityksen toiminnan aloittamiseen. Lyhyesti sanottuna LTS on yrityksen toiminnan 

ydin, joka kertoo kaiken, mitä yrityksen olemassaolo tulee tarkoittamaan ja sisältämään. 

(Viitala R. & Jylhä E., 2014, 50-52) 

 

2.5.1 Tulot 

Yrityksen myynti on yritykselle syntyvää tuloa. Myynnissä ei erotella velallisia myyntejä 

tai käteis- ja korttimaksuja. Myynti on yrityksen oleellisin tapa tehdä yritykselle tuottoa, 

vaikka tulosta voidaan parantaa esimerkiksi sijoituksilla. Jos yrityksellä ei ole myyntiä, se 
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tarkoittaa, ettei yrityksellä ole asiakkaita. Tuotteiden ja palvelujen lisäksi myyntituottoa 

voivat olla vuokra-, korko- ja osinkotulot. (Tomperi, 2017, 26.)  

 

Rahoituslaskelmassa tulo eli sisääntuleva kassavirta muodostuu myydyistä tuotteista ja 

palveluista, missä lasketaan sen saamisperuste. Tammikuussa laskulla myytyä tuotetta ei 

lasketa tuloutettavaksi tammikuulle maksuajan ollessa 30 päivää, vaan vasta helmi-

kuulle. Lisäksi aiemmin mainitut vuokra-, korko- ja osinkotulot tulevat eri kohtaan ra-

hoituslaskelmassa, mikäli ne eivät kuulu yrityksen olennaiseen liiketoimintaan. Tätä kut-

sutaan rahoituksen rahavirraksi. (Tomperi, 2017, 162-163; Mäkinen, 2012.) 

 

2.5.2 Kulut 

Yrityksen kulut muodostuvat yrityksen ostoista, jokapäiväisen toiminnan takaamisesta 

sekä investoinneista. Suuret investoinnit puolestaan eivät näy kuluina jokapäiväisessä 

toiminnassa, mutta vaikuttavat lyhytaikaiseen kannattavuuteen merkittävästi. Yrityksen 

katsellessa kuluja tulee sen ottaa huomioon kulun syy ja seuraus, esimerkiksi työnteki-

jöiden palkat ovat yhtä pitkäaikaisia kuluja kuin työntekijöiden nähty työssäolosuhteen 

pituus. Tuotteiden ostaminen ja esimerkiksi liiketilasta vuokran maksaminen ovat yri-

tykselle välttämättömiä kuluja tehdäkseen myyntiä. Nämä kaksi esimerkkiä jakaantuvat 

muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin tuloslaskelmassa. (Tomperi, 2017, 23.)  

 

Kassavirrassa meno eli poislähtevä kassavirta muodostuu ostetuista tuotteista ja palve-

luista sekä palkkakuluista että kyseisenä kuukautena maksetuista investoinneista. Tam-

mikuussa laskulla ostettua tuotetta ei lasketa menoksi tammikuulle maksuajan ollessa 30 

päivää, vaan vasta helmikuulle. Lisäksi rahoituslaskelma voi sisältää rahoituksen kuluja 

kuten korkokulut. (Tomperi, 2017, 162-163; Mäkinen, 2012.) 

 

2.5.3 Markkinointi 

Markkinointi tulee oleelliseksi, kun yrityksellä on käsitys tuotteistaan ja palveluistaan 

sekä niiden hinnoittelusta. Markkinoinnilla pyritään tavoittamaan asiakkaita, jotka tar-

vitsevat yrityksen tuottamia tuotteita tai palveluita. 
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Perinteisiä tapoja markkinoida ovat muun muassa esitteet, myyntikirjeet, lehti-, tv-, ra-

dio- ja ulkomainonta. Tämänkaltainen mainonta voi olla yrittäjälle todella iso kulu, 

mikä tulee ottaa huomioon tuloslaskelmaa luodessa. Fyysisen markkinoinnin rooli on 

pienentynyt huomattavasti tietokoneiden ja älypuhelimien yleistyttyä, jolloin internet on 

käsissämme koko ajan. Se, mikä perinteisen markkinoinnin tavoista ei ole menettänyt 

yhtään loistoaan, vaan pikemminkin päinvastoin, on epäsuora markkinointi. Sitä ovat 

esimerkiksi henkilökunnan asiakaspalvelun taso ja puskaradio, joista jälkimmäistä teh-

dään fyysisen ympäristön lisäksi Facebookissa tai muussa sosiaalisen median alustassa. 

(Peltola, 2015, 94-98.) Nämä kaksi kykenevät luomaan yrityksen imagon, hyvän tai huo-

non, ja antavat uudelle mahdolliselle asiakkaalle mahdollisesti erilaisen kuvan yrityksestä 

kuin yrityksen oma mainonta.  

 

Mainostaessa tuotteita ja palveluita yrityksen on muistettava sen rooli ja sen liikeidea, 

jonka takia lähti yrittämään. Mainonnan tulee myös palvella yrityksen arvolupausta sekä 

rakentaa sen tulevaisuutta. Olen erityisesti keskittynyt internetmarkkinointiin ja sen spe-

sifiin alalokeroon mobiilimarkkinointiin, sillä se on varmaan tämän hetken tavoittavin 

mainontatapa. Epäsuoria markkinoinnin tapoja käsittelen hieman kappaleessa neljä.  

 

Mobiilimarkkinointi tarkoittaa markkinointia, joka tavoittaa älypuhelimen käyttäjän. 

Vielä muutama vuosi sitten mobiilimarkkinointi oli uusi asia, mutta nyt sosiaalisen me-

dian tarjotessa maksullisia mahdollisuuksia ”taattuun” näkyvyyteen, ei siitä voida puhua 

enää harvinaisena tai vain osan matkapuhelinta käyttävistä henkilöistä saavuttavana. 

Mobiilimarkkinointia on kohdeltava nykymaailmassa todella arvokkaana asiakkaan ta-

voittamisen välineenä, minkä takia se ei ole pelkkää mainontaa vaan erittäin monipuo-

lista. Nykyisin älypuhelinta käytetään lähes kaikkeen, sähköpostin tarkistuksesta sosiaa-

lisen median seuraamiseen sekä tiedonhakuun. On esimerkiksi olemassa useita henki-

löitä eli vaikuttajia Instagramissa, jotka elävät puhtaasti sosiaalisesta mediastaan ja saa-

vat elätettyä itsensä tekemällä yhden julkaisun, jossa on keskeisessä osiossa enemmän 

tai vähemmän piiloteltu tuote eikä se edes välttämättä ole mainostavan henkilön omis-

tama vaan maksettu mainos. Mobiilimarkkinointi on siis muuttunut verkkokaupan 

muuttamisesta mobiilimuotoon täysin erilaiseksi, vaikka verkkokaupan olemassaolo on 

silti tärkeää. (Luhtala ym, 2013, 6-10; Havumäki & Jaranka, 2014.) 
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Kun mobiilimarkkinointi ja -palvelu ovat näin tärkeäitä nykypäivänä, on yrityksen suo-

siteltavaa suunnitella verkkokauppansa ja myyntikonseptinsa älypuhelinkäyttäjän näkö-

kulmasta, minkä takia asiakasymmärryksen merkitys korostuu entisestään. Markkinoin-

nin tulee puhutella asiakasta entistä nopeammin ja vain muutamalla sanalla. Tällöin 

ovat 15-30 sekunnin videot erittäin tehokkaita ja kertovat paljon enemmän kuin kuvat. 

Koskaan ei voi puhutella kaikkia asiakasryhmiä samalla mainoksella, minkä takia on 

tunnistettava eri asiakasprofiilit ja luoda useampi mainos. Sosiaalisen median sekä 

Google-haun antaman targetoinnin eli kohdentamisen avulla voidaan kuitenkin kohdis-

taa nämä eri mainokset eri käyttäytymistavoille. Tätä auttaa myös hakukoneoptimoin-

nin hyödyntäminen. (Luhtala ym, 2013, 47-51; Havumäki & Jaranka, 2014, 138-139.) 

 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan lyhyesti yrityksen oman verkkosivuston sisällön 

parantamista siten, että se sijoittuisi parempaan asemaan hakutuloksissa. Sivustolla olisi 

siis hyvä käyttää usein Google-hakukoneessa käytettyjä sanoja, jotta tämä sana linkittyisi 

sivuston kanssa. Näitä sanoja kutsutaan avainsanoiksi. Havumäki & Jaranka (2014, 139) 

argumentoivat, että avainsanat toimivat parhaiten, kun ne ovat domain-nimessä. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi jos asiakas hakee lisätietoa koskien lihasmassan kehi-

tystä, olisi blogitekstin tai muun tuotetun sisällön linkissä lukea ”lihasmassan kehitys”. 

Ottaen oman sivuni esimerkiksi, blogissani olisi normaalisti verkkosivuosoite sakari-

kempas.com/blog, niin tähän tiettyyn blogiin tulisi loppuun lisäys eli sakarikem-

pas.com/blog/lihasmassan-kehitys.  

 

Hakukonemarkkinointi kulkee käsi kädessä hakukoneoptimoinnin kanssa. Hakuko-

nemarkkinointia voidaan tehdä Google AdWordsin kautta Google-hakukoneelle. Mai-

nokset toimivat avainsanojen kautta ja auttavat niistä maksavaa yritystä näkymään pa-

remmin hakusivuilla eli nostamaan jopa ensimmäiselle sivulle. AdWordsin kautta luo-

daan houkutteleva mainos, joka sisältää hyvän kehotuksen toimintaan kuten ”Tutustu 

valikoimaamme heti!”. Hakusanoja voidaan kohdentaa tiettyyn hetkeen tai seikkaan. 

Sopivia ovat esimerkiksi kellonaika, sijainti, viikonpäivä tai kieli. Mainoksen näkyessä 

hakijalle jo etusivulla on todennäköisempää, että juuri mainostavan yrityksen verkkosi-

vulla käydään useammin (Havumäki & Jaranka, 2014, 142-145; Google, 2016.) 
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Totta kai tuotteiden, julkaisujen ja palvelujen tulee markkinoida muutakin kautta, mutta 

älypuhelimitse mainos tavoittaa eli näkyy käyttäjille varmimmiten. Click-through rate eli 

se, että mainoksen vastaanottanut henkilö klikkaa sitä, voi kuitenkin olla mobiilitse 

huonoin ellei mainos ole todella houkuttava. Tämä termi on paremmin tuttu hakuko-

neiden eli esimerkiksi Googlen yhteydessä. Hakusanan yhteyteen luodaan mainos, joka 

houkuttelee käyttäjää klikkaamaan juuri tiettyä hyperlinkkiä. (Google Ads Help.) 

 

Jatkaen vielä mobiilimarkkinoinnista, hyvä mobiilimarkkinointi kuitenkin johtaa hyvään 

käyttäjäkokemukseen, joka konkretisoituu verkkokaupan sivustolla. Mobiilisivun on ol-

tava helppokäyttöinen ja selkeä. Pudotusvalikoita on hyödynnettävä, mutta niitä ei saa 

olla liikaa. Informaatio on hyvä piilottaa ”lisätietoa”-linkkien tai laatikoiden alle, sillä 

muuten ne aiheuttavat sekaannusta. Kuten perinteisessä verkkokaupassa, tulee hintojen 

olla selkeästi esillä, maksu- sekä toimitustapoja on oltava useita. (Luhtala ym., 2013, 47-

51.) 

 

2.5.4 Palvelun myyntikanavat ja tulomallit 

Verkkokauppa on ollut jo pitkään kovassa nousussa. Verkkokaupan hyödyt ovat sen 

tavoitettavuus, monipuolisuus sekä sovellettavuus. Vaikkakin palveluita kuten hiusten 

leikkausta ei kyetä toteuttamaan täysin virtuaalisesti, voidaan palveluitakin myydä inter-

netissä. Personal trainerit voivat toteuttaa toimintaansa täysin verkossa erilaisten ohjel-

mien avulla, joista olenkin tehnyt oman konseptini kappaleessa kuusi. Tämän vuoksi 

opinnäytetyössä on keskitytty kahteen tulomalliin: verkossa myymiseen sekä affiliate-

markkinointiin, jolloin olet henkilönä vain myymässä jonkun muun tuotteita ja saat itse 

tuottosi kirjoittamalla arvion tuotteesta tai julkaisemalla kuvan, jossa tuote on keski-

össä. 

 

Ytimekkäästi ilmaistuna verkkokauppa on sivusto, josta voi kuluttaja voi ostaa tuotteita 

ja palveluja. Helppokäyttöisessä verkkokaupassa asiakas kykenee sen sisäistä hakuko-

netta käyttämällä etsimään haluamansa tuotteet. Verkkokauppa tekee yleensä asiak-

kaalle ehdotuksia tarpeellisista, ”suosituista”, tuotteista. Asioinnin sähköisyyden ansi-
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osta ei tarvitse miettiä, milloin saapuu kauppaan, koska verkkokauppa on auki ympäri-

vuorokauden. (Havumäki & Jaranka, 2014, 28-29.) Verkkokauppojen käsittelyajat voi-

vat kuitenkin vaihdella laajasti, jotka vaikuttavat tilausten käsittelynopeuteen. 

 

Verkkokaupassa on olennaisinta käyttäjäystävällisyys myös maksu- ja toimitustapojen 

kautta. Maksutavoissa tärkeintä on asiakkaalle käytettävyys ja yleisyys. Kuten seuraa-

vasta kuviosta voidaan nähdä, kortilla maksaminen on todella yleistä verkkokaupoissa, 

varsinkin kun kortilla maksuun luetaan debit- ja credit-kortit., mutta elektroninen 

maksu maksupalvelun, kuten PayPalin kautta, on myös hyvin yleistä. (Havumäki & Ja-

ranka, 2014, 121-126; statista.com.) 

 

 

Kuvio 1: Yleisimmät maailmanlaajuiset maksutavat verkkokaupoissa (sta-

tista.com, 2018) 

 

PayPal vaatii oman käyttäjätilin ja PayPalille on erikseen maksettava oikeuteen vastaan-

ottaa maksuja. Tämän maksujen vastaanoton kustannus eli käyttömaksun suuruus riip-

puu hieman kuukausittaisesta rahamäärästä, mutta joka tapauksessa PayPal perii 30 

senttiä per transaktio. Ensimmäisen kuukauden ajan PayPal perii 2,9 prosenttia joka 
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maksusta ja tämän jälkeen voi hakea alennusta 2,5 prosenttiin. Mikäli kuukaudessa ta-

pahtuu 10 000 dollarin (USD) edestä PayPal tapahtumia, on käyttömaksu 2,2 prosent-

tia, mutta silti PayPal ottaa tämän lisäksi aiemmin mainitun 30 senttiä. (McDunnigan, 

2018.) Se ei kuulosta paljolta, mutta on muistettava hinnoitellessa tuotteita, jotta ei tule 

yllättäviä kuluja. 

 

Affiliate-markkinointi on varmaan yksi moderneimmista tavoista tehdä tuottoa ja elät-

tää itsensä. Sillä tarkoitetaan tulospohjaista digitaalista kumppanuusmarkkinointia, 

mutta käsittelen sitä tässä tulona, sillä en itse aio käyttää lähitulevaisuudessa sitä markki-

noinnin kanavana vaan tulonlähteenä.  

Patelin (2018) mukaan affiliate-markkinoinnissa on neljä osapuolta. Tuotteen myyjä, 

tuotteen markkinoija, kuluttaja ja verkosto. Vaikka verkosto ei ole aina olemassa myy-

jän ja markkinoijan suhteessa, voi sellainen olla esimerkiksi Amazon, jossa myydään 

useita tuotteita ja jonne henkilö voi luoda oman henkilökohtaisen linkkinsä. Kun kulut-

taja käyttää tätä linkkiä ja ostaa tuotteita, markkinoija saa itselleen pienen osuuden tuo-

toista. 

 

Havumäki & Jarankan (2014, 157-158) mukaan affiliate-markkinointiin olisi parempi 

liittää termi ”myynti”, koska se toimii lisämyyntikanavana kumppanin avulla. Affiliate-

markkinointiin voidaan liittää termi ”influencer” eli vaikuttaja, joka toimii kumppanina 

mainostavalle yritykselle. Mainosverkostona tai julkaisualustana voi toimia perinteisen 

television lisäksi Instagram tai Youtube. Vaikuttajat ovat henkilöitä, joiden sanalla on 

valtaa, minkä takia affiliate-markkinointi on yhä yleisempää. 

 

Esimerkkinä vaikuttajan käytöstä toimii usein näkemääni mainokset erilaisista Sam-

sung-tuotteista. Mikäli kuluttaja seuraa tiettyä vaikuttajaa ja on hänen suuri faninsa, 

vaikka esimerkiksi Zlatan Ibrahimovic. Kuluttajalle selviää mainoksen kautta, että Zla-

tan käyttää nykyisin Samsung-puhelimia ja -pesukoneita. On todennäköistä, että kulut-

tajakin siirtyy käyttämään näitä tuotteita, sillä Zlatanille kelpaa hänen omien sanojensa 

mukaan vain paras. (SamsungDenmark, 2018.)  
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Yksi suurimmista vaikuttajien alustoista on Instagram, vaikka sillä on vähemmän käyt-

täjiä kuin Facebookilla tai Youtubella. Instagramin etuna Youtubeen on se, että siellä 

voi julkaista sekä kuvia että videoita, joiden ei tarvitse olla pitkiä. Tällä hetkellä In-

stagramissa näkyvyys on hankalaa, koska julkaisuja tulee useita ja Instagram ei toimi 

kronologisessa järjestyksessä käyttäjilleen. Lisäksi suosituimpien julkaisujen näkyvyyden 

algoritmit ovat muuttuneet useasti. (Hitz, 2018.) 

 

2.5.5 Yhteistyökumppanit ja yrityksen resurssit 

Yhteistyökumppanit ovat tärkeitä yrityksen toiminnalle. Niihin voidaan lukea toiset yri-

tykset, säätiöt, sijoittajat, pankit ja mainostajat, mitkä ovat tukena yritykselle sen toimin-

nassa. Näiden kumppaneiden avulla yritys toteuttamaan päätehtäväänsä, joka on tuot-

teiden ja palveluiden myynti sekä tuoda arvoa asiakkailleen. Yhteistyökumppaneita tar-

vitaan, kun yritys tai yrittäjä ei yksin kykene täyttämään tarvittavia resursseja tuotteen 

tai palvelun toimittamiseen. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa vaikkapa nahkavöitä te-

kevä seppä. Mikäli hän aikoo tuottaa nahkavöitä, on jonkun tuotettava hänelle nahkaa, 

jos hän ei sitä itse pysty tekemään. Tällöin nahkaa myyvästä yrityksestä syntyy yksi yrit-

täjän tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. (Bartlett, 2016; Cowan, 2013.) 

 

Tärkeimmät resurssit ovat yrityksen omistama omaisuus, yrityksen käyttämä omaisuus, 

jota se ei omista, kuten valtion tarjoama infrastruktuuri ja hyödyntämä omaisuus kuten 

henkilöstö. Omistama omaisuus voi olla yrityksen sijaintirakennus, koneita ja kalustoa 

tai yritykselle kuuluva auto. Käytettyyn tai hyödynnettyyn omaisuuteen, joka ei varsinai-

sesti ole yrityksen nimissä, kuuluu vuokrattu liikekiinteistö, joka on siis oleellinen yri-

tyksen toiminnalle. Vuokraamalla liikekiinteistö, koneet tai kalusto voidaan alussa vält-

tyä suurelta investoinnilta yritystä kohtaan. Autoja yrityksen käyttöön voidaan esimer-

kiksi leasata, joka on toinen termi vuokraukselle, mutta usein käytetty koneiden ja auto-

jen yhteydessä. Henkilöstöä hankkiessa voidaan hyödyntää osa-aikaisuuksia, määräai-

kaisuuksia tai vuokratyöfirmoja. (Bartlett, 2016; Cowan, 2013.) 
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2.5.6 Tuloslaskelma ja tase 

Lähes kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia ja täten myös velvollisia laatimaan tilin-

päätöksen. Kirjanpitolain 1 luvun 4 b § mukaan ”pienin kirjanpitovelvollinen” mikro-

yritys, jolloin kaksi seuraavasta saa ylittyä: Taseen loppusumma 350 000 euroa, liike-

vaihto 700 000 euroa ja tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. 

(1620/2015.) KPL:n 1 luku § kuitenkin säätää, että osakeyhtiö on joka tapauksessa kir-

janpitovelvollinen. (1620/2015.) Tässä en kuitenkaan perehdy tarkemmin säädöksiin, 

jossa eritellään mikroyritykset pienistä tai suurista yrityksistä.  

Tilinpäätöksen sisältö on KPL:n 3 luvun 1 § mukaan yrityksen toimintakertomus, tu-

loslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilintarkastuskertomus. (1620/2015). Näihin 

on lievityksiä yrityksen koon mukaan kirjanpitolaissa. Nämä asetukset eivät kuitenkaan 

ole näkemykseni mukaan oleellisia opinnäytetyön kannalta, koska perustettava yritys 

työllistää yhden henkilön eikä tule saavuttamaan yllä mainittuja minimirajoja, niin en 

perehdy tässä muihin asetuksiin tarkemmin.  

Accountor Go tiivistääkin hyvin artikkelissaan, että aiemmin mainittu mikroyritys ja 

kaikki sitä suuremmat yritykset ovat toiminimenä velvollisia laatimaan tilinpäätöksen ja 

taas kaikki muut yhtiömuodot ovat siihen velvollisia koosta riippumatta. (Accountor 

Go, 2016.) 

 

Yrityksen tuloslaskelma koostuu seuraavista asioista: tulot, kulut, poistot, liiketoimin-

nan muut kulut, liikevoitto, rahoitustuotot ja -kulut. Lopuksi näistä lasketaan verot, 

jotta saadan tilikauden voitto. Nämä kaikki summat ovat ilman arvonlisäveroa ja ne si-

sältävät myös velallisen myynnin tai oston, vaikka se ei olisikaan realisoitunut tuloslas-

kelman ajanjaksolle kassaan. (Tomperi, 2017, 145-150.) 

 

Taseessa erotellaan yrityksen varat ja velat, vastaavat ja vastattavat. Yrityksen vastaaviin 

kuuluu sen pitkäaikainen omaisuus kuten mahdolliset aineettomat oikeudet kuten pa-

tentit, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto kuin myös lyhytaikaiset saatavat eli 

myynti- tai lainasaamiset. Tyypillisimpiä vastattavan eriä ovat yrityksen kassa, pitkäaikai-

set lainat sekä lyhytaikaiset lainat eli ostovelat tai muut lyhytaikaiset velat. (Tomperi, 

2017, 152-155.)  
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2.5.7 Rahoituslaskelma- ja suunnitelma 

Rahoituslaskelma koostuu sisääntulevasta ja ulosmenevästä kassavirrasta eli tuloista ja 

kuluista. Harvan vaaditaan lain mukaan laatimaan rahoituslaskelmaa, mutta monen 

voisi olla hyödyllistä. Tuloja ja kuluja on juoksevia kuten myynnit ja tavaraostot, inves-

tointiluontoisia kuten koneen myynti tai hankinta ja rahoitusluontoisia kuten sijoituk-

sen tuotot tai yritykselle otetun lainanlyhennykset. (Mäkinen, 2012, 44-46) 

 

Kassavirtasuunnitelma puolestaan on kuten nimi osoittaa, tulevien virtojen suunnitte-

lua. Sen haasteena on epävarman tulevaisuuden tarkka ennustaminen. Kassavirtaa on 

hankala ennustaa ilman aiempaa toimintaa, mutta sen voi kokea hyödylliseksi, mikäli 

yritys haluaa osoittaa maksukykynsä ja kuukausittaisen kannattavuutensa. (Mäkinen, 

2012.) 
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3 Mikä personal trainer on? 

Personal trainer on henkilö, joka auttaa asiakastaan saavuttamaan tavoitteensa. Tavoit-

teena voi olla lihaksen kasvatus, painon pudottaminen, yleiskunnon saaminen sekä ylei-

sen hyvinvoinnin parantaminen. Personal trainer saatetaan mieltää vain saliliikuntaan 

ohjelmia tekeväksi henkilöksi, mutta kuten nimikin sanoo, he ovat myös henkilökohtai-

sia valmentajiksi, jotka voivat opastaa asiakkaitaan monin tavoin asiakkaan toiveisiin 

perustuen. Personal trainerin ammattiin kuuluu usein liikuntaa sisältävien ohjelmien li-

säksi ravitsemusneuvonta, joka on olennainen osa muutoksen luomisprosessissa. Tätä 

varten näkee harvoin personal trainereita, jotka eivät tarjoa ravitsemusneuvontaa. 

(Aalto & Seppänen, 2012.) 

 

Personal trainer -koulutuksen voi hankkia monen eri palvelun kautta, kuten Trai-

ner4You, joka tarjoaa laadukkaita alan koulutuksia. Tämä koulutus ei vaadi aiempaa lii-

kunta- tai urheilualan koulutusta, jota minulla ei esimerkiksi ole. Koulutus on intensiivi-

nen, mutta jakautuu useammille päiville. (Trainer4You.)  

Sertifikaatin saatua kurssit käynyt henkilö voi ryhtyä kouluttautuneeksi personal traine-

riksi. Ymmärrykseni ja tiedonhakuni jälkeen olen tullut tulokseen, ettei personal trainer 

-koulutus ole pakollinen tätä nimikettä käyttääkseen, mutta koulutus on varmasti hyö-

dyllinen luotettavuuden ja asiantuntevuuden luomiseksi.  

Tätä ajatusta komppaa personal trainer Vatanen. Vaikka hänellä oli hyvä kokemus 

usean treenaamisvuoden jälkeen, ei hän olisi silti lähtenyt opastamaan muita ilman serti-

fikaattia. (liite 10.) 

Kuitenkin personal trainer Nyholmin näkökulmasta voi olla heikkoa lähteä alalle yrittä-

jäksi ilman taustaa. Vaikkakin koulutus on kattava, se on silti aika lyhyt ja omaa koke-

musta olisi hyvä olla (liite 9.) 

 

3.1 Personal trainerin erilaiset roolit 

Kuten aiemmin mainitsin, personal trainerin asiakkailla voi olla hyvinkin erilaisia tavoit-

teita. Asiakkaan tähdätessä yleiseen lihaskuntoon on personal trainerin rooli hyvin eri-

lainen kuin painonpudotuksessa tai kehonrakennuksessa.  
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Tähdätessä yleiseen hyvinvointiin tai lihaskuntoon voidaan lähteä perusaiheista, kuten 

asiakkaan elämäntilanteesta, työtavoista ja -ympäristöstä sekä edellisestä liikuntataus-

tasta. Näiden perusteella voidaan asiakkaalle luoda yksinkertainen sekä nopea treenioh-

jelma, jonka saa suoritettua 30 minuutissa ja tavoitteena tämä olisi tehdä 2-3 kertaa vii-

kossa muun liikunnan ohella. (Aalto & Seppänen, 2012.) Myös Nyholm korostaa, että 

tärkeintä on saada asiakkaat liikkumaan ja voimaan paremmin. Hän mainitseekin haas-

tattelussa, että personal trainerit voisivat koittaa verkostoitua terveyshuollon kanssa yh-

teiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi (liite 9.) Ohjelman teon jälkeen personal traine-

rin rooli on varsin passiivinen ja lähinnä asiakkaasta tai personal trainerin jatkokysy-

myksistä kiinni, että jatkuuko asiakassuhde vai ei. 

 

Personal trainerin roolista tulee nauttia ja sen ei tule tuntua puuduttavalta työltä. Sekä 

Nyholm että Vatanen mainitsevat tärkeimmäksi arvoksi työssään sen, kun asiakas edis-

tyy ja mainitsee voivansa paremmin. Tämä tuo molemmille haastatelluille hyvän olon ja 

tunteen siitä, että tekee asioita oikein. (liitteet 9 & 10.) 

Vatasen mukaan roolissa tulee olla kuitenkin nautinnon lisäksi vastuullinen. Saatujen 

tuloksien tulisi olla pysyviä eikä palata takaisin, vaikkakin tämä on täysin asiakkaasta 

kiinni. (liite 10.) 

 

Toisena esimerkkinä voidaan ottaa painonpudotus, sillä se tuntuu olevan yleisimmin 

kuultu tavoite tai uudenvuodenlupaus, jonka tiedän. Painonpudotukseen vakavasti läh-

dettäessä, asiakkaan saavutettua yleisen lihaskunnon, on hyvä olla personal trainer jat-

kuvana tukena. Personal trainerilta saa myös usein ravitsemusneuvontaa sekä -ohjel-

man, jonka avulla tulokset ovat taattuja, kun sekä ravinto- että liikuntaohjelmaa toteute-

taan suunnitelman mukaisesti.  

Haikarainen (2016, 28-29) argumentoi, että treenin osuus painonpudotuksen onnistu-

misesta on jopa 70%. Tällöin on mahdollista, että personal trainerin rooli henkisenä tu-

kijana ja psyykkisenä valmentajana on huomattavasti suurempi kuin edellä mainitussa 

esimerkissä hyvinvoinnin parantamisessa ja kunnon kasvattamisessa. Personal trainer 

voi tarjota asiakkaalleen esimerkiksi etäviestinyhteydenottoja sekä kotikäyntejä tai pun-

nituksia sekä neuvoa asettamaan välivirstanpylväitä.  
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3.2 Alalla toimiminen– yrittäjänä vai työntekijänä? 

Yrittäjänä vastaa omasta toiminnasta täysin asiakashankinnasta verkostojen ylläpitämi-

seen ja myös elannostaan, kun taas työntekijänä toiminta on tuettua ja yksin ei vastaa 

yrityksen toiminnan kannattavuudesta ja esimerkiksi asiakkaita ei tarvitse itse hankkia, 

ellei yrityksessä olla todella sisäisyrittäjälähtöisiä. (Peltola, 2015). Yrittäjyyteen ja sen eri 

muotoihin perehdytään kappaleessa kaksi.  

 

Lähtiessä personal traineriksi on kaksi valintaa kuten monella konsultointia harrasta-

valla henkilöllä eli mennäkkö töihin yritykselle vai perustaako yritys itse. 

Lähdessä työntekijäksi on monenlaisia vaihtoehtoja. Usealla saliketjulla, kuten Elixialla 

tai Fitness24Sevenillä, on töissään ketjun omat personal trainerit. On myös personal 

trainer -palveluja erikseen tarjoavia yrityksiä, kuten FitFarm. Kumpaan suuntaan ta-

hansa lähtee, saa tällöin itselleen hyvän nimen taakseen, valmiit asiakassuhteet, toimi-

van työympäristön ja samankaltaisia kollegoita, aivan kuten muunlaisissakin yrityksissä. 

Tämä saa kuulostamaan yrittäjäksi lähtemisen varsin karulta, mutta ne ovat tosiasioita. 

Yrittäjäksi lähtiessä on tosin omat etunsa. Yrittäjänä ei ole sidottuna johonkin nimeen 

tai sen toimintatapoihin. Mikäli olet jonkin salin ”oma” personal trainer, voi olla hanka-

laa tehdä salin ulkopuolisille henkilöille ohjelmia, jos toimitulla salilla näin säädetään.  

 

Mitä alan kilpailuun tulee, ovat haastatellut personal trainerit Nyholm sekä Vatanen sa-

maa mieltä, että alalla tekijöitä mahtuu, vaikka kilpailua on. Heillä molemmilla on sama 

näkemys siitä, että treenattavia eli asiakkaita riittää. He kuitenkin korostavat, että on 

hyvä erottua muiden yrittäjien joukosta erikoistumalla ja rohkeasti markkinoimalla itse-

ään tietyn asian ammattilaisena. (liitteet 9 & 10.)  
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4 Asiakas 

Kuten mainitsin johdannossa, yrityksen tärkein osa on asiakkaat. Jos asiakkaita ei ole, 

niin todennäköisesti yrityksen elinkaarikaan ei ole hyvin pitkä. 

Asiakaspalvelu on suuri osa yrityksen imagoa ja täten ansaitsee tarkemman katsauksen 

sen sisältöön ja siihen, mitä huono tai hyvä asiakaspalvelu tarkoittaa yrityksen imagolle.  

Arvolupauksen luominen tuo yrittäjälle uuden tavan kohdistaa yksinkertaisesti asiakas-

segmentti tuotteeseen tai palveluun canvaksen kautta. Siinä täytetään asiakkaan halut ja 

kipupisteet, joihin vastataan tuotteen haluttavilla ominaisuuksillä sekä kivunlievittäjillä.  

Asiakkaita on erilaisia ja heidät on hyvä jo yrityksen perustamisvaiheessa kategorisoida 

erilaisiin segmentteihin. Segmenttien konkreettisin hyöty syntyy, kun tietylle tuotteelle 

tai palvelulle ollaan luomassa markkinointisuunnitelmaa. Nämä segmentit voivat perus-

tua trendeihin, maantieteelliseen sijaintiin tai ikään. 

 

4.1 Asiakaspalvelu 

Asiakaspalvelua voitaisiin kutsua asiakkaan jälleenkutsukortiksi, sillä kuluttajat arvosta-

vat hyvää asiakaspalvelua. Verkkokaupassa asiakaspalvelu koostuu erilaisista asioista 

kuin kivijalkakaupoista, mutta periaate on sama: Asiakkaan kysymyksiin vastataan ja 

asiakasta palvellaan hyvin oli hän sitten ostamassa yhdet kengännauhat tai kolmekym-

mentä paria kalliita nahkakenkiä. Kun asiakkaalle tulee kysymys, hänen voi olla hel-

pointa ottaa yhteyttä sähköpostitse. Ainakin kynnys kirjalliseen yhteydenottoon on ma-

talampi kuin puhelinsoitto tai live-tapaaminen. (Havumäki & Jaranka, 109, 2014.)  

 

On myös tärkeää, että vastatessa viestiin puhuu oikealle ihmiselle oikeassa tilanteessa. 

Harvemmin vastaaminen yksinkertaiseen kysymykseen tuotteen saatavuudesta on enää 

24 tunnin jälkeen relevanttia, sillä asiakas on siirtynyt muualle. Yrityksen on oltava 

myös sitoutunut ja johdonmukainen palvelemaan asiakasta, koska silloin syntyy koke-

mus pysyvyydestä eli siitä, että asiakkaalla ja hänen kysymyksillään on merkitystä. Täl-

löin on niin sanotusti saatu jalka oven väliin ja asiakkaan yksinkertainen pyyntö tuot-

teen saatavuudesta voikin johtaa isoon hankintaan kohdeyritykseltä eli niin sanottuun 

lumivyöryefektiin. (Pyykkö, 2015.)  
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Sosiaalisen median kanavat tarjoavat vaihtoehdon, jossa asiakas ei pelkästään lähetä 

tekstillistä viestiä, vaan samalla myös näkee vastaanottajan profiilin. Instagramissa on 

hienoa myös toiminto, jolla näkee, milloin käyttäjä on ollut viimeksi paikalla. Tämän 

toiminnon kuitenkin saa pois käytöstä. (Instagram 2018.) 

Tämä tuo asiakkaalle kokemuksen läsnäolosta ja aidosta kontaktista sekä samalla hän 

saattaa myös kokea samaistumisen tunnetta julkaisemastani sisällöstä. On hyvinkin 

mahdollista, että olen julkaissut sisältöä jollain sosiaalisen median kanavalla, joka vastaa 

siakkaan kysymykseen (Havumäki & Jaranka, 111-112, 2014.) 

 

Asiakkaille tavallisin tapa osoittaa epätyytyväisyytensä palvelua tai tuotetta kohtaan on 

reklamaatio. Tuote voi olla virheellinen, kuten vaate voi kutistua pesussa tai huollettu 

auto hajoaakin ensimmäisillä kilometreillä. Onnekseni reklamaatiot ovat pienemmässä 

valokeilassa, koska pääosin tuotteideni onnistuvuus on täysin ostajasta kiinni eikä niissä 

ole mitään fyysistä, elleivät ne ole printattuja versioita. Mikäli printti on epäonnistunut 

tai heti paketista sen sivut hajoaisivat, saisi asiakas  tottakai uuden printatun version ti-

laamastaan ohjelmasta. Joka tapauksessa kaikki palaute otetaan vakavasti, siihen pereh-

dytään ja vastataan mahdollisimman ripeästi, vaikka vika ei välttämättä ole tuotteessa. 

(Havumäki & Jaranka, 113, 2014.) Kun vika on tapahtunut ja reklamaatioon ei vastata, 

voi asiakkaan olla vaikeampaa osoittaa luottamusta yritystä kohtaan ja tällöin asiakas-

suhde kärsiä.  

 

4.2 Arvon luominen arvolupauksen kautta 

Arvolupaus on Alexander Osterwalderin ja muutaman muun, kuten Yves Pigneurin, 

kehittämä malli, joka koostuu seuraavista asioista: yrityksen tuottamat tuotteet ja palve-

lut, niiden luomat kivunlievittäjät sekä hyödyt. Nämä kohtaavat asiakkaan tarpeiden, 

tehtävien ja vältettävien kipukohtien kanssa. (Järvinen & Kari, 2017, 92.)  

 

Arvolupauksen tulee siis kohdata asiakasryhmän odotuksien kanssa, jonka takia kulle-

kin asiakasryhmälle on luotava oma arvolupaus. Arvolupauksen avulla ratkaistaan asiak-

kaan hyöty yhdistämällä se yrittäjän tarjoamaan palveluun. Liikeidean toimivuus perus-
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tuu juuri tähän, koska mikäli tuotteesi eivät kykene ratkaisemaan minkään asiakasryh-

män kipuihin tai tavoittelemiin hyötyihin, voi liikeideassa olla hiomisen varaa. (Järvinen 

& Kari, 2017, 92-93.)  

 

Kaikkia asiakkaan kipuja ei kyetä ratkaisemaan yhdellä tuotteella, jonka takia on hyvä 

luoda arvolupauslaatikoihin numerojärjestelmä, jossa kullakin vastataan kuhunkin nu-

meroon. Tärkeintä on tarjota tuotteella vastine, jonka asiakas kokee hyödylliseksi itsel-

leen ilman kosketusta suuriin kipupisteisiin. Mikäli tuote samaan aikaan tarjoaa lievi-

tystä kyseisiin kipuihin, sitä parempi. (liite 5.) 

 

Arvolupaus tulee luoda myös niin, että se asettaisi yrittäjän tuotteet eroaviksi kilpaile-

vista ja vaihtoehtoisista, jo olemassaolevista, tuotteista. Mikäli yrityksen tuotteet eivät 

kykene erottumaan olemassaolevista ratkaisuista, olisi vaikeaa houkutella asiakas juuri 

tämän tietyn yrityksen luokse. Palvelua tai tuotetta voi myös verrata jo erittäin tunne-

tuksi tulleeseen palvelutarjoajaan, esimerkiksi personal trainer -alan McDonald’s. Toi-

mii kaikille, on edullinen ja helposti saatavilla. Personal trainer -alan Apple taas olisi ai-

van erilainen. (Järvinen & Kari, 2017, 94-95.) Aivan tavallisesta sosiaalisesta kanssakäy-

misestä on ollut myös hyöty arvolupauksen luonnissa. Minulla on muutamia kavereita, 

jotka ovat aivan eri kohdissa elämäänsä, mutta haluavat silti parantaa terveyttään. Arvo-

lupauksen roolia ei voida siis vähätellä asiakastyyppien löytämisessäkään vaan se on 

erittäin tärkeä työkalu aloittelevalle yrittäjälle ja kuuluu kokemukseni mukaan yrittäjän 

arsenaaliin. Kuten moni muukin suunnitelma, voi arvolupauskin muokkauua ajan 

myötä ja hioutua tarkemmaksi kohdattua oikeasti asiakkaita. 

 

4.3 Asiakas- ja markkinointisegmentit 

Jotta voidaan markkinoida, tulee selvittää, kenelle, mitä ja miten markkinoidaan. Asia-

kassegmentti muodostuu, kun asiakkaat on ryhmitelty yhtenäiseen joukkoon asiakas-

suhteiden hallinnan ja/tai markkinnoinnin kautta. Perusperiaatteena toimii oletus siitä, 

että asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja yritykselle on hyödyllistä tavoitella kuluttajia, joilta 

löytyy eniten halua yrityksen liiketoiminnalle. Segmentointi johtaa yhtenäiseen markki-

nointiin kullekin segmentille, koska jokaiselle asiakkaalle ei millään tavalla voida yh-
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dessä tehokkaasti tarjota tuotteita tai vaihtoehtoisesti millään yrityksellä tuskin riittää re-

surssit yksilöidyn liiketoimintasuunnitelman luominen yksittäiselle asiakkaalle. Yhdessä 

asiakassegmentissä on siis asiakkaita, joilla on vähintään yksi, yhteinen ostamiseen liit-

tyvä piirre. (Viitala & Jylhä, 2014, 100-102; Bergström & Leppänen, 2009, 116-118.) 

 

Segmentointi on siis hyvin asiakaslähtöistä, koska ne perustuvat asiakkaiden tarpeisiin. 

Toinen asiakas ostaa pikaruokaa vain ollessaan kiireinen, kun toiselle se on vaikka vii-

kottainen traditio perheensä kanssa. Jo tällöin ei synny välttämättä vain yksi, vaan jopa 

kaksi eroavaisuutta saman pikaruokalan asiakkaissa puhumattakaan siitä, mitä he asioi-

dessaan ostavat. Myös Bergius argumentoi, että segmentti luodaan asiakasta varten sekä 

yrityksille tehtävässä kaupassa että kuluttajakaupassa perustuen asiakkaan tarpeisiin. 

(Bergström & Leppänen, 2009; Bergius, 2014.) Segmentointi voidaan siis täten yhdistää 

eri markkinointitapoihin ja yhdelle asiakassegmentille voidaan markkinoida samaan ta-

paan, kun tarpeeksi monta asiaa ovat asiakkailla yhteistä. 

 

Segmenttejä voidaan siis luoda demografisten ja elämäntyylikriteerien mukaan. Aiem-

massa oli kyse kahdesta eri elämäntyylistä, mutta todennäköisesti yhdestä demografi-

sesta eli asiakkaat asioivat samassa pikaruokalassa usein satunnaisen ajanoton aikana. 

Demografisia kriteereitä ovat sijainnin lisäksi esimerkiksi ikä, sukupuoli, koulutus, am-

matti ja perheen koko. Elämäntyylikriteereitä ovat muun muassa motiivit, persoonalli-

suus ja kiinnostuksen kohteet.  

Kun nämä on analysoitu, voidaan edetä asiakassuhteen tyyppiin eli ostomäärään tai -

arvoon, ostojen tiheyteen (kuinka usein kuukaudessa tämä asiakas käy) ja asiakastyyty-

väisyyteen, mikäli asiakas on esimerkiksi jättänyt positiivista tai negatiivista palautetta 

aiemmin. Jos asiakas käy usein samassa paikassa, hän tuskin kuitenkaan on tyytymätön. 

Tämä kuvailemani otanta asiakkaista kuvailee vielä varmasti useampaa asiakassegment-

tiä, mutta se koostuu jo olemassaolevista asiakkaista eli jo sillä markkinointia voidaan 

täsmentää. Tämän datan selventämiseen tarvitaan avoimuutta lähestyessä asiakasdataa 

sekä paljon kärsivällisyyttä. (Bergström & Leppänen, 2009; Bergius, 2014.) 
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Yritys ei kuitenkaan voi omia itselleen kaikkia segmenttejä. Bergström ja Leppäsen mu-

kaan on valittava tietyt segmentit, joihin yritys pystyy tuotteillaan tehokkaimmin vastaa-

maan sekä markkinoinnin parhaiten kohdentamaan. (Bergström & Leppänen, 2009.) 

Tässä voidaan tuoda myös esille arvolupauksen hyödyllisyyttä, koska sen avulla pysty-

tään määrittelemään tuotteen tai tuotteiden hyödyllisyys asiakastyyppiä kohden. (Liite 

5.) Arvolupauksen käyttöperiaatteista kerrotaan aiemmin tässä kappaleessa. 
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5 Tutkimusmenetelmät 

Produktini tärkein tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen. Tarkoituksena on löytää 

oman kvalitatiivisen tutkimuksen avulla oma liiketoimintasuunnitelma, joka perustuu 

omaan ideaan personal trainer -yrittäjyydestä ja siitä, kuinka haluan yrittäjyyttä harjoit-

taa.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen käyttöä perustelee sen sopivuus aiheeseen. Vaikka kvantita-

tiivisen tutkimuksen selkeä etu on faktojen tuominen, on sitä vaikeaa käyttää näkökul-

man valistamisessa, luomisessa tai ilmaisemisessa. Toisena kvantitatiivisen tutkimuksen 

etuna voidaan pitää sen suoraa liitettävyyttä tilastolaskentaan, joka on aika kauttaaltaan 

tunnettu käsite. Tilastolla voidaan näyttää selkeästi monenlaiselle lukijalle tutkimuksen 

tuloksia ilman suurta määrää sanoja. (Hirsjärvi ym., 2008.)  

 

On kuitenkin turhaa ajatella kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää täysin 

eri asioina, joilla pyritään erilaisiin tuloksiin. Molempien tavoitteena on luoda argu-

menttiperusta tutkijan näkemyksille, jottei tutkijan puheenvuoro ole täysin subjektiivi-

nen. Argumenttiperustaksi voidaan käyttää taulukkoa, joista voidaan tehdä havaintoja 

tai sitten voidaan haastatella henkilöitä asiasta. Tässä tapauksessa näkisin, että molempi 

parempi. (Alasuutari, 2014, 31-34.) Tämän vuoksi olen hyödyntänyt kvantitatiivisen tut-

kimuksen tuloksia opinnäytetyössä vahvistamaan teoriapohjaa. Esimerkiksi kappaleessa 

kaksi kerrotaan Suomen yleisimmän yhtiömuodon olevan osakeyhtiö. Tämä perustuu 

PRH:n luomaan taulukkoon, jossa on kaikki suomalaiset kaupparekisterissä olevat yri-

tykset. (PRH, 2018). 

 

Olen käyttänyt opinnäytetyötäni varten kirjallisten lähteiden lisäksi artikkeleja, videoita 

sekä podcasteja internetlähteinä. Kirjallisuus nojaa vahvemmin liiketoimintaan, yrittä-

jyyteen ja sitä ympäröiviin teemoihin sekä tutkimusmenetelmien kuvaamiseen, sillä kir-

jallisuusvalikoima koskien personal trainingia on hyvin suppea ja tutkittuani useaa suo-

malaista kirjaa niistä löytyy lähes täysin samankaltaista informaatiota. Osaa tästä infor-

maatiosta on joutunut käsittelemään skeptisesti, sillä kaikkea kirjan tuomasta tiedosta ei 
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voida tieteellisesti todistaa tai on todistettu olevan väärin. Niitä voidaan myös epäillä 

olettamiksi. (Alasuutari, 2014.) 

Opinnäytetyötä varten tekemäni haastattelut ovat hyvin avoimia ja jopa syviä. Haastat-

telut ovat johtaneet eräänlaisiin ”ahaa”-elämyksiin yksinkertaisillakin vastauksilla. Haas-

tatteluihin on käytetty pohjaa, mutta osaa kysymyksistä ei edes tarvinnut esittää, kun 

haastateltava jo tähän asiaan luontevasti siirtyi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 73-75; liite 1.)  

Haastatteluissa en kokenut, että vastaajilla olisi ollut mitään syytä antaa väärä tai jopa 

valheellinen vastaus. Koen siis, että saamani vastaukset ovat oikeita ja päteviä, vaikka-

kin osittain vain näkemyksiä tai oletuksia, eivät siis välttämättä yleisesti hyväksyttyjä to-

tuuksia. Tällöin haastattelujen tuottamia vastauksia voidaan käyttää luotettavina tiedon-

lähteinä produktin tueksi. (Alasuutari, 2014, 95-99.) 

 

Tärkeintä haastattelujen tekemisessä olivat asiantuntijoiden, eli sertifioitujen personal 

trainereiden, näkökulman saanti opinnäytetyöhön ja keskustelu itselle mielenkiintoisesta 

aiheesta sekä useat haastattelun jälkeen syntyneet lisäideat, joita en voisi kuvitella saa-

vani ilman haastattelujen toteutusta. Tämä ilmentymä osoittaa sen valaistuskokemuksen 

olemassaolon ja tärkeyden. Monet itselle sokeassa pisteessä sijaitsevat asiat tulevat yht-

äkkiä suoraan päin näköä, jolloin saa monipuolisemman kuvan oman yrityksen eri as-

pekteista. Nämä valaistumiset varmastikin auttavat myös ensiyrittäjän sudenkuoppien 

välttämisessä. (Blank, 2012). 
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6 Liiketoimintasuunnitelma 

Tässä kappaleessa kerron oman yritykseni liiketoimintasuunnitelman. Olen rakentanut 

liiketoimintasuunnitelmani Osterwalderin BMC -pohjan perusteella, jolloin siinä kerro-

taan yrityksen keskeisimmät tuotteet tai palvelut, mistä ja mihin raha virtaa, asiakasseg-

mentit ja -suhteet, myyntikanavat, tärkeimmät partnerit sekä resurssit. Liiketoiminta-

suunnitelma täten sisältää myös elementtejä perinteisestä mallista ja olen luonut myös-

kin alustavat laskelmat (tulos- ja kassavirtalaskelmat), joihin voidaan perustaa yrityksen 

perustamisen kannattavuus. Niistä saa myös kuvan yrityksen toiminnasta yleisellä ta-

solla, koska lähtökohtana on yrittäjäksi ryhtyminen vuoden 2019 aikana osa-aikaisena 

työni ohessa. Tällöin toimin yrittäjänä pääasiassa internetmaailmassa, mutta mikäli kiin-

nostusta löytyy henkilökohtaisille treenaussessioille aikatauluni puitteissa, niin voin ot-

taa sen myös mukaan vielä samana vuonna. 

 

BMC:n lisäksi olen hyödyntänyt Osterwalderin Value Proposition Canvas -mallia eli ar-

volupausta, josta olen kertonut paljon kappaleessa 4. Tämän perusteella olen luonut 

tuotteeni ja hionut kolme asiakassegmenttiä, jonka kautta yritys kykenisi täyttämään 

useamman asiakastyypin etsimiä hyötyjä sekä välttämään heidän pahimpia kipukohti-

aan. 

 

Olen tehnyt yritykselleni varovaisen optimistisen tulos- ja rahoituslaskelman. Kulut pe-

rustuvat tutkimiini määriin ja kokemaani tarpeeseen esimerkiksi kameran ja koneen 

osto sekä markkinointi. Myynnin puolesta ei koskaan voi olla varma. Näiden laskelmien 

perusteella minun olisi otettava 2 000 euron laina aloittaakseni yritystoiminnan, mutta 

voi olla, ettei tätä lainaa tarvita, jos vaikka saan säästettyä tämän pääoman kasaan. (liit-

teet 2 & 4.) Lisäksi rahoituslaskelmassa ei ole otettu huomioon mahdollista starttirahaa, 

jonka hakemisesta on puhuttu aiemmin yrittäjyyskappaleen yhteydessä. 
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6.1 Yritysmuotoni 

Aiemmin luvussa kolme kerrottiin eri yritysmuodoista, niiden hyödyistä ja rajoitteista. 

Olen punninnut yritysmuotoa todella paljon. Osa-aikaisena yrittäjänä parasta voisi olla 

perustaa osakeyhtiö, mutta samaan aikaan toiminimikään ei ole huono ajatus. Taloutta 

opiskelleena pidän osakeyhtiötä miellyttävämpänä vaihtoehtona tulonlähteen jakamista 

ansio- ja pääomatuloon parempana kuin satunnaisia yksityisottoja. Valintaan vaikuttaa 

myös se, että osakeyhtiö on tulonjakautumisen lisäksi myös muutoin joustava. Mikäli 

jossain kohtaa haluan ottaa yhtiökumppaneita, koen sen luontevammaksi osakeyhti-

össä, jolloin he saavat päättää omalla rahamäärällään, kuinka paljon osakkeita saavat eli 

kuinka paljon omaisivat määräysvaltaa yrityksessä. Tämä on tietenkin täysi hypoteesi, 

kun tällä hetkellä en koe, että tulisin olemaan yhtiökumppanina jonkun kanssa, mutta 

haluan pitää mielen ja vaihtoehdot avoimina. Toiminimen kuitenkin on lain velvottei-

den, kuten tilinpäätösvelvollisuuden, mukaan paljon ”helpompi”. 

Lisäksi toiminimessä asiat toimisivat yhdeltä tililtä ja yhdellä nimellä, jolloin ei tarvitse 

erillisiä pankkitilejä eikä ole erillistä oikeushenkilöä. Kaiken tämän mainitun jälkeen 

koen, että lähden yrityselämään toiminimenä. 

 

6.2 Yrityksen tulonlähteet 

Personal trainer yritykseni päätulonlähde on tarjotut palvelut. Näihin kuuluvat kun-

toilu- ja ravinto-ohjelmat, erinäköiset neuvonnat sekä erilliset 1-on-1 -treenisessiot. 

Neuvontoja voivat muun muassa olla kasvotusten tai etänä suoritetut keskustelusessiot, 

joissa tarjoan asiakkaille hyödyllisiä neuvoja ja vastaan heidän kysymyksiinsä. Olen 

miettinyt erilaisia palvelupaketteja, jotta jokaiselle löytyisi jotakin. Edullisempaan pää-

hän voidaan tähdätä pelkällä kuntoilu- ja ravinto-ohjelmalla ilman suurempaa henkilö-

kohtaista ohjausta ja arvokkaimmassa päässä olisi 24/7-palvelu, joka tarkoittaisi, että 

minut tavoittaa lähes kellon ympäri ja asiakas saa henkilökohtaista ohjausta oman tar-

peensa mukaan. Näiden mukaan on luotu varovainen myyntisuunnitelma, josta saa os-

viittaa myynnin määrästä vuoden aikana. Suunnitelman mukaan ohjelmien myynti al-

kaisi maaliskuussa, sillä oletuksella, että liiketoiminta alkaisi vuonna 2019. (liite 3). Ly-

hyesti tiivistettynä yritykseni tulomallit ovat palvelun tilaus, yksittäisen tuotteen osto ja 

sivutulonlähteet, josta kerronkin seuraavaksi. 
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Yrityksen sivutulonlähteinä voivat toimia sponsorit eli vaikuttajan toimiminen ja sosiaa-

linen media. Sponsorointia voisi saada erilaisilta yrityksiltä, jotka kokevat, että tuon lisä-

arvoa heidän brändilleen. Tuoteryhmiä, joita voisin kuvitella sponsoroivani, ovat lisära-

vinteet sekä urheiluvaatteet, -välineet ja -tarvikkeet. Myös jokin kuntosali saattaisi ha-

luta tarjota minun kautta usille jäsenille etuja. Sosiaalisessa mediassa panostaisin näky-

vyyteen YouTubessa ja Instagramissa, jossa voisin toteuttaa lisäarvon tuomista sponso-

roimilleni brändeille. YouTube olisi myös hyvä kanava minulle tehdä lyhyitä videoita 

koskien alaani, esittämään intohimoani, tuomaan esille palveluitani ja tarjoamaan vink-

kejä täysin ilmaiseksi.  

 

6.2.1 Valmisohjelmat 

Minulla on useita valmisohjelmia, joita olen ajatellut julkaista saatuani ensin validiteettia 

tehtävään personal trainer -koulutuksen jälkeen ja yrittäjäksi ryhtyessäni. Tulin kuiten-

kin tulokseen, että tässä kohtaa olisi hyvä mainita niistä muutama. Ohjelmani ovat saa-

tavissa sekä englanniksi että suomeksi, koska tähtään toimintaan globaalisti jo ensim-

mäisestä päivästä. Jokainen näistä kerrotuista ohjelmista on ostettavissa myös pelkkänä 

treeni- tai ravinto-ohjelmana. Ohjelmassa jokainen liike on kuvattu, jotta käyttäjällä on 

selkeä kuva mielessään, kuinka liike suoritetaan. Olen myös pyöritellyt päässäni ideaa 

tehdä videoita joka treenistä, mutta en ole vielä perustanut Youtube-kanavaa tätä tar-

koitusta varten. 

 

Olen hahmotellut laskuria, jonka perusteella asiakas voisi valita itselleen sopivan val-

misohjelman tai vaihtoehtoisesti ohjata hänet hankkimaan henkilökohtaisen valmen-

nuksen kauttani. Laskurissa kysyttäisiin asiakkaan treenihistoriaa, tämänhetkisiä tavoit-

teita, tämänhetkistä koettua tilannetta, ikää, treenipäivien mahdollisuutta ja niin edel-

leen. Kyselyn tulisi kuitenkin olla lyhyt, mutta kaiken kattava analyysin tuottamiseksi. 

Siinä voitaisiin käyttää hyödyksi ”slaideria”, jonka avulla asiakas valitsisi esimerkiksi 

haastetason sopivuuden tai tavoitteen lihasmassan kehityksen rasvanpolttamista vas-

taan. Nämä kaikki valinnat johtaisivat asiakkaalle suositeltuun ohjelmaan. Laskuri olisi 

ilmainen, vaikka se ei minulle yrittäjänä varmasti tulisi edulliseksi, mutta kyseessä onkin 

asiakastyytyväisyyden parannus sekä tietynlaisien asiakkaiden hankinta. Laskurihahmo-
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telmaa on vaikea luoda ilmaistyökaluilla, niin olen luonut tähän taulukon, josta saa sel-

keästi kuvan joka valmispalvelun soveltuvuudesta asiakkaille. Asiakastyypit perustuvat 

arvolupauksiini kyseisille asiakassegmenteille. 

 
Tuote/ 

Asiakas 

The Foundation The Building 

Block 

Leaner ForeverTM The Clean 

Builder 

A Better 

Health 

”Trying to get in 

shape” 

X (X)   X 

Young guys/girls X X  X X 

Advanced trai-

ners 

  X X X 

Taulukko 1: Tuotetaulukko 

 

Kuten taulukosta näkee, niin monipuolisin tuotteistani on ”A Better Health”, koska se 

soveltuu painoitteiltaan jokaiselle. Seuraavaksi annan jokaisen tuotteen sisällöstä ku-

vauksen.  

 
The Foundation 
 
The Foundation on ohjelma jokaiselle, joka on juuri lähdössä kehonrakennukseen. Oh-

jelma sopii myös jollekulle, joka ei ole pitkään aikaan treenannut ja haluaa löytää sali-

minänsä uudelleen. Ohjelma on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi, jotta pää ei me-

nisi pyörälle erilaisista tekniikoista tai tavoista suorittaa liikkeitä. 

 

The Foundation koostuu yksinkertaisista ravitsemusohjeista ja treeniohjelmasta, joka 

muodollisesti kestää 12 viikkoa. Kesto on kuitenkin vain muodollinen, sillä ohjelmaa 

voi hyvin tehdä pidempäänkin, varsinkin jos treenit eivät vielä kyllästytä ja tuntuu, että 

ohjelma haastaa käyttäjän joka treenikerta. 

Ravitsemusohjeet ovat hyvin suuntaa antavia tässä ohjelmassa, koska tärkeintä on hyö-

dyntää tärkeimmät ravinto- ja hivenaineet oikeissa määrissä. Asiakas valitseekin itsel-

leen sopivan kalorimäärän laskurin avulla, joita voi ladata tai etsiä itse. Laskurin kalori-

määrän avulla löytää ohjelmasta itselleen sopivan ravinto-ohjelman. Pyrin luomaan ra-

vinto-ohjelmalle vaihtelua ainakin kolmen vaihtoehdon verran per ateria, sillä kaikille ei 
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sovellu sama ruoka päivästä toiseen, mutta itse pystyn syömään kanaa, parsakaalia ja rii-

siä lounaanani vuoden putkeen. Ravinto-ohjelmassa on laskettu asiakkaalle valmiiksi 

sopivat proteiini, hiilihydraatti- sekä rasvamäärät. Ohjelma myös ohjeistaa tarvittaviin 

lisäravinteisiin. Ravinto-ohjetta voi helposti käyttää myös henkilö, joka ei halua kun-

toilla, mutta syö terveellisesti. Tätä en kuitenkaan henkilökohtaisesti pysty suosittele-

maan. 

 

Alkuperäiseen suunnitelmaani kuuluu treeniohjelman olevan kaksijakoinen eli treenit 

koostuvat ylä- ja alakehon eristävistä treeneistä kahdesti viikossa, yhteensä neljä kertaa 

per viikko. 12 viikkoon on myös laskettu tarvittavat kevennysviikot, jotka aloittelijalle 

ovat hyvin vähäiset.  

Painoissa on vaikea ohjeistaa ilman henkilökohtaista konsultointia yhteistreenin tai 

muun keskustelun muodossa, mutta painojen tulee haastaa käyttäjän joka sarjassa per 

lihas, mikä tarkoittaa, että tehtävä paino on yleensä hieman painavampi kuin viime ker-

ralla samassa treenissä samalla harjoitteella.  

Ohjelmaan kuuluu myös vaihtoehto tehdä viidesti viikossa erilaisella jaolla, joka sovel-

tuu nopeasti kehittyvälle, vaihtelua tai haastetta haluavalle aloittelijalle. 

 

The Building Block 
 
The Building Block on seuraava askel The Foundationille. Tämä ohjelma on selkeästi 

haastavampi ja soveltuu myös kokeneemmallekin treenaajalle. Ravitsemusohjeet, jotka 

tulevat tämän ohjelman mukana, ovat jo hieman enemmän henkilökohtaistettavissa ja 

lisäksi sisältää kaiken ravintoa ja palautumista koskevan informaation, mitä The Foun-

dationissa kerrotaan.  

 

Building Blockin treeniohjelmassa on kaksi vaihetta, viidesti viikossa ja kuudesti vii-

kossa. Ohjelman on suunniteltu 20 viikkoa, jolloin yksi vaihe kestäisi 10 viikkoa. Mikäli 

ohjelman hankkinut on jo kokeneempi treenaaja, voi hän siirtyä toiseen vaiheeseen ri-

peämmin. Viiteen päivään jaettu osuus koostuu ylä- ja alakehon treenistä, jonka jälkeen 

tehdään erikseen yläkehon työntävät, vetävät ja jalat. Tällä eristämisellä haetaan parem-

paa lihasmassan kasvatusta. Toinen vaihe on puhtaasti yläkehon työntävät, vetävät ja 
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jalat kahdesti viikkoon tai omaan aikatauluun sopivaan ajanjaksoon, esimerkiksi 8 päi-

vää. Lepopäivät ohjeistan pitämään kroppaa kuunnellen ja taukoa antaen myös mielelle. 

Vaikka kuntosali on omasta mielestäni paras paikka, on sieltä välillä hyvä olla poissakin. 

 

Building Blockin ravinto-ohjelman koostumus on hyvinkin samankaltainen kuin The 

Foundationissa, mutta se sisältää lisävinkkejä eri ravintoainemäärien hyödyntämiseen 

samassa kalorimäärässä ja lisäravinteiden hyödyntämisestä jokapäiväisessä elämässä. 

 
Leaner ForeverTM  
 
Tämä ohjelma on erikoistunut painonpudottamiseen minimaalisella lihaskudoksen vä-

hennyksellä ja se ei sovellu aloittelijoille. Olen itse kokeillut ruokavaihtoehtoja rajoitta-

vaa dieettiä eli ketoosidieettiä, jossa pääenergian lähteenä toimii rasva ja avustavana 

proteiini eli hiilihydraatit ovat aivan minimissä.En kokenut tätä toimivaksi kuntosalihar-

rastuksessa, vaikka rasvanpolttoon se oli erittäin tehokas, niin sitä tämä dieetti ei tar-

koita. 

Ohjelmassa korostetaan yksinkertaisuuden tärkeyttä. Paino putoaa terveellisesti kun 

energian saanti on kohtuullisesti pienempi kuin sen kulutus. Tämän saa usealla lasku-

rilla laskettua, joissa laskuri laskee asiakkaan (ja minun) puolestani perusaineenvaihdun-

nan kuluttaman kalorimäärän lisäksi treenin ja työn, mikäli se on fyysistä. Ravinto-ohje 

on hyvin verrattavissa aikaisempiin, mutta se on suunniteltu täyttäväksi sopivin vä-

liajoin, jolloin koskaan ei syntyisi liian suurta nälkää. Tiedän itse, että voisin syödä vain 

kolmesti päivässä ja silti laihtua, mutta kun kalorit ovat pienemmässä määrässä, nälästä 

tulee suurempi ja suurempi joka päivä, jolloin pienemmäksi pilkotut ateriat toimivat pa-

remmin mielenterveyden kannalta. 

 

Treeniohjelma koostuu monesta vaihtoehdosta ja tässä ohjelmassa tuodaan esiin erityis-

tekniikoita, joilla pidetään mieli tyytyväisenä. Juurikin tästä syystä kaloriväheen lisäksi 

ohjelma ei sovi vasta-alkaneelle. Ohjelman edetessä joistakin paljon energiaa kulutta-

vista liikkeistä voidaan luopua, jos ne alkavat tuntumaan epämiellyttäviltä ja tuntuvat 

kulkevan huonosti. Pystyn itse allekirjoittamaan tämän havainnon.  

Jako on kuusipäiväinen, jonka lisäksi suoritetaan toiminnallisia treenejä tarpeeksi, jotta 

kalorivähyys syntyy. Toiminnalliseksi treeniksi ohjeistan kävelyä, pyöräilyä tai laitteita 
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kuntosalilla. Toiminnallinen osuus on hyvä pitää salitreenistä erillään tai ainakin vasta 

suoraan sen jälkeen. 

 

Ohjelman päätavoitteeksi on mainittu terve painonpudotus, mutta toivon, että ohjelma 

opettaa käyttäjää yleisesti syömään terveellisemmin ja tehden valideja päätöksiä syödes-

sään kotona, ravintolassa tai juhliessa. Tämä johtaa siihen, että painonpudotus on pysy-

vämpää eikä pudotettu massa palaa ainakaan täysin rasvan muodossa takaisin, mikäli 

ohjelman läpi käynyt henkilö haluaa ”valmistuttuaan” kasvattaa jälleen lisää lihasmas-

saa. 

 

The Clean Builder 

 

Tämä ohjelma on tarkoitettu henkilölle, joka hakee lihasmassan kasvatusta. Ohjelman 

ravinnossa keskitytään samalla tavalla terveellisyyten kuin aiemmissa, mutta tässä ohjel-

massa energian saannin tulee olla suurempi kuin kulutus. Tämä lisää palautumista ja 

sitä, että joka treeni on mahdollista tehdä lujaa perille.  

 

Treeniohjelmaa voidaan verrata Leaner Foreveriin, sillä tehty kuntosalitreeni ei eroa 

paljoa kalorien ollessa runsaita tai vähäisiä. Konkreettisena erona on kuitenkin paljon 

energiaa vaativien liikkeiden pysyminen ohjelmassa loppuun asti. Kuten olen aiemmin 

maininnut, nämä ovat tärkeimpiä liikkeitä sytyttämään lihaksille tarpeen kasvaa nostaa 

enemmän painoa. 

Ravinto-ohjelmaa voidaan koostumukseltaa myöskin verrata Leaner Foreveriin, koska 

kalorien tulee silti olla terveellisistä lähteistä eikä roskaruokaa tai jäätelöä. Erona on kui-

tenkin ”off-päivät”, jolloin ei tarvitse pysyä asetetuissa kaloreissa tai aterioissa vaan 

käyttäjällä on täysi vapaus syödä mitä haluaa. Terveellisesti syöminen kuitenkin johtaa, 

myös oman kokemukseni mukaan, järkeviin valintoihin ja järkyttäviä ylilyöntejä ei 

synny. 
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A Better Health 

 

Tämä ohjelma on henkilölle, joka kokee, että hänen tavoitteenaan ei varsinaisesti ole 

suuren lihasmassan kasvattaminen tai voimatasojen nostaminen, vaikkakin tällä ohjel-

malla saa molempia. A Better Health tähtää parempaan terveyteen ja keskittyy enem-

män elämäntapoihin, mielen ja kehon yhdistämiseen, itsemotivaation ja -kurin luomi-

seen kuin treenaamiseen. 

Ohjelma vaatii myös minulta paljon enemmän kouluttautumista kuin mikään muu 

aiemmista (vaikka minulla ei ole sertifikaattia), minkä takia kuvaus on hieman ylimalkai-

nen. 

 

Tämä ohjelma on täten ehkä vaativin kaikista valmisohjelmistani ja sille ei voida antaa 

määrä-aikaa, sillä osa näistä jatkuu loputtomiin. Ohjelman treeniosuus puolestaan voi-

daan asettaa 16 viikolle, jonka jälkeen on hyvä hakea treeniin lisäideoita muista kunto-

saliohjelmistani. 

Pääpaino ohjelmassa on siis balanssin löytämisessä ja ymmärtämällä, että ei ole tärkeää 

olla syömättä herkkuja ja kiduttaa itseään turhan pienillä kaloreilla, mutta ei myöskään 

jatkuvilla dieettiin kuulumattomien ruoka-annoksien syönnillä. Tärkeintä ei ole pitää 

juuri sopivaa treeni- ja lepopäiväjonoa, vaan se, että käy treenaamassa ja kuunnellen ke-

hoaan oppii tekemään vain ylimääräistä kehonhuoltoa treenin sijaan jättäen kuntoilun 

seuraavalle päivälle. Kuntoilu, kuten kaikissa muissa ohjelmissa, on myös lenkkeilyä, 

pyöräilyä tai muuta asiakkaan haluamaa urheilumuotoa. Myös jooga on hyvästä, mutta 

useimmat joogamuodot eivät kuluta kaloreita, jolloin niitä ei voi varsinaisesti laskea 

kuntoilukategoriaan. Loppujen lopuksi balanssi saavutetaan myös kehon- ja mielen-

huollon kautta, mihin ohjelmassa keskitytään todella paljon. Ohjelmassa jaetaan tekijän 

eli minun omia kokemuksia koko kuntosaliharjoitteluni läpi ja miten olen kehittynyt ih-

misenä sinä aikana, miten salilla käyminen on kehittänyt ja muuttanut minua. Lisäksi 

annetaan hyviä vinkkejä virkistäytymiseen ilman suuria uhrauksia ajallisesti tai rahalli-

sesti. 
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6.2.2 Henkilökohtaiset palvelut 

Perinteiset personal trainer -palvelut 

 

Personal trainerin päätarkoitus on tarjota mahdollisuus treenata ohjatusti asiakkaan 

kanssa ja tehdä asiakkaalle räätälöidyt treeni- sekä ravinto-ohjelmat. Näitä ei voi toistaa 

ja tarpeen vaatiessa niitä muokataan asiakkaan kehityksen mukaan tai jos asiakkaan elä-

mässä jokin muuttaa radikaalisti esimerkiksi pääsyä salille tai mahdollisuuksia erilaisiin 

eväisiin. 

Palvelun hinta määrittyy aivan asiakkaan tarvitsemien yhteistreeni- tai konsultaatioker-

tojen mukaan. Kolmella ohjauksella kuukaudessa kolmen kuukauden ohjelma voisi 

maksaa hyvinkin 249€ ja taas samanlainen ohjelma, mutta kuudella ohjauksella 349€, 

jolloin lisäohjaukset saa huomattavasti edullisemmin. Tarkoitus ei ole kuitenkaan luoda 

asiakkaalle tarvetta useampaan ohjaukseen vaan sen tulee olla asiakaslähtöistä, kuten 

kappaleessa 4 olen kertonut. 

 
24/7 -palvelu 

 

Tarjoamani 24/7 -palvelu sisältää rajattoman kommunikaation kanssani, yhteensä 12 

yhteistä liikuntakertaa asiakkaan kanssa kuukaudessa, räätälöidyn liikunta- sekä ravinto-

ohjelman. Mikäli sama asiakas on tämän palvelun käyttäjä pidempään, saa hän seuraa-

vatkin ravinto- sekä liikuntaohjelmat täysin maksutta. Palveluun kuuluu myös se, että 

asiakkaalla on suora yhteys minun kalenteriini, josta hän pystyy varaamaan itselleen so-

pivan ajan lisäkonsultaatioille tai liikuntakerroille.  

Tällä palvelulla kynnys lähteä liikuntaan on hyvin pieni ja asiakkaan kokemus ”jaetusta” 

vastuusta kasvaa. Vaikka vastuu tuloksista on silti täysin asiakkaalla itsellään, pystyy hän 

saamaan ongelmakohtiin samantien konsultointia.  

Sain idean tähän palvelutuotteeseen juttelemalla kaverini kanssa siitä, että millaista pal-

velua joku henkilö saattaisi tarvita. Keskustelu tapahtui hyvin luonnollisesti eikä minulla 

ole siitä valitettavasti minkäänlaista dokumentointia. 
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Konsultointipalvelu 

 

Tämä palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka osaavat tehdä ravinto- ja treeniohjelmansa, 

mutta kaipaavat ammattilaisen näkemystä asioihin. Tätä palvelua voisin antaa asiakkaille 

hyödyntäen vidoepuhelualustoja kuten Skype tai Facebook-puhelut. Konsultointitilai-

suudessa asiakkaalla olisi mahdollisuus kysyä asioita koskien tekemäänsä ohjelmaa, ku-

ten että onko siinä puutteita vai mitä minä tekisin toisin. Näen tässä arvonluomisen 

kannalta yhden todella tärkeän seikan. Asiakkaalla voi hyvinkin olla idea koskien tree-

naamista tai ruokavaliota, jota en ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Tällöin voin konsul-

tointipalvelun avulla kehittää entistä paremmin omaa palvelukokonaisuuttani. Konsul-

toinnin hinta mitattaisiin aika lailla arvioidun tuntihintani mukaan, mutta aivan kuin on 

hyvänä tapana, tunnin minuuttihinta olisi pienempi kuin puolen tunnin. 

 

6.3 Yrityksen menoerät 

Yrityksen suurimmat menoerät muodostuvat, kun yritys perustetaan. Hankintalistaan 

kuuluu tehokas kannettava tietokone sekä hyvä kamera. Tehokas tietokone tarvitaan 

kommunikaatioon asiakkaiden kanssa, videoiden luomiseen ja editoimiseen. Kamera on 

sosiaalisen median sisällön laadun takaamiseen sekä aiemmin mainittujen videoiden 

luomiseen.  

Toinen suuri menoerä syntyy verkkosivun luonnista, johon haluan ja tarvitsen ammat-

tiapua. On useita sivuja, jotka tarjoavat valmiita malleja ja osan niistä voi pitää täysin il-

maiseksi, mutta koen, että oma nettisivu on tärkeä osa omaa brändiäni ja sen takia on 

hyvin tärkeää, että nettisivuni ovat oman näköiseni. Haluan myös myöhemmässä vai-

heessa liittää nettisivustooni toimintoja, joita en ole valmissivustoista, kuten Weeblystä, 

vielä löytänyt. Nämä ominaisuudet sisältävät muun muassa keskustelufoorumin sekä 

hyvin toimivan videosivusto-osan. 

Pienemmät menoerät kuukausittain syntyvät verkkosivun kuukausimaksuista sekä 

muista tulonhankintaa koskevista eristä, kuten matkustaminen, puhelinliittymät, sähkö 

jne.  
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6.4 Myyntikanava 

Käytän päämyyntikanavanani internetiä eli verkkokauppaa. Minulla on jo tällä hetkellä 

oma sivusto, jonka päätarkoitus on pitää minulle rakkaaseen aiheeseen, eli fitnessiin ja 

elämääni yleisesti, liittyvää blogia. Verkkokaupasta on tullut viimeisinä vuosina itses-

täänselvyys. Muistan vielä itse verkkokauppojen harvinaisuuden kun taas nyt pikem-

minkin ihmetellään, jos sellaista ei löydy kivijalkakaupalta. Tuotteeni ovat muutenkin 

palveluita, joten niitä olisi hyvin vaikeaa myydä tai markkinoida fyysisesti. Uskon, että 

internet tulee olemaan lähes ainut väyläni luoda kauppoja, mutta aion myös harkittuihin 

paikkoihin laittaa ilmoituksia, kuten kuntosaleille, jotka siihen suostuvat.  

 

Asiakkaiden antaman palautteen voisin yhdistää tuotekohtaisesti kuten on tavallista 

monella verkkokaupalla. Valmistuotteissa palautteen antaminen ja vastaanottaminen on 

helppoa, kun taas henkilökohtaisista valmennuksista haluaisin palautteen olevan todella 

henkilökohtaista ja julkaista sen vain erityisluvalla asiakkaalta eikä se täten olisi auto-

maattisesti kaikkien saatavilla. Tällöin sen palvelun palaute ei olisi jokaisen saatavilla 

tuotesivuilta vaan esimerkiksi omasta sosiaalisesta mediastani ja verkkosivuilla asiakas-

palautteelle kohdistetulla sivulla. Tähän asiakaspalautesivuun voitaisiin yhdistää myös 

foorumi, jossa asiakkaani (tulevat, nykyiset ja menneet) voisivat jakaa kokemuksiaan 

palveluistani ja kaikesta muusta treeniin liittyen.  

 

Kuten olen aiemmin maininnut, palveluistani ainakin näillä näkymin kaikki tapahtuvat 

ennakkomaksun saannilla eli asiakas maksaa ja saa palvelun maksuaan vasten. Laskun 

tai osamaksun käyttäminen ei ole lähitulevaisuuden näkymissä, vaikkakin henkilökoh-

taisen valmennuksen voi maksaa per kuukausi eikä kerralla, mutta silti siinä on ehtona, 

että joka kuukausi on maksettu ennen kuun alkua tai viimeistään ennen sen kuukauden 

ensimmäistä yhteistä sessiota asiakkaan kanssa. 

 

6.5 Yritykseni asiakkaat  

Yritykseni asiakassegmentteihin kuuluu kuluttajat, jotka haluavat parantaa elämäntapo-

jaan, -laatuaan tai hakea keholle muodonmuutosta. Näistä olen kertonut aiemmin jo 

kappaleessa 3.1.  
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Segmenttien monipuolisuuden ansiosta asiakaskirjo on varsin laaja eikä niinkään rajoi-

tettu tietynlaiseen tarpeeseen. Fitness on tällä hetkellä hyvinkin suosittua ja uskon, että 

se ei ole vielä saavuttanut maksimaalista huippuaan. Kuulen yhä useammalta, kuinka he 

ovat ajatelleet saliharrastuksen aloittamista. 

 

Ries (2011, 28) tiivistääkin hyvin kirjassaan ajatukseni siitä, että kaiken, mitä asiakas ko-

kee yrityksen kanssa interaktiosta tulisi olla osa yrityksen omaa tuotetta. Juuri tähän py-

rinkin omassa toiminnassani ja toivon, että se huokuu tavoittelemastani suhtautumi-

sesta asiakassuhteisiin, niiden kehitykseen ja asiakkaan edun ajamiseen. 

 

Näen, että voin tarjota apua ihan opiskelijalle, joka tarvitsee minulta vain silloin tällöin 

apua ravitsemukseensa tai kuntoilemiseensa ja heidän tavoitteenaan on terveyden yllä-

pito. Toisaalta uskon myös, että minulla on useita asiakkaita, jotka ovat minun valmen-

nuksessani viikottaisella tasolla ja täten usein yhteydessä minuun sekä käyttämässä tar-

joamiani palveluita ja heiltä löytyy tietynlainen unelma. Minulla on siis sekä tarve että 

halu luoda palveluita monelle erilaiselle budjetille, mikä myöskin laajentaa asiakasseg-

menttiäni. Segmentit vahvistuvat ja erottuvat arvolupauksella. 

 

Järvinen & Kari (2017, 94-95) antavat mallin arvolupauksen hissipuheelle, jolla voi aut-

taa hahmottamaan sen heikkouksia tai vahvuuksia. Olen luonut tähän oman arvolu-

paushissipuheeni yhdelle tuotteistani: ”The Foundation auttaa aloittavia kuntosalihar-

joittelijoita, jotka haluavat aloittaa paremman terveyden etsimisen kuntoilun kautta. 

Ratkaisullani he saavat konkreettista informaatiota ja heti toimivan ohjelman, samalla 

tavalla kuin henkilökohtainen kokonaisvaltainen ohjelma kuntosalin omalta personal 

trainerilta. Tämä erottaa tuotteeni henkilökohtaisesta treeniohjelmasta.” 

 

Arvolupauksen lisäksi pyrin jatkuvasti parantamaan palveluani asiakkaille, uusille sekä 

olemassaoleville. Palvelun päätarkoitus on antaa asiakkaalle olo, että hän on saanut hy-

vää palvelua sekä laadukkaat ohjeet, jotka auttavat häntä saavuttamaan tavoitteensa. 

Vastikkeena tästä palvelusta asiakas on maksanut etukäteen rahaa, mikä on yritystoi-
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minnan perusperiaate. Arvoa asiakkaalle tuo myös jatkuva yhteydenpito, josta pyrin te-

kemään mahdollisimman sulavaa sekä pitämään vastausajat mahdollisimman pieninä 

asiakastyytyväisyyden maksimoimiseksi. 

 

6.5.1 Asiakkaan edun ajaminen 

Vaikka aion tehdä valmisohjelmia, joita kuka tahansa voin ostaa, haluan silti ajaa asiak-

kaan omaa etua. Pyrin ohjelmaa ostaessa tekemään selkeäksi, kenelle ohjelma soveltuu 

ja millaisia tavoitteita ohjelmalla saavutetaan. Tämän lisäksi haluan olla asiakkaaseen os-

ton jälkeen yhteydessä, jotta varmistun asiakkaan valinnasta ohjelmaa kohtaan. Mikäli 

hän kokee, että ohjelma ei ole hänelle sopiva, niin pyrin auttamaan asiakasta löytämään 

hänen tavoitteisiin sopivamman valmisohjelman maksutta. Mikäli tuntuu, että asiakas 

tarvitsisi henkilökohtaista valmennusta, voin tarjota sitä hänelle alennetulla hinnalla. 

Tämänkaltaiset toimet eivät maksa minulle yrittäjänä turhan paljoa ainakaan yrittäjyy-

teni alussa, mutta luo asiakkaalle tunteen siitä, että haluan hänen saavuttavan tavoit-

teensa. Edun ajaminen koskee myös henkilökohtaisesti valmisteltuja ja tehtyjä ohjelmia. 

Asiakkaan tavoitteet ja elämäntavat otetaan huomioon jokaista ohjelmaa tehdessä, jotta 

jokainen asiakas saa täysin räätälöidyn ohjelman. Tällä varmistetaan tavoitteissa onnis-

tuminen, mahdollisien huonojen elämäntapojen muuttaminen tai voiman kehittäminen, 

täysin riippuen asiakkaan tavoitteista. 

 

Se, missä asiakkaan etua ei pystytä täysin ajamaan, on paljon puhuttu rahat takaisin -pe-

riaate. Vaikkakin olisi hyvä nykymaailmassa kyetä tarjoamaan tämä periaate, niin se ei 

tällä alalla ole mielestäni viehättävää. Näkemystäni komppaa personal trainer Vatanen. 

Hänen näkemyksensä on minun kanssani hyvin samalla viivalla siinä, että tavoitteissa 

onnistuminen on aina asiakkaasta kiinni. (liite 10).  Vaikka personal trainer olisi kuinka 

hyvin yhteydessä ja kuinka hyvin muuttaisi ohjelmaa, jo sen ollessa käynnissä, vielä pa-

remmin asiakkaan ongelmakohtiin tai tavoitteisiin, niin tulokset riippuvat siitä, että asia-

kas noudattaa ohjelmaa sekä muita personal traineriltaan saatuja vinkkejä sanalleen. Jat-

kuvat laiskat treenit tai suunnitellun ruokavalion noudattamattomuus johtavat tavoit-

teissa epäonnistumiseen. Tiedän tämän hyvin omasta kokemuksesta tehdessäni ohjel-

mia itselleni ja välillä epäonnistuessani seurata niitä sanalleen.  
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6.5.2 Kestävät ja kehittyvät asiakassuhteet 

Kuten olen aiemmin maininnut, toimintani yrittäjänä on hyvin asiakaslähtöistä ja -kes-

keistä. Tämän avulla on helpompaa ja luovempaa luoda syviä sekä kestäviä asiakassuh-

teita pitkään palvelujani käyttävien henkilöiden kanssa. Pitkät asiakassuhteet ovat myös 

personal trainer -alalla täysin luonnollisia. Jokaisen henkilökohtaisvalmennussuhteen 

alku tarvitsee tärkeiden henkilökohtaisten tietojen jakamisen ja valmennussuhteen ai-

kana personal traineriin saatetaan olla yhteydessä muistakin asioista kuin treeneistä kun-

tosalilla tai ravinnosta. Tämä luo erilaisia velvollisuuksia sekä vastuita minulle traine-

rina, joita olen käsitellyt tarkemmin aiemmissa kappaleissa. Uskon, että pitkät asiakas-

suhteet tuovat yritykselle luotettavan kassavirran, jolloin velkaantuminen tai heikko 

maksukyky eivät kuulu yrityksen riskeihin. Liiketoimintasuunnitelmassa käydään tar-

kemmin läpi yrityksen tulo- ja menorakennetta. 

 

6.5.3 Asiakassegmenttini 

Kaikki luomani asiakassegmentit perustuvat muodostamiini havaintoihin ollessani in-

ternetissä tai salilla. Asiakassegmenttini perustuvat arvolupauksiini. 

 

”Trying to get in shape” -segmentti koostuu henkilöistä, jotka ovat joskus olleet hy-

vässä kunnossa tai sitten eivät. Heidän päätavoitteensa on saavuttaa tämä mainittu 

kunto oman elämän kiireiden puitteissa. Heidän suurimpia kipupisteitänsä ovat ajan ja 

rakenteen puute sekä usein mainostetut rankat dieetit, jotka rajoittavat liikaa. Vastaan 

näihin kipupisteisiin tuotteellani A Better Health, joka on joustava ja keskittyy oman 

terveyden kehittämiseen yksinkertaisten ja toteutettavien ohjeiden kautta. Asiakkaiden 

eniten haluama hyvä kunto tulee ohjelman kautta, kun on sitoutunut ja uskoo ohjel-

maan. (liite 5.) Olen kertonut ohjelmasta tarkemmin aiemmassa valmistuotteiden kap-

paleessa. 

 

”Young boys/girls” -segmentti on nimensä mukaisesti koostunut nuorista, jotka ovat 

innokkaita ja haluavat löytää itsensä kuntosalilta. Heidän päätavoitteinaan on kasvattaa 

jonkinlainen lihasmassa sekä saada hyvä pohja mahdolliselle tulevaisuudelle kuntoilun 
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parissa. Heidän kipupisteinään on informaation ylitsevuoto internetissä ja se, että jokai-

seen lähteeseen ei voi luottaa. Joissain tapauksissa saadussa tiedossa ei myöskään keski-

tytä tärkeisiin asioihin, vaan mennään liian tarkkoihin yksityiskohtiin liian aikaisin (tämä 

on ainakin oma kokemukseni). Vaikka en vielä voikaan kutsua itseäni auktoriteetiksi 

alalla, niin koen, että ohjelmani The Foundation vastaa tälle asiakassegmentille parhai-

ten. Se keskittyy salilla oleellisimpiin liikkeisiin, ravitsemuksen tärkeimpiin tukipilareihin 

ja antaa paljon muuta yleistä neuvoa. (liite 6.) 

 

”Active trainers” -segmentti on varmaan näistä kolmesta haastavin houkutella. He tie-

tävät, mitä he haluavat ja pystyvät selvittämään sen kaikesta informaatiovirrasta huoli-

matta. Kuitenkin heillä on sama ongelma, että yksityiskohtiin keskitytään paljon eri 

kohdissa, jolloin ohjelmassani nämä pienet detaljit tulevat aina kontekstissa, kuten 

miksi tietynlainen liike on parempi kuin toinen tässä tilanteessa. Nämä treenaajat, jotka 

tahtovat kasvaa, löytävät minulta ohjelman Clean Builder ja ne, jotka haluavat laihtua, 

löytävät Leaner ForeverTM:n. Ohjelmilla on sama perusperiaate, mutta tavoite on eri, 

jolloin molempien treenaajatyyppien tavoitteeseen vastataan, mikä on heille tärkeintä. 

Lisäksi ohjelmista löytyy monipuolisuutta ja vaihtelua treeneissä, joka pitää mielen vir-

keänä. Mikäli treenaaja haluaa itse muokata ohjelmaa, on siihen mahdollisuus, joka tuo 

myös asiakkaalle tärkeää joustavuutta ohjelmaan. Aktiivisten treenaajien ongelmana voi 

olla pysähtyneet tulokset, jonka takia ohjelmassani keskitytään kirjoittamaan ylös tulok-

set ja kehittymään niissä pikku hiljaa. (liite 7.) Olen kertonut näistä kahdesta ohjelmasta 

enemmän kuvaillessani tuotteitani.  

 

6.6 Markkinointi 

Lähden nyt siitä, että vielä tarkkaa markkinointisuunnitelmaa minulla ei ole mitään asia-

kassegmenttiä kohtaan, koska koen, että se olisi aivan liian varhaista. Alan trendit voi-

vat muuttua ja ollessani koulutuksessa saatan kokea kutsumusta tietynlaista asiakasseg-

menttiä kohtaan, johon haluankin keskittyä ensin. Seuraavaksi kuitenkin kerron omista 

markkinointimahdollisuuksistani. 

Perinteisen markkinoinnin menetelmistä minulle sopisi ilmoitusmainonta kuntosalin il-

moitustaululla tai sopivassa telineessä. Kuntosalilla asiakassegmenteistäni tulisi mukaan 
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ainakin aktiiviset harjoittelijat sekä mahdollisesti ensikertalaiset, jotka ovat juuri hankki-

neet itselleen salijäsenyyden. Toinen perinteinen sekä tehokas markkinointimenetelmä 

on puskaradio, mutta se on erittäin haastava eikä sitä pysty itse ylläpitämään muulla 

kuin toimimalla jatkuvasti hyvin ja aktiivisesti ympäristössä. 

 

Hakukoneoptimointi ja -markkinointi kuuluvat luonnollisesti tärkeisiin elementteihin 

markkinoinnissani. Ilman niitä en tule näkymään useiden personal trainereiden sivusto-

jen joukossa. Optimoinnissa panostan avainsanojen käyttöön ja niiden hyvään liittyvyy-

teen kontekstissa, koska liika avainsanojen viljely voi aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia. 

Sivustoa pyrin myös linkittämään muualle, kuten omaan Instagramiini sekä mahdolli-

sille tuleville yhteistyökumppaneille. Mobiilimarkkinointi on minulle erittäin tärkeää ja 

kuten olen maininnut, olen sosiaalisessa mediassa hyvin aktiivinen henkilökohtaisella 

tasolla ja koen sen luonnolliseksi myös ryhtyessäni yrittäjäksi. Olen pitkään pyöritellyt 

ideaa videokanavasta, mutta tällä hetkellä suurin palvelu Youtube vaikuttaa erittäin epä-

vakaalta ja minulla ei ole aikaa päivätyöni vuoksi videoiden jatkuvaan kuvaamiseen ja 

julkaisuun. Tähän tarvittaisiin siis pääomaa, että voisin palkata kuvaajan sekä editoijan. 

Otetaan esimerkiksi vaikka minun valmisohjelmani. Lisätietoa hamstraava aktiivinen sa-

lilla käyvä henkilö saa lyhyen tietopläjäyksen ”The Clean Builder” -ohjelmastani kun 

taas epävarma aloittelija törmää ytimekkääseen lyhyt videoon ”The Foundation” -ohjel-

mastani. Tällöin molemmille älypuhelinkäyttäjille kohdentuu heidän mielenkiintoaan 

vastaava tuote. 
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7 Oppimiskokemus ja oma kehitys 

Koen, että olen käyttänyt lähes kaiken saamani tietouden ammattikorkea- sekä ammat-

tikoulusta tätä opinnäytetyötä kirjoittaessa. Sen lisäksi tietouteni alasta, yrittäjyydestä, 

asiakkaan tärkeydestä sekä moderneista työkaluista on kasvanut. Oman näkemykseni 

mukaan kirjoitustaitoni on myöskin parantunut ja argumentointikykyni vahvistunut. 

Oppimiskokemuksena tämä on mielestäni todellinen vuorenhuippu miettiessä opiske-

lutaivalta kiipeämisenä. Siinä on konkretisoitunut lähteiden hankinnan osaaminen, läh-

dekritiikki, oman tekstin tuotto sekä oikeaoppinen viittaaminen. Kuten aiemmin mai-

nitsin, opinnäytetyössä on todella paljon tietoutta liiketaloudesta sekä liiketalousosaami-

sesta, mitä olen nyt opiskellut kuusi ja puoli vuotta. Tämän opiskelun lisäksi olen työs-

kennellyt nyt kirjoitushetkellä vähän yli puoli vuotta alalla kirjanpitäjänä. 

 

Vaikkakin luovuin yhdestä tavoitteesta opinnäytetyölle eli kilpailuanalyysin teosta, on se 

saanut minut tajuamaan, että kaikkia tavoitteita ei välttämättä saavuta siinä muodossa, 

missä ne itselleen asettaa. Tärkeintä kuitenkin on, että sertifikaatin hankittua liiketoi-

minnan aloittaminen ei ole ainakaan liiketoimintasuunnitelman puutteesta, mahdolli-

sista asiakassegmenteistä tai markkinointikeinoista kiinni. 

 

Tämän lisäksi opinnäytetyö on opettanut minulle erittäin paljon ajan käytöstä ja sen 

suunnittelun tärkeydestä. Lähdeluettelosta näkee, että se on vienyt todella paljon aikaa. 

Mikäli olisin pitäytynyt alun suunnitelmassa, olisi tämä opinnäytetyö varmasti erilainen, 

mutta ollut valmis jo aikaa sitten. Olen oppinyt työtä kirjoittaessa enemmän itsestäni 

henkisellä tasolla kuin minkään muun työn aikana. Ottaen huomioon, että tässä on kes-

tänyt vuosi, voisin myös sanoa, että tämän vuoden aikana olen reflektoinut työtäni to-

della paljon omaan henkiseen kehittymiseeni.   



 

 

46 

Lähteet 

Aalto, R. & Seppänen, L. 2012. Tuloksia kuntosaliharjoittelulla. Docendo. Jyväskylä. 

 

Aalto, R. 2017. Aikaa vai aikaansaannoksia?. Luettavissa: https://www.trai-

ner4you.fi/blogi/aikaa-vai-aikaansaannoksia. Luettu 12.06.2018. 

 

Accountor Go. Toiminimen tilinpäätös – milloin se on pakollinen ja mitä se maksaa? 

2016. Luettavissa: https://go.accountor.fi/toiminimen-tilinpaatos. Luettu 26.11.2018. 

 

Alasuutari, P. Laadullinen tutkimus 2.0. 2014. 5. painos. InPrint. Riika. 

 

Alikoski R, Hakonen M. ja Viitasalo J. 2016. Yritystoiminnan taitajaksi. 7. uudistettu 

painos. Sanoma Pro Oy. Helsinki  

 

Bartlett, C. 2016. How To: Business Model Canvas Explained.  

Luettavissa: https://medium.com/seed-digital/how-to-business-model-canvas-ex-

plained-ad3676b6fe4a. Luettu 28.10.2018. 

 

Bergius, T. 2014. Segmentointi palvelee asiakasta ja yritystä. Luettavissa: 

https://www.vipunet.com/blog/segmentointi-palvelee-asiakasta-ja-yritysta. Luettu 

21.11.2018 

 

Bergström, S. & Leppänen, A. 2009. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. 13.-14. pai-

nos Helsinki. 

 

Blank, S. 2012. SVB CEO Summit West -taltioitu seminaari. Katsottavissa: 

https://www.youtube.com/watch?v=KtkgH6a1lBg. Katsottu 20.05.2018. 

 

Cowan, Alexander. 2013. The 20 Minute Business Plan: Business Model Canvas Made 

Easy. Luettavissa: https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templa-

tes. Luettu 21.10.2018. 



 

 

47 

Google Ads Help. Click-through rate (CTR): Definition. Luettavissa: https://sup-

port.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=en. Luettu 11.11.2018 

 

Google AdWords Express. 2016. How AdWords Express delivers results. Luettavissa: 

https://www.google.com/adwords/express/how-it-works. Luettu 25.11.2018. 

 

Haikarainen, Timo. 2016. Lihaskasvu & rasvanpoltto. Fitra Oy. Lahti. 

 

Havumäki, H ja Jaranka, E. 2014. Sähköinen kaupankäynti. 1.painos. Sanoma Pro Oy. 

Helsinki 

 

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2008. Tutki ja kirjoita. 13. -14. osin uudistettu pai-

nos. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu. 

 

Hitz, Lucy. 2018.“What is the Best Platform for Social Media Influencers to Post On? 

Luettavissa: https://sproutsocial.com/insights/best-platform-for-influencers. Luettu 

11.11.2018. 

 

Instagram. 2018. Miten näen, ketkä ovat paikalla Instagramissa? Luettavissa: 

https://help.instagram.com/906123729538696. Luettu 23.11.2018 

 

Laki kirjanpitolain muuttamisesta 1620/2015 

 

Järvinen M. & Kari, M. 2017. Yritä, erehdy, onnistu. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keu-

ruu 

 

Luhtala M., From T. ja Jäppinen M. 2013. Onnistumisen avaimet mobiilimarkkinoin-

tiin. 1. painos. Joon OÜ. Tallinna. 

 

McDunnigan, Micah. 2018. What Percentage Does PayPal Take Out? Luettavissa: 

https://smallbusiness.chron.com/percentage-paypal-out-75971.html. Luettu: 

9.11.2018. 



 

 

48 

Mäkinen, L. 2012. Yrityksen kassasuunnittelu. Suomen Yrityskirjat Oy. Helsinki. 

 

Patel, N. 2018. What is Affiliate Marketing? Luettavissa: https://neilpatel.com/what-is-

affiliate-marketing. Luettu 22.11.2018. 

 

Peltola, L. 2015. Liikeideasta liikkeelle. Edita Publishing Oy. Porvoo. 

 

PRH. 2018. Yritysten lukumäärät. Luettavissa: https://www.prh.fi/fi/kaupparekis-

teri/yritystenlkm/lkm.html. Luettu 18.11.2018. 

 

Ries, E. 2011. The Lean Startup. Crown Business. Yhdysvallat. 

 

SamsungDenmark. 2018. Mainos Samsungin puhelimesta, jossa Zlatan esiintyy.  

Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=J182XyLgFSI. Katsottu 

17.11.2018 

 

Statista.com. 2018. Preferred payment methods of online shoppers worldwide as of 

March 2017. Luettavissa: https://www.statista.com/statistics/508988/preferred-

payment-methods-of-online-shoppers-worldwide. Luettu 10.11.2018. 

 

TE-palvelut. Starttirahan hakeminen, Luettavissa: http://www.te-palve-

lut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/in-

dex.html. Luettu 27.08.2018. 

 

Trainer4You. Kiinnostaako personal trainerin ammatti? Luettavissa: https://www.trai-

ner4you.fi/koulutukset/personal-trainer-koulutus. Luettu 27.11.2018 

 

Tomperi, S. 2017. Käytännön kirjanpito. 25. uudistettu painos. Otavan Kirjapaino Oy. 

Keuruu. 

 

Tuomi, J. & Jylhä, E. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. 5. uudistettu lai-

tos. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 



 

 

49 

 

YTJ. Perustamisilmoitus, yksityinen elinkeinonharjoittaja. Luettavissa: 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/yksityinenelinkeinonhar-

joittaja.html. Luettu 10.11.2018 

 

YTJ. Perustamisilmoitus, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Luettavissa: 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/avoinyhtiojakommandiit-

tiyhtio.html. Luettu 10.11.2018 

  



 

 

50 

Liitteet 

Liite 1 Haastattelulomake 

 1. Miksi lähdit personal traineriksi? 
  
 2. Mitä pidit sertifiointikoulutuksesta? 
  
 3. Mitä saat tästä työstä? 
  
 4. Onko alan kilpailu mielestäsi kovaa? 
  
 5. Teetkö mahdollisesti yhteistyötä toisien personal trainereiden kanssa? 
  
 6. Käytätkö/Oletko käyttänyt itse personal trainer -palveluita? 
  
 7. Onko mielestäsi alan suurin buumi ohi vai onko se vasta tulossa? 
  
 8. Koetko, että ala kaipaisi muutoksia? 
  

9. Millaisena näet alan lähitulevaisuuden? 
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Liite 2 Tuloslaskelma 

Liikevaihto 23384 

Markkinointikulut -4862 

Google AdWords -1751 

Hakukoneoptimointi -911 

Muu satunnainen markkinointi -2200 

Muut kulut -6550 

Editointi -1950 

Ohjelmistot -3050 

Tietokoneen hankinta -750 

Lainan hoitokulut -100 

Kameran hankinta -700 

Tulos 11972 

Tulosprosentti 51.20% 
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Liite 3 Myyntisuunnitelma 

 
Ohjelma Hinta Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 

The Foundation 59 3 5 5 7 7 8 9 11 15 70 

The Building Block 59 2 4 4 7 7 8 10 13 13 68 

A Better Health 59 2 2 5 4 7 8 12 15 18 73 

Leaner Forever 65 3 3 5 6 5 5 5 4 8 44 

The Clean Builder 65 0 2 2 2 3 8 10 15 17 59 

Konsultointi* 40 0 1 3 3 4 5 5 5 5 31 

Hlökohtaiset 120 0 1 2 2 4 3 3 5 5 25 

 Yhteensä 608 1134 1641 1942 2399 2821 3364 4336 5139 23384 
 

  Myyntisuunnitelma

Ohjelma Hinta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä

The Foundation 59    3 5 5 

The Building Block 59    2 4 4 

A Better Health 59    2 2 5 

Leaner Forever 65    3 3 5 

The Clean Builder 65    0 2 2 

Konsultointi* 40    0 1 3 

Hlökohtaiset 120    0 1 2 

 
Yht-

eensä 0 0 0 608 1134 1641 1942

         
*keskiarvo, koska hinta perustuu käytettyyn aikaan      
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Liite 4 Rahoituslaskelma 

Juokseva kassavirta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Tulot 0 0 0 608 1134 1641 1942 2399 2821 3364 4336 5139 

Kulut -100 -200 -100 -638 -788 -788 -888 -1128 -1278 -1278 -1338 -1338 

Juokseva kassavirta +/- -100 -200 -100 -30 346 853 1054 1271 1543 2086 2998 3801 

             

Investointien kassavirta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Myyty omaisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hankittu omaisuus -1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investointien kassavirta +/- -1450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

Rahoituksen kassavirta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Tulot 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 

Rahoituksen kassavirta +/- 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 

             

Yhteensä 450 250 150 120 466 1319 2373 3644 5187 7273 10271 13972 
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Liite 5 ”I am looking to get in shape” -arvolupaus 
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Liite 6 “Young guys/girls” -arvolupaus 
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Liite 7 “Active trainers” -arvolupaus. 
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Liite 8 Business Model Canvas 
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Liite 9 Jenny Nyholmin haastattelu 

Jenny Nyholm (myöhemmin Nyholm) on sertifioitu personal trainer sekä hieroja. Hän 

on suhteellisen tuore yrittäjä ja hänen intohimonsa ja kova työtahtinsa opiskella sekä 

personal traineriksi että hierojaksi lyhyessä ajassa on todella inspiroivaa. 

 

Nyholm lähti personal trainer -alalle, koska hän kiinnostui siitä treenaamisen kautta. 

Hänellä on myös ollut halu auttaa ja neuvoa toisia, joka tukee lähtöä alan ammatti-

laiseksi. Hän saa hyvän mielen siitä, kun pystyy antamaan jotain asiakkailleen. Hän an-

toi esimerkiksi asiakkaan lausuman, jossa asiakas totesi, että mitä on tullut tehtyä kaikki 

nämä vuodet ennen valmennusta. Tämä ei pelkästään osoita Nyholmin ammattitaitoa, 

vaan myös sen, että personal trainereille on tarvetta. Nyholm täten myös kokee, että 

alalla kilpailu ei ole kovaa, vaan jokaiselle riittää asiakkaita. Personal trainereiden olisi 

kylläkin hyvä alkaa kohdistaa markkinointiaan iäkkäämpiin ihmisiin, jotta suurten ikä-

luokkien kunnon rappeutumista voitaisiin estää. Tämä tarkoittaisi verkostojen luomista 

kuntiin ja terveydenhuoltoon, sillä Nyholm kokee, että moni asia, jota aletaan herkästi 

lääkitsemään, voitaisiin hoitaa alkamalla harrastamaan monipuolista liikuntaa personal 

trainereiden ohjeilla eli PT:t voisivat ryhtyä harrastamaan niin kutsutusti yhteiskuntapal-

velua hyvinvoinnin edistämiseksi. Tähän hyvän esimerkin antaa Terveystalo, joilla on 

omia personal trainereita. Tämä tukee näkemystä siitä, että pt-alan buumi oli ja on, 

mutta se on muuttunut. 

Hän ei varsinaisesti tee yhteistyötä muiden personal trainereiden kanssa, mutta on oh-

jannut asiakkaita toiselle valmentajalle asiakkaan tarpeiden tullen. Hyvänä esimerkkinä 

hän antoi asiakkaan, joka oli lähdossä kisailemaan. Nyholm ei kokenut hänen osaami-

sensa riittävän asiakkaiden tarpeisiin. Tämä osoittaa, että Nyholm haluaa ajatella asiak-

kaan parasta eikä omaa lompakkoaan. 

 

Nyholmin mielestä koulutus on hyvä ja laaja, kouluttajat ovat mielenkiintoisia ja koulu-

tus on monipuolista, mutta kuitenkin koulutusta olisi hyvä muuttaa vastaamaan enem-

män oikeaa valmennusta ja korostaa oman treenikokemuksen merkitystä. Vaikkakin 

sertifionti on hyvä olla, sertifikaatti ei missään nimessä merkitse sitä, että valmentaja on 

ammattitaitoinen. Nyholm kokee, että personal trainerin tulisi olla suojattu ammatti-

nimike eli siihen tarvittaisiin sertifionti. PT-koulutusta voitaisiin myös halpuuttaa. 
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Nyholm on käyttänyt pitkään, noin neljä vuotta, personal trainer -palveluita ja käyttää 

tälläkin hetkellä. Hänellä on kokemusta body fitness -kisoista ja hän aikoo kisata tule-

vaisuudessakin. Hänen lähitulevaisuudessaan on ammatin harjoittaminen. 

Nyholmin voi löytää yritystoimintaansa liittyen nettisivultaan jennynyholm.com sekä 

instagramista tililtä @JenMasFit, joka löytyy myös Facebook-sivuna 
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Liite 10 Jooel Vatasen haastattelu. 

Jooel Vatanen (myöhemmin Vatanen) on koulutuksen hankkinut eli sertifioitu personal 

trainer. Hänellä on koulutuksen lisäksi kokemusta alasta jo yli kymmenen vuotta. Hän 

voi pitää omaa kehoaan sekä myyntipuheena että käyntikorttina. 

Vatanen lähti personal traineriksi useista syistä. Valmentaminen tuntui siltä, että se oi-

keasti kiinnostaa tulevana ammattina ja oli luonnollinen vaihtoehto, koska omaa tree-

nitaustaa löytyi. Vatanen ei kuitenkaan aloittanut ohjauksia ennen koulutusta, vaan 

hankki sertifikaatin ensin Trainer4You:lta. Hänen mukaansa personal trainer -koulutus 

toi hyvän lisän kokemuksen lisäksi, mutta mikäli kokemusta ei ole, niin koulutus on ai-

van liian vajaa. Koulutuksella tuli myös varmuus siihen, että tietää mistä puhuu. Vata-

nen on itsekin käyttänyt pt-palveluita. Hän oli valmennettavana vuoden ja tämän lisäksi 

on satunnaisesti ostanut sekä treeni- että ravinto-ohjelmia. 

Vatanen kokee saavansa rahan lisäksi työstään palkitsevuutta, kun asiakkaat tekevät tu-

losta ja saavuttavat tavoitteitaan. Hän ei kuitenkaan koskaan lähtenyt rahan perään am-

mattiin, niin kuin ei kuulu mihinkään lähteä, vaan korosti sen luonnollista vaihtoehtoa 

hänen uravalintanaan. Hän myös lisää, että nauttii työstään personal trainerina paljon, 

että se ei edes tunnu työltä. Hän myöskin korostaa valmentajan vastuullisuutta siitä, että 

saavutetut tulokset valmennuksesta tulisi tehdä pysyvämpiä, vaikkakin tämä pysyvyys 

on täysin asiakkaasta kiinni. Hyvänä puolena Vatasessa voi korostaa sitä, että hän on 

ohjannut asiakkaan suoraan jollekin toiselle valmentajalle, jos hän on kokenut, että asi-

akkaan tavoitteet eivät kohtaa hänen valmennusmetodien kanssa. Muunlaista yhteis-

työtä hän ei kuitenkaan valmennuksessa ole harrastanut. Hän kuitenkin toteaa, että aika 

ja välttämättä kiinnostuskaan ei hänellä enää yksinkertaisesti riitä henkilökohtaiseen val-

mentamiseen, jolloin hän ohjaa tämänkaltaista palvelua pyytävät ihmiset toisen valmen-

tajan huomaan. Vatasen aikaa vie paljon oman salin pyörittäminen ja ylläpito sekä aktii-

vinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa. Vatanen päivittää Snapchattiaan sekä Instagra-

miaan lähes päivittäin ja omaa myös YouTube-kanavan, jonne hän tuottaa sisältöä 

muutaman kerran kuukaudessa. 

Tämä sosiaalisessa mediassa näkyminen johtaakin hyvin siihen, että millä erottuu kilpai-

lusta. Vatanen kokee, että pääkaupunkiseudulla on todella kova kilpailu ja ehkä vähän 

jopa tunkuakin, mutta esimerkiksi Porvoossa alan ammattilaisia ei kuitenkaan ole hir-

veän paljon. Erottuvuus on ehdottomasti tärkein tekijä kilpailussa ja koen, että Vatanen 
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on tässä onnistunut. Hän antaa oman persoonansa näkyä ja kuulua sosiaalisessa medi-

assa eikä pelkää todeta omia näkemyksiään. Hänen metodinsa perustuvat niin kutsut-

tuun vanhaan kouluun ja hänen kuntosalinsakin edustaa tätä. Vatasen mukaan personal 

trainer alan suurin buumi on saavuttanut jo aallonharjan ja saattaa olla myös hieman 

laskussa. Hän perustelee tämän siihen, että valtamedian huomio on kiinnittynyt muu-

alle. Vielä muutama vuosi sitten oli runsaasti erilaisia ohjelmia, joissa keskityttiin laihtu-

miseen ja kunnon parantamiseen kun taas nyt niitä ei useaa ole. Valtamedia saattaa tie-

tysti kiinnittää huomion tähän takaisin, sillä Suomessa on suhteellisen paljon ylipainoi-

sia ihmisiä. Vatasen näkökulmasta ala on ihan hyvällä mallilla ja tulee pysymään hyvin 

samanlaisena lähitulevaisuudessa. Treenaaminen on aina olennaista, sillä jokaisen tarvit-

see kuntoilla. 

 

Jooel Vatasen löytää sosiaalisesta mediasta useammasta osoitteesta. Facebookissa hänet 

löytää facebook.com/ptvgym ja Instagramista sekä @ptvatanen että @ptvgym. 

 


