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Tämä opinnäytetyö on selvitys videoprojektiin tarvittavasta rahoituksesta ja siihen mene-
vistä kustannuksista. Tavoitteena on selvittää, mitä kautta yritys voi saada ja hankkia ra-
hoitusta projektillensa. Samalla selvitetään, minkälaisia kustannuksia tällaisesta projektista 
syntyy. Opinnäytetyön tuloksena ei ole video, vaan kirjallinen selvitys rahoituksesta ja kus-
tannuksista. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Toimeksiantajana toimi Ku-
ninkaantien Liikenne Oy. Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2018. Opinnäytetyöprosessi al-
koi elokuussa ja valmiin opinnäytetyön palautus oli marraskuussa. 
 
Työssä ensiksi on teoriaosuus, joka sisältää teoriaa rahoituksesta ja kustannuksista. Tutki-
mus toteutettiin haastattelemassa eri yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat tehneet vastaa-
vanlaisia videoprojekteja. Haastattelu tehtiin sähköpostin kautta. Liitteissä on sähköpostit 
kysymyksineen. Lopussa on pohdinta, joka sisältää johtopäätökset ja kehittämisehdotuk-
set, luotettavuuden ja hyödynnettävyyden arvioinnin sekä oman oppimisen ja kehityksen 
arvioinnin. 
 
Tutkimuksen tulokset osoittivat, että suurin osa yrityksistä ja organisaatioista käyttää video-
projekteihin oman budjetin varoja. He eivät ole siis hakeneet rahoitusta yrityksen ulkopuo-
lelta tai saaneet rahallista tukea. Kustannukset ovat pysyneet hallinnassa, kun videoprojek-
tista tehdään kunnon suunnitelma ja sopimukset. Tästä päätellen ehdotuksenani on, että 
toimeksiantajan alkaessa tehdä suunnitelmaa oman projektinsa eteen, he voivat ottaa 
ELY-keskuksen asiantuntijoihin yhteyttä ja he neuvovat projektin rahoituksessa ja tukien 
hakemisessa. Omaa rahaa kannattaa myös säästää, sillä sitä tarvitaan aina vaikka saisikin 
tukea projektin toteuttamiseen. Suunnitelmat kannattaa tehdä kirjallisesti, että sitten suun-
nitelman kokoamisvaiheessa on käsillä konkreettisia ajatuksia. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö lähti liikkeelle toimeksiantajayrityksen pyynnöstä. Toimeksiantajana 

toimii Kuninkaantien Liikenne Oy. Tein työharjoitteluni kyseisessä yrityksessä viime ke-

väänä ja siellä kuulin monestikin suunnitteilla olevasta projektista. Opinnäytetyön aihe on 

selvitys videoprojektiin saatavasta rahoituksesta ja kustannuksista. Miten löytää rahoitusta 

tällaiselle ei vaan yritystä, mutta myös yhteisöä palvelevalle projektille? Minkälaisia me-

noja täytyy ottaa huomioon videoprojektin toteuttamisessa? 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Tavoitteena on selvittää, mitä kautta yritys voi saada ja hankkia rahoitusta projektillensa. 

Samalla selvitetään, minkälaisia kustannuksia tällaisesta projektista syntyy. Miten ovat 

muut samankaltaisia projekteja tehneet yritykset saaneet rahaa projektilleen? Miten he 

ovat toimineet rahoituksen ja kustannusten kanssa?  

 

Toimeksiantaja halusi saada tietoa yrityksille avoimista kanavista hakea rahoitusta. Myös 

mitä kustannuksia tällaisesta projektista syntyy. Tämä opinnäytetyö toimii oppaana tähän. 

Kun tarvittava tieto on kasassa, voi yritys lähteä toteuttamaan omaa videoprojektiaan. Vi-

deo tulisi loppujen lopuksi käyttöön yrityksen toiminnassa. Opinnäytetyön tavoitteena ei 

kuitenkaan ole videon teko, vaan siihen valmistavan informaation kerääminen. 

 

Kuninkaantien Liikenne Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva koulukuljetusyritys, jonka pal-

veluihin kuuluu myös tilausajoa. Yritys on toiminut vuodesta 2004 asti koulukuljetusmaail-

massa ja on seurannut koulupäivien kehitystä yli kymmenen vuoden ajan. Tuleva projekti 

tuottaisi opettavaisen videon, jota yritys voisi käyttää autoissaan kuljettaessaan oppilaita 

koulusta kotiin. 

 

Lähdin tekemään tätä opinnäytetyötä sen takia, että tulen jatkossakin työskentelemää yri-

tyksessä ja luultavasti olen siten myös mukana videoprojektissa, kun se tulee ajankoh-

taiseksi. Yritys on huomannut, kuinka oppilaiden käytös koulukuljetuksessa on muuttunut 

vuosien varrella. Pitenevät koulupäivät tekevät oppilaista levottomia, joka purkautuu kou-

lupäivän päätteeksi kuljetuksessa.  

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne ja sisältö 

Opinnäytetyön rakenne seuraa perinteisen raportin rakennetta. Opinnäytetyö alkaa teoria 

osuudella. Se sisältää kaksi teoria kappaletta. Sitä seuraa empiirinen tutkimus kappale. 

Lopussa on pohdinta. Teoria osuus käsittelee rahoitusta ja kustannuksia. Ensin käydään 
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läpi rahoitusta teorian avulla ja sitten katsotaan miten Suomessa yritykset voivat rahoittaa 

projektejaan. Kustannuksista kerrotaan niiden laadusta ja muodoista. Sekä miten niitä tul-

kitaan.  

 

Empiirinen osuus alkaa tutustumalla toimeksiantajaan hieman lähemmin. Sitten kerrataan 

opinnäytetyön tavoite, ongelmat ja kehittämiskohde. Tämä sisältää myös motivaatio koh-

dan. Seuraavaksi kuvaillaan menetelmän valinta ja haastateltavien valinta. Katsotaan 

haastattelujen toteutustapaa ja sitä seuraa aineiston analysointi. Näiden jälkeen tarkastel-

laan tutkimuksen tuloksia. Lopussa on pohdinta, joka sisältää johtopäätökset, opinnäyte-

työn luotettavuuden arvioinnin sekä oman osaamisen ja kehittymisen arvioinnin. 
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2 Rahoitus 

Rahoitus on oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa. Yrityksen on tarkoitus tehdä investoin-

teja, joista se saa rahaa takaisin enemmän, kuin se on siihen sijoittanut. Tämä luo omista-

jille lisäarvoa. Jos yritys toimii tappiolla, ei sen ole järkevää jatkaa toimintaansa, sillä se 

tuhoaa vain omistajiensa varoja. (Knüpfer & Puttonen 2007, 15-16.) Moni yrittäjä perustaa 

yrityksen, jotta saa itse tehdä työtä jota osaa ja josta on kiinnostunut. Silloin heillä on 

myös motivaatiota saada yritys toimimaan tuottavasti.  

 

Suomessa pienyrityksille on olemassa monta erilaista rahoitusvaihtoehtoa. Jotkin ovat 

avoimena kaikille yrityksille, mutta joissakin on rajoituksia, joiden mukaan rahoitusta 

myönnetään. Rahoituksen myöntämiseen voivat vaikuttaa yrityksen toimiala, koko, sijainti 

tai toiminnan luonne. Jotkin rahoitukset ovat tarkoitettu yrittäjälle ei yritykselle, esimerkiksi 

naisyrittäjälaina, jota myöntää Finnvera Oyj. (Karjalainen 2013, 90.) 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi rahoituksen eri muotoja ja mistä rahoitusta voi saada. 

Ensin esitellään oma ja vieras pääoma. Seuraavaksi on vuorossa välirahoitus, joka sisäl-

tää omaa ja vierasta pääomaa.  Kolmanneksi käydään läpi mistä yritykset voivan hakea ja 

saada rahoitusta. Siihen sisältyy pankit, ELY-keskukset ja EU-rahoitus. 

 

2.1 Oma pääoma 

Rahoituksen lähteinä ovat oma ja vieras pääoma. Oma pääoma voidaan luetella si-

säiseksi ja ulkoiseksi. Ulkoinen pääoma on osakkeiden myynnistä saatua pääomaa. Sisäi-

nen pääoma on liiketoiminnan kautta saatua pääomaa. (Knüpfer & Puttonen 2007, 29.) 

Osakkeiden myynnissä yrityksestä luovutetaan osa osakkeista pääomaa vastaan. Silloin 

myös yrityksen liiketoiminnasta saatu voitto jakaantuu osakkeiden mukaan. Omaa pää-

omaa kannattaa käyttää investointeihin silloin kun on valmis sijoittamaan omaa rahaa, luo-

pumaan osuuden yrityksestä ulkopuoliselle sijoittajalle ja tietenkin silloin kun on varoja 

joita investoida (Suomi.fi 2018.) 

 

Jotta yritys pystyy myydä osakkeitansa sijoittajille, on sen oltava julkinen osakeyhtiö. 

Uutta osakepääomaa yritys hankkii tekemällä uusmerkintäannin. Tämä voidaan jakaa lis-

tautumisantiin ja listautumisen jälkeiseen osakeantiin. Listautumisanti on, kun yritys myy 

osakkeitaan ensimmäistä kertaa julkisesti ja annin jälkeen yritys noteerataan Helsingin 

pörssissä. Myös rahastoanti korottaa osakepääomaa. Nimensä mukaan rahat siirretään 

silloin yrityksen rahastotileiltä tai otetaan varoja yrityksen pidätetyistä voitoista. Tämä ei 

siis tuo yritykselle markkinoilta uutta pääomaa. (Niskanen & Niskanen 2013, 25.) 
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Pörssiin listautumisen jälkeiset osakeannit voivat olla merkintäoikeusanteja tai suunnattuja 

osakeanteja. Merkintäosakeannit antavat vanhoille osakkaille etuoikeuden merkitä uusia 

omistajia. Tämän oikeuden voi kuitenkin myydä toisille sijoittajille merkintäoikeustodistuk-

sen muodossa. Suunnatut osakeannit voivat merkitä esimerkiksi toinen yritys tai rahoitus-

markkinoilla toimiva instituutio. Ne voidaan myös suunnata yrityksen henkilöstölle. (Niska-

nen & Niskanen 2013, 25.) 

 

2.2 Vieras pääoma 

Vieras pääoma tarkoittaa lainarahaa. Lainaa voi saada yleisemmin pankeista, mutta myös 

erilaisilta sijoittajilta, rahastoilta ja säätiöiltä. Vieras pääoma on siis velkaa, joka täytyy 

maksaa takaisin koron kanssa. Korko on korkeampi, mitä riskialttiimmaksi lainanantaja si-

joituksen kokee. Vieras pääoma on sovittu etukäteen ja se maksetaan sopimuksen mu-

kaan takaisin. (Rahoittaja.fi 2016.) 

 

Sijoittaja ei saa osakkeita yritykseltä pääomaa vastaan. Vieras pääoma on yrityksessä 

vain tietyn aikaa ja sitten se maksetaan pois. Vieraaseen pääomaan saattaa liittyä va-

kuus. Vakuus turvaa velkojaa, hänellä ollen oikeus saada takaisin antamansa velka, 

vaikka velallisella ei olisi muuta kuin materiaalista omaisuutta. Vieraan pääoman sijoitta-

jasta tulee siis velkoja lainan ottajaa vasten. Vieras pääoma on usein edullisempaa sen 

ottajalle kuin omasta pääomasta maksettavat osingot. Vieraan pääoman korko alittaa suu-

ruudessaan oman pääoman osinkotuotot. (Minilex 2018.) 

 

2.2.1 Pankit 

Suomessa pankit jaetaan liikepankkeihin, osuus- ja paikallisosuuspankkeihin, säästöpank-

keihin sekä ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreihin. Joukkovelkakirjalainoja voivat lait-

taa liikkeelle kiinnitysluottolaitokset, jotka toimivat itsenäisinä yhtiöinä, kuuluen samalla 

pankkikonserneihin. (Palmgren 2018, 5.) 

 

Suomessa pienet ja keskisuuret yritykset ovat pääasiallisesti rahoitettuja pankkien toi-

mesta. Rahoitusmarkkinat ovat tällä alalla muuttuneet viime vuosia paljon. Pk-yrityksiin 

vaikuttaa suuresti pankkirahoituksen heikkeneminen sekä lainojen ehtojen kiristyminen. 

Yrityksellä täytyy olla vakuus taatakseen pankkilainansa. Sellainen on esimerkiksi käytet-

tävissä olevat koneet, rakennukset tai muut yrityksen omistuksessa olevat omaisuudet. 

Nämä voivat myös rajoittaa yrityksen lainan saatavuutta, jos vakuudet eivät ole riittävät. 

Rahoitusmaailmaa tulee lähiaikoina kuitenkin eniten muuttamaan digitalisaatio. Pankkien 

toimenkuva muuttuu ja valittavaksi tulee monia uusia toimijoita. (Palmgren 2018, 5.) 
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Pankit hoitavat talletuksia, luottojen antamista, maksuliikennettä, raha- ja valuuttamarkki-

nakauppaa, omaisuudenhoitopalvelua sekä sijoitus-, rahoitus- ja neuvontapalveluita 

(Knüpfer & Puttonen 2007, 63). Monet pankit tarjoavat yrityksille luotollisia yritystilejä. Jos 

yrityksellä on kausiluontoisia tai lyhytaikaisia maksuja ne voidaan tasoittaa luotollisella ti-

lillä. Tällöin yritys maksaa korkoa vain käytetystä luotosta. (OP 2018.) Luotollisesta tilistä 

on hyötyä yritykselle arjessa ja kun on aika tehdä suurempia hankintoja. Luotollinen tili on 

myös hyvä vaihtoehto, jos yritys tekee ulkomaankauppaa, tiliin voi lisätä tietyn valuutan, 

liittyen kaupankäyntiin. Luotollinen tili toimii myös puskurina, yllättävien menojen varalle. 

(Danske Bank 2018.) 

 

2.2.2 Rahoitusyhtiöt 

Hankintaa varten voi myös saada rahoitusta rahoitusyhtiön kautta. Niiden rahoitus toimin-

taan kuuluvat leasing, factoring ja osamaksukauppa. Leasing on tuotantovälineiden vuok-

rausta yrityksille. Se on hyvä vaihtoehto yritykselle, koska sen ei tarvitse investoida paljon 

rahaa omassa omistuksessa oleviin koneisiin. Factoring on luotonantoa yrityksen las-

kusaatavia vastaan. Osamaksu voi myös olla hyvä vaihtoehto, jos yrityksellä on esimer-

kiksi kausittainen toimintaympäristö tai kysynnästä heijastuva myynti. (Knüpfer & Puttonen 

2007, 63.) 

 

Leasingilla voidaan tarkoittaa erilaisia vuokrattavia elementtejä. Rahoitusleasing on Suo-

messa ja Euroopassa yleisin leasing muoto. Se on tarkoitettu erityisesti yritysten käyttöön. 

Yritykset voivat hankkia käyttöönsä koneita, laitteita, ajoneuvoja tai joitakin muita inves-

tointikohteita tämän vaihtoehtoisen rahoitusmuodon avulla. Siinä vuokranantaja antaa 

vuokraajalle hallintaan esineen tai laitteen, jonka käyttöedusta vuokraaja maksaa kor-

vausta vuokraajalle. Rahoitusleasing voi korvata yrityksen muut rahoituskeinot, investointi- 

tai pankkilainarahoituksen. (Tepora 2013, 115; 119.) 

 

Yrityksen käyttäessä perinteistä irtaimen vuokrausta tai käyttö- eli huoltoleasingia, niin se 

hankkii tarvitsemansa kohteen omaan omistukseensa toisin kuin rahoitusleasingvaihtoeh-

dossa. Irtaimen esineen vuokrassa kahta osapuolta velvoitetaan sopimuksen mukaan, 

vuokraaja on velvollinen luovuttamaan esineen käyttöoikeuden vuokraajalle ja vuokraaja 

on velvollinen maksamaan korvausta esineen käyttöoikeudesta. Käyttöoikeus- eli huolto-

leasing seuraa muuten samalla tapaa tavallisen esineen vuokraamista, mutta siinä on li-

sänä se, että vuokraaja sitoutuu huolehtimaan vuokralle annetun esineen huollosta ja yllä-

pidosta koko vuokrasuhteen ajan. (Tepora 2013, 115-116; 119; 128). 
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Factoring on erityisrahoitussopimus, jossa yritys ja rahoitusyhtiö tekevät sopimuksen, 

jonka mukaan yritys saa muutettua asiakkailtaan saatavat laskusaamiset välittömästi ra-

haksi rahoitusyhtiön myöntämän luoton avulla. Luoton enimmäismäärä, sen korko ja fac-

toringpalkkio rahoitusyhtiölle määritellään rahoitussopimuksessa. Siinä täytyy sopia myös 

vakuuksista. Vakiona vakuutena toimii asiakasyrityksen laskusaatavien siirto rahoittavalle 

yhtiölle. Tällöin laskusaatavan siirto vakuudeksi luetaan sen panttaamiseksi. Panttauksen 

sijaan laskusaatavat voidaan myös myydä suoraan rahoittavalle yhtiölle. Factoringin mu-

kaan asiakasyrityksen ostajat maksavat laskunsa sitten rahoitusyhtiölle. (Tepora 2013, 

271-273.) 

 

Osamaksurahoitus on ollut todella paljon käytetty vaihtoehto pankkialalla jo kauan aikaa. 

Nyt sen on kuitenkin korvannut suuremmaksi osaksi leasing vaihtoehto. Osamaksussa os-

taja maksoi osia hankitun laitteen hinnasta rahoittajalle. Viimeisen osamaksuerän makset-

tua hankinta siirtyi kokonaan ostajan omistukseen. (Peltola 2015, 119.) 

 

Rahoitusyhtiöt tarjoavat yrityksille myös käyttöpääoman rahoitusta. (Finanssivalvonta 

2015.) Se tarkoittaa, että yritys voi saada rahoitusta ennen omien laskujensa maksamista. 

Vakuutena tässä luotossa käytetään rahoitettavaa kohdetta. Kuten kiinnitysluottolaitokset, 

myös rahoitusyhtiöt kuuluvat usein pankkikonserneihin, mutta toimialalta löytyy myös vaih-

toehtoisia rahoittajia ja finanssiteknologiayhtiöitä. (Palmgren 2018, 5.) 

 

2.2.3 Joukkovelkakirjalaina ja vaihtovelkakirjalaina 

Joukkovelkakirjalaina on moneen osaan jaettu laina, jossa osat ovat samansuuruisia. Vel-

kakirjan liikkeellelaskija maksaa tämän haltijalle koron ja lainan kuoletuksen, sopimuksen 

mukaisesti. Joukkovelkakirjaa kutsutaan myös obligaatioksi. Se on kuitenkin tavallisimmin 

valtion tai jonkun muun julkisyhteisön liikkeelle laskema joukkovelkakirja. Nykyisin ei lain-

säädännön mukaan tarvitse asettaa vakuutta turvaamaan lainaa. Kuitenkin luottolaitostoi-

minta ja kiinnitysluottopankki laki määräävät, että rahoituslaitoksen liikkeelle laskemalle 

obligaatiolainalle täytyy asettaa vakuus. (Niskanen & Niskanen 2013, 100-101.) 

 

Vaihtovelkakirjalaina on yrityksen liikkeelle laskema velkakirja, jonka sijoittajat voivat vaih-

taa yrityksen osakkeisiin niin halutessaan. Vaihtaessaan velkakirjan osakkeisiin, sijoittaja 

luopuu oikeudestaan periä sijoitusta ja korkoja takaisin. Tällöin sijoittajasta tulee yhtiöön 

osakkeenomistaja. Vaihtovelkakirjalaina voidaan myydä jälkimarkkinoilla eteenpäin. 

(Knüpfer & Puttonen 2007, 39-40.) 
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2.3 Oma vai vieras pääoma 

Oman pääoman ja vieraan pääoman vertailu on paikallaan jokaisen yrityksen rahoituspää-

töksissä. Liian suuri määrä velkarahaa nostaa rahoitusriskiä ja konkurssimahdollisuutta. 

Omaa pääomaa on aina hyvä olla estämässä suurien ongelmatilanteiden syntymistä. 

Oman pääoman vajaus vieraaseen nähden luo isot pääoman tuottovaatimukset omalle 

pääomalle, johtuen kasvaneesta rahoitusriskistä. (Knüpfer & Puttonen 2007, 37.) 

 

Yritys joutuu maksamaan aina vieraan pääoman kulut, oli taloudellinen tilanne minkälai-

nen tahansa. Omasta pääomasta voi olla maksamatta osinkoja, jos taloudellinen tilanne 

menee huonompaan suuntaan. Vieras pääoma on usein omaa pääomaa edullisempaa. 

Esimerkiksi sijoittajat haluavat osakkeita ostaessaan isomman tuoton, jos näkevät siihen 

liittyvät riskit. (Knüpfer & Puttonen 2007, 37.) 

 

2.4 Välirahoitus 

Välirahoitus ei ole selvästi omaa tai vierasta pääomaa. Siinä on osia kummastakin versi-

osta. Optiolaina on yksi välirahoituksen muodoista. Yritys laskee liikkeelle lainan, johon 

sijoittamalla sijoittaja saa yhden tai useamman optiotodistuksen. Tämä antaa sijoittajalle 

mahdollisuuden ostaa yrityksen osakkeita ennalta määrätyllä hinnalla. Optiolaina makse-

taan yleensä takaisin yhdessä erässä laina-ajan lopussa. Tässä lainassa on usein pie-

nempi korko, mutta sijoittaja saa sen korvattua ostamalla yrityksen osakkeita. Optiotodis-

tusta ja lainaosuutta voi myydä jälkimarkkinoilla erikseen. Vieraan pääoman huomaa 

tässä sijoittajan ollessa lainanantaja yritykselle. Omaa pääomaa tulee yritykselle, jos sijoit-

taja päättää ostaa yrityksen osakkeita. (Knüpfer & Puttonen 2007, 39.) 

 

Vaihtovelkakirjalaina on hieman samanlainen kuin optiolaina. Yritys laskee velkakirjan liik-

keelle sijoittajille ja tämä velkakirja voidaan vaihtaa suoraan yrityksen osakkeisiin. Siinä 

tapauksessa lainan velkoja luopuu antamansa lainan saamisoikeudesta ja sen koroista ja 

hänestä tulee yhtiön osakkeenomistaja. Optiolainaan vaihtovelkakirjalainalla on kuitenkin 

se ero, että siinä ei voida erotella optio- ja lainaosuutta. Vaihtovelkakirjan voi myydä jälki-

markkinoilla, kuten minkä tahansa velkakirjan. (Knüpfer & Puttonen 2007, 39-40.) 

 

Pääomalaina on kolmas välirahoituksen muodoista. Se on melko samalainen kuin oma 

pääoma, mutta eroaa siitä hieman. Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa ja pääoma ta-

kaisin vain, jos yhtiön kate riittää kattamaan sidotun oman pääoman. Voitonjakoon pääty-

neistä varoista voidaan maksaa korkoa tai muuta hyvitystä, jos niitä varoja on. Sijoittajan 
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ottamasta riskistä riippuu pääomalainan korvaus. Se on yleensä korkeampi kuin tavalli-

sella omalla pääomalla, mutta myös ehkä hieman alempi kuin vieraalla pääomalla. Siispä 

tämä rahoitusmuoto jää näiden kahden väliin. (Knüpfer & Puttonen 2007, 41.) 

 

Jako-osaston etuosake on myös yksi välirahoituksen tyyppi. Se tunnustetaan osakkeeksi, 

mutta siihen sisältyy vieraan pääoman tunnusmerkkejä. Tuotto, joka maksetaan jako-osat-

tomalle etuosakkeelle, on yleensä korkoa muistuttava osuus. Se on kiinteä hintainen kor-

vaus. Jako-osaton etuosake ei anna sen omistajalle äänioikeutta osakeyhtiössä. Kummin-

kin sen tuottoa käsitellään verotuksessa osingon kaltoin. Varoja hankkiessa jako-osaton 

etuosake on hyvä vaihtoehto, sillä se tuo yritykselle pääomaa muodollisesti oman pää-

oman tavoin ja käyttäytyy taloudellisesti vieraan pääoman tavoin. Näin vanhojen osakkei-

den omistajien äänioikeus säilyy ja samalla nostetaan yrityksen vakavaraisuutta. (Marti-

kainen & Martikainen 2006, 67.) 

 

2.5 Avustukset ja tuet 

Yritystoimintaa tuetaan Suomessa julkisista varoista saatavilla avustuksilla. Niitä saa eri-

tyisesti uuden yritystoiminnan alkuvaiheessa tai kun yritys tarvitsee apua kasvuun. Avus-

tukset eivät kuitenkaan saa olla yritystoiminnan ainoa tulonlähde. (Yrittäjät 2013.) 

 

2.5.1 ELY-keskus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, eli ELY-keskukset, ovat julkisia toimijoita, jotka 

alueellisesti tukevat pk-yritysten perustamista, kasvua ja kehittymistä. Keskusten toimin-

taan kuuluu neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Myös kansainvä-

listymisen tukeminen on ELY-keskuksille tärkeää. ELY-keskukset jakavat yritysrahoitusta, 

joka koostuu erilaisista kehittämisavustuksista, joita voivat hakea aloittavat sekä toimin-

taansa laajentavat pk-yritykset. (Palmgren 2018, 21.) 

 

ELY-keskus tukee yritysten kehittämishankkeiden rahoitusta. Tätä rahoitusta myönnetään 

jokaisessa tapauksessa harkinnanvaraisesti. Jotta yritys saisi yritysten kehittämishankkei-

den rahoitusta, sen ja kyseessä olevan hankkeen, täytyy täyttää eri rahoitusmuotoihin tar-

koitetut edellytykset. Asiantuntijat ELY-keskuksissa antavat lisätietoja rahoituslinjauksista, 

hankkeen soveltuvuudesta rahoitukseen ja miten tukea haetaan. ELY-keskukset toimivat 

alueellisesti, joten pk-yritykset voivat hakea tukea oman yritystoimintansa toimialueen kes-

kuksesta. Yrityksen kehittämisavustusta harkitaan aina tarkoin ja jokaisesta hankkeesta 

tehdään yritys- ja hankearviointi, jonka perusteella avustus myönnetään. Hankkeella täy-

tyy olla pitkän aikavälin kilpailukykyä parantava vaikutus. Sen pitää vaikuttaa merkittävästi 
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yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoiminta-

osaamiseen. Yrityksen toiminnan täytyy olla kannattavaa ja avustuksen merkitys hank-

keen toteuttamiseen on oleellinen. Näillä ehdoilla yritys voi mahdollisesti saada kehittä-

misavustusta. Sitä täytyy hakea ennen hankkeen aloittamista, hankkeen toteuttamisen 

alueen ELY-keskuksesta. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016.) 

 

2.5.2 Yrityksen kehittämisavustus 

Yrityksen kehittämisavustus tukee yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä ja auttaa luo-

maan parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. Se on ELY-keskuksen jakama tuki. Yrityksen 

aloittaessa toimintansa, haluaa panostaa erityisesti uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan, 

se voi hake yrityksen kehittämisavustusta. Kansainvälistyminen toimii erityisenä painopis-

teenä. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018a.) 

 

Halu kokonaisvaltaiseen ja merkittävään liiketoiminnan kehittämiseen sekä valmius uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien ottamiseen tulee olla yrityksen tavoite. Kehittämisavustusta 

voidaan antaa pk-yrityksille, jotka toimivat kannattavasti ja joilla on riittävästi omia resurs-

seja parantaa kilpailukykyä. Yrityksen täytyy rahoittaa kehittämishankkeesta itse vähin-

tään puolet. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018a.) 

 

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja valtioneuvoston asetus valtion-

avustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi säätävät yrityksen kehittämisavustusta. Se on 

harkinnanvaraista valtionavustusta. Kehittämisavustuksen kohteena on olemassa olevan 

liiketoiminnan kehittäminen tai yritykselle aivan uuden liiketoiminnan luominen. Vienti- ja 

kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun kehittäminen uusilla tuot-

teilla, palveluilla tai tuotantomenetelmillä ovat myös kohteina. (Elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus 2018a.) 

 

Yrityksen tulee tehdä hankesuunnitelma kehittämishanketta koskien. Sen pitää sisältää 

suunnitellut toimenpiteet aikataulun ja kustannusten kanssa sekä tulokset, joita hankkeella 

tavoitellaan. Hankkeen täytyy korostua yrityksen muusta toiminnasta ja sillä tulee olla 

merkittävät vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn. Suunnitelmaa tehdessä voi olla yhtey-

dessä ELY-keskukseen. Palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaaviin 

menoihin tukea voidaan antaa enintään 50% avustuksen perusteena olevista menoista. 

Hankkeeseen sisältyviin investointeihin voidaan antaa tukea yrityksen koosta ja sijainnista 

riippuen 10-35% avustuksen perusteena olevista menoista. (Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus 2018a.) 
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Yrityksen kehittämisavustus on osarahoitettu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suo-

men rakennerahasto-ohjelmasta, jonka takia kehittämisavustusta saavalla hankkeella täy-

tyy olla samat tavoitteet ja kriteerit kuin rakennerahasto-ohjelmalla. Mitatessa soveltu-

vuutta ohjelmaan katsotaan ohjelman valintaperusteita. Ne jaetaan yleisiin ja erityisiin va-

lintaperusteisiin. Yleiset valintaperusteet perustuvat EU:n ja kansallisen lainsäädännön 

vaatimuksiin ja niiden kaikkien pitää täyttyä. Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoittei-

den mukaisia, jotka ovat todettu rakennerahasto-ohjelmassa. Hankkeiden tulee vaikuttaa 

kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Erityisiin valintaperusteisiin kuuluvat myös suku-

puolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys. Erityiset valintaperusteet huomioi-

daan hankkeen valinnan pisteytyksessä. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018a.) 

 

Yrityksen kehittämisavustuksen jatkuva haku tarkoittaa sitä että, avustuksella rahoitetta-

vien hankkeiden osalta ei tehdä pisteytystä erikseen jokaisen erityisen valintaperusteen 

osalta. ELY-keskus, jossa avustuksesta päätetään, tarkastelee valintaperusteita sen mu-

kaan että, täyttyvätkö ne vai ei. Vähintään puolet rakennerahasto-ohjelman vaatimuksista 

pitää täyttyä, jotta avustus on sen mukainen. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

2018a.) 

 

 

Kuva 1. Yrityksen kehittämisavustuksen hakuprosessi (Elinkeino-, liikenne ja ympäristö-

keskus 2018a) 
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Hakemuksia yrityksen kehittämisavustusta koskien voi jättää jatkuvasti. Kehittämisavus-

tusta on haettava ennen, kun hanketta aloitetaan. Niin kuin kuva 1 selventää, avustusta 

maksetaan erillisen hakemuksen kautta hankkeen edistyessä. Hankkeen koosta ja kes-

tosta riippuen, maksua haetaan 1-2 kertaa. ELY-keskuksen asiantuntijoihin kannattaa olla 

yhteydessä jo suunnitteluvaiheessa ennen, kun hakemus jätetään. Heiltä saa mahdolli-

sesti neuvoja hankesuunnitelmaa varten. Lisätietoja kehittämisavustuksen myöntämispe-

rusteista, tarkemmista alueellisista rahoituslinjauksista ja hyväksyttävistä menoista on 

myös tarjolla. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018a.) 

 

2.5.3 EU-rahoitus 

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikka tasapainottaa jäsenvaltioiden alueellisia eroja 

ja lieventää niiden rakenneongelmia. ELY-keskus myöntää EU-rahoitusta ja kehittää alu-

etta. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää Eu-

roopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Tä-

män ohjelman mukaisiin hankkeisiin haettavan rahoituksen hakuaika on yleensä kaksi 

kertaa vuodessa. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018b.) 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnalli-

nen ohjelma ja sillä on viisi toimilinjaa pk-yritysten kilpailukyky, uuden tiedon ja osaamisen 

tuottaminen ja hyödyntäminen, työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus, koulutus, ammattitaito 

ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Rakennera-

hastohankkeiden hakemukset sekä hanke- ja maksatuspäätökset käsitellään neljässä ra-

kennerahastotoimintaan erikoistuneessa ELY-keskuksessa. Jokaisesta ELY-keskuksesta 

saa asiantuntijan palvelua. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2018c.) 
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3 Kustannukset 

Tässä kappaleessa käydään läpi kustannuksia. Ne jakautuvat muuttuviin ja kiinteisiin kus-

tannuksiin. Kappaleessa tutustutaan myös kokonaiskustannuksiin sekä välittömiin ja välil-

lisiin kustannuksiin. Lopussa käydään läpi minimikustannuksia sekä lyhyen ja pitkän aika-

välin kustannuksia. Minkälaisiksi kustannuksiksi videoprojektin kustannukset luokiteltai-

siin? Minkälaisella aikavälillä ne esiintyisivät ja miten ne vaikuttavat yrityksen toimintaan? 

 

3.1 Muuttuvat kustannukset  

Kustannukset jotka muuttuvat, kun valmistuksen volyymi nousee tai laskee, ovat muuttu-

via kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi valmistusmateriaalit ja työvoima, joita käytetään 

tuotteiden valmistamiseen. Kun kaikki muuttuvat kustannukset lasketaan yhteen, niitä kut-

sutaan muuttuviksi kokonaiskustannuksiksi. (Bowhill 2008, 4.) 

 

Jyrkkiö ja Riistama (2006, 46-47) kirjoittavat, että muuttuvia kustannuksia kutsutaan myös 

nimellä määräkustannukset. Jos tuotantoa pitää nostaa, niin sen voi saavuttaa ajan-, 

määrän- tai tehonsopeutuksen avulla. Ajansopeutus mahdollistuu teettämällä ylitöitä, 

mutta siitä on maksettava työntekijöille korotettua palkkaa. Toinen keino on tehdä työtä 

kahdessa vuorossa. Vuorotyöstä on taas maksettava vuorotyölisää. Tuotantokoneiden 

korjaus- ja huoltotyöt tulevat mahdollisesti lisääntymään, niiden pitkäaikaisen käytön 

myötä. 

 

Määränsopeutus tarkoittaa vanhan sivussa olleen koneen käyttöönottoa. Vanhempi kone 

vaatii enemmän huolto- ja korjaustöitä ja saattaa käyttää enemmän energiaa kuin uu-

dempi kone. Tämän takia vanha kone aiheuttaa enemmän kustannuksia per tuote, kuin 

uusi kone. Tuotantomäärää saadaan kuitenkin nostettua vanhan koneen ansiosta. (Jyrk-

kiö & Riistama 2006, 48.) 

 

Tehonsopeutus aiheuttaa myös enemmän kustannuksia, koska konetta käytetään isom-

malla teholla, joka saattaa aiheuttaa enemmän työvoiman tarvetta sekä lisätä energian 

käyttöä. Isoilla tehoilla käytettävän koneen huolto- ja korjaustyöt lisääntyvät myös. Näiden 

kaikkien keinojen tavoite on siis lisätä tuotannon määrää, mutta samalla ne kaikki nosta-

vat muuttuvien kustannuksien tarvetta. (Jyrkkiö & Riistama 2006, 49.) 

 

3.2 Kiinteät kustannukset ja kokonaiskustannukset 

Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotannon mukaan. Riippumatta siitä, tekeekö yritys 

voittoa vai tappiota, niin nämä menot on maksettava. Niitä ovat esimerkiksi liiketilojen 
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vuokra, lainojen maksut ja poistot tuotantokoneista, toimihenkilöiden palkat sekä edustus- 

ja hallintokustannukset. (Bowhill 2008, 5; Tilisanomat 2012.) 

 

Aika vaikuttaa kiinteiden kustannusten määrään ja siksi niitä kutsutaan myös aikakustan-

nuksiksi. Kiinteät kustannukset aina jonkin ajanjakson mukaan, esim. kuukauden, vuosi-

neljänneksen tai vuoden mukaan. Kiinteät kustannuksetkin voivat muuttua, mutta ei vaih-

della. Esimerkiksi vuokran nousu tai muiden tuotannontekijöiden hinnan muutos voi ai-

heuttaa tätä. Yleensä yritykset pyrkivätkin minimoimaan kiinteitä kustannuksia, uusimalla 

sopimuksia tai luopumalla joistakin turhista kiinteistä kuluista. (Jyrkkiö & Riistama 2006, 

49.) 

 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhdessä muodostavat kokonaiskustannukset (Jyrkkiö & 

Riistama 2006, 50). Kokonaiskustannukset kertovat rahanmääräisen arvon tuotannossa 

käytettyjen tuotannontekijöiden mukaan. Nämä kustannukset vaihtelevat, koska tuotannon 

määrän vaihdellessa tuotannontekijöiden käyttö vaihtelee. (Miettinen, Linnosmaa & Kan-

nisto 2010, 94.) Kokonaiskustannukset kertovat tuotannon kustannukset tarkastellulta 

ajalta. Kokonaiskustannukset voidaan jakaa tuotannon volyymillä ja siitä saadaan koko-

naiskustannukset per tuote.  

 

3.3 Välittömät ja välilliset kustannukset 

Kun halutaan tietää miten kustannukset jakautuvat useamman tuotelajin kesken, erotel-

laan kustannukset välittömiin ja välillisiin. Aiheuttamisperiaatetta on mietittävä jakaessa 

tuotteille kustannuksia, jos laskentakohde ei ole aiheuttanut kustannusta, niin sitä ei voi 

painottaa tällä kustannuksella. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan tietyn 

tuotteen valmistukseen. Näitä ovat materiaalit ja työvoima. Välittömät kustannukset ovat 

yleensä myös muuttuvia kustannuksia. (Jyrkkiö & Riistama 2006, 61; Tilisanomat 2012.) 

 

Välilliset kustannukset ovat yleensä kiinteitä kustannuksia. Niitä ei voi kohdistaa suoraan 

johonkin tuotteeseen. Välillisiin kustannuksiin voi myös sisältyä muuttuvia kustannuksia. 

Siksi siitä kutsutaan myös yleiskustannukseksi. Ne muuttuvat kustannukset ovat usein eri-

laisia tarve- ja lisäaineita, mutta niitä ei voi yksiselitteisesti kohdistaa tietylle tuotteelle. Vä-

lillisten kustannusten erittely tuotteille voisi olla mahdollista, mutta yleensä se ei ole vaivan 

arvoista työtä. (Jyrkkiö & Riistama 2006, 62; Tilisanomat 2012.) 

 

3.4 Lyhyen aikavälin kustannukset 

Lyhyen aikavälin kokonaiskustannukset tarkoittavat lyhyen aikavälin muuttuvien ja kiintei-

den kustannusten yhteissummaa. Mukauttamalla muuttuvien kustannusten määrää yritys 
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voi lyhyen aikavälin aikana sopeuttaa tuotantoaan ja kustannuksiaan. Tuotantoa voi kas-

vattaa esimerkiksi uutta työvoimaa palkkaamalla. Kiinteisiin tuotannontekijöihin ei kuiten-

kaan voi vaikuttaa lyhyellä aikavälillä. (Miettinen ym. 2010, 95.) 

 

Lyhyen aikavälin keskimääräiset kustannukset voidaan selvittää jakamalla lyhyen aikavä-

lin kokonaiskustannukset tuotannon määrällä. Samoin saadaan selville lyhyen aikavälin 

muuttuvat ja kiinteät kustannukset kun ne jaetaan erikseen tuotannon määrällä. Keski-

määräiset kustannukset ilmoittavat yhden tuotetun yksikön muodostamat kustannukset. 

Näitä kutsutaan myös usein yksikkökustannuksiksi. (Miettinen ym. 2010, 96.) 

 

Lyhyen aikavälin rajakustannukseksi kutsutaan kokonaiskustannusten muutosta, kun tuo-

tanto lisääntyy yhdellä yksiköllä. Lyhyessä aikavälissä vain muuttuvat kustannukset muut-

tavat rajakustannuksia, sillä kiinteät kustannukset eivät muutu tuotannon määrän mukaan. 

Lyhyen aikavälin keskimääräiset kiinteät kustannukset yksikköä kohden laskevat tuotan-

non kasvaessa, sillä ne jakautuvat aina vain suuremmalle määrälle tuotettuja yksiköitä. 

Keskimääräiset raja- ja kokonaiskustannukset sekä muuttuvat kustannukset yksikköä koh-

den pienenevät, kun rajakustannukset alittavat keskimääräiset kustannukset. Rajakustan-

nusten ylittäessä yksikkökustannukset, yksikkökustannukset nousevat. (Miettinen ym. 

2010, 97-98.) 

 

3.5 Pitkän aikavälin kustannukset 

Kaikki tuotannontekijät pitkällä aikavälillä ovat muuttuvia. Pitkän aikavälin kokonaiskustan-

nukset syntyvät sen ajan muuttuvista ja kiinteistä kustannuksista yhteensä. Pitkällä aika-

välillä rajakustannukset voidaan määrittää samalla tavalla kuin lyhyellä aikavälillä. Raja-

kustannus tarkoittaa siis sitä, kuinka kokonaiskustannukset muuttuvat, kun tuotannon 

määrää lisätään yhden yksikön verran. (Miettinen ym. 2010, 100.) 

 

Keskimääräiset kustannukset pitkällä aikavälillä syntyy, kun pitkän ajan kokonaiskustan-

nukset jaetaan tuotannon määrällä. Kasvavaksi mittakaavaeduksi kutsutaan sitä, kun pit-

källä aikavälillä yrityksen keskimääräiset kustannukset pienenevät tuotannon määrän li-

sääntyessä. Sitä vastoin, jos keskimääräiset kustannukset nousevat tuotannon kasvaessa 

sitä kutsutaan pieneneväksi mittakaavaeduksi. Kun pitkän aikavälin keskimääräiset kus-

tannukset ovat alhaisimmillaan, niin yrityksen toiminnan sanotaan toimivan minimitehok-

kaalla mittakaavalla. Tällä tavalla yrityksen toiminnan kannattavuus paranee ja yksikköjä 

tuotetaan mahdollisimman pienin yksikkökustannuksin. (Miettinen ym. 2010, 100-101.) 
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Kasvava mittakaavaetu perustellaan yleensä kiinteiden kustannusten jakautumisella suu-

remmalle määrälle tuotantoa ja työntekijöiden erikoisosaamisen tuomalla tehokkuudella. 

Tehokkuusedut saavutetaan, kun yrityksen tuotannon taso on minimitehokkaan mittakaa-

van tasolla, keskimääräisten kustannusten ollessa pienimmillään. Yrityksen toiminnan hal-

linta alkaa olla tässä vaiheessa vaikeaa, koska se on liian iso. Tuotannon keskimääräiset 

kustannukset nousevat ja näin päädytään pienenevien mittakaavaetujen tilanteeseen. 

(Miettinen ym. 2010, 101.) 
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4 Tutkimus 

Tämän opinnäytetyön tutkimus ottaa selvää eri yritysten ja organisaatioiden videoprojek-

tien rahoituksesta. Tässä kappaleessa ensiksi esitellään toimeksiantaja. Sitten käydään 

vielä läpi opinnäytetyön tavoite, ongelmat ja kehittämiskohde. Kolmanneksi tutustutaan 

tutkimusmenetelmään ja sen valintaan. Seuraavaksi käydään läpi tutkimuksen toteutus. 

Sitten analysoidaan vastauksia ja lopuksi käydään läpi tutkimuksen tulokset. 

 

4.1 Toimeksiantaja yritys 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Kuninkaantien Liikenne Oy. Kuninkaantien 

Liikenne Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva koulukuljetusyritys, jonka palveluihin kuuluu 

myös tilausajoa. Yritys on toiminut vuodesta 2004 alkaen ja sillä on 19 työntekijää. Kunin-

kaantien Liikenne muutti uusiin toimitiloihin Helsingin Kivikonlaitaan alkuvuodesta 2018. 

Yrityksen toiminta sai syyslukukauden 2018 alkaessa uuden suunnan. Entisen kuuden 

ajosuunnittelijan sijaan, reittejä suunnittelemaan jäi nyt yksi työntekijä ja muut siirtyivät ko-

koaikaisiin kuljettajan tehtäviin. Toimistossa työskentelevät myös kaksi toimistotyönteki-

jää. Uudessa rakennuksessa on myös korjaamopuoli, jossa yrityksellä on yksi kokopäiväi-

nen työntekijä. 

 

Uusien toimitilojen myötä yritys halusi alkaa toteuttaa videoprojekti ideaansa. Yli kymme-

nen vuotta koulukuljetusmaailmaa seuranneena ovat kuljettajat ja toimihenkilöt saaneet 

nähdä koulupäivien huiman kehityksen. Koulupäivät ovat pidentyneet ja lapset saattavat 

nyt viettää koulussa ja koulumatkoihin jopa kymmenen tuntia päivässä. Iltapäiväkerhot 

koulun jälkeen ovat yleistyneet, jolloin lapset ovat poissa kotoaan arkipäivänä enemmän 

kuin kotona. Pitkät koulupäivät väsyttävät oppilaita ja heistä tulee levottomia. Ennen kulje-

tusta koulusta kotiin lapsia ei rauhoiteta ja saattavat sitten purkaa levottomuuttaan au-

tossa. Yrityksen suunnittelemat videot olisivat siten koulukuljetuksen aikana rauhoitta-

massa lapsia ja kiinnittämässä heidän keskittymistään muuhun kuin riehumiseen. Levoton 

käyttäytyminen kuljetuksen aikana on myös turvallisuusriski, sillä kuljettajan on keskityt-

tävä liikenteeseen ja samalla valvoa lapsia autossa.  

 

4.2 Opinnäytetyön tavoite, ongelmat, kehittämiskohde ja motivaatio 

Sain aiheeni opinnäytetyöhöni toimeksiantajan suunnitelmista. Video kuljetusten ajaksi 

tuntui minustakin todella hyvältä idealta. Ajan rajallisuuden vuoksi opinnäytetyön aiheeksi 

kehitettiin rahoituksen ja kustannusten selvittämien tällaiseen projektiin. Opinnäytetyön ta-

voitteena oli selvittää videoprojektiin tarvittavat rahoitus ja kustannukset. Niiden selvittämi-

nen auttaisi yritystä hahmottamaan tulevaa projektia. Tutkimusongelmana oli selvittää, 
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että mistä voisi yritys saada rahoitusta tähän projektiin ja minkälaisia kustannuksia projek-

tista syntyisi. Rahoitusta voi saada ulkopuolisista lähteistä, mutta projektiin voi myös käyt-

tää yrityksen omaa rahaa. Opinnäytetyö kehittää yrityksen suunnitelmaa projektinsa kan-

nalta. Projekti pääsee alkuun tämän opinnäytetyön jälkeen ja se antaa sopivaa pohjaa 

projektin aloittamiseen. 

 

Motivaationi tätä opinnäytetyötä kohtaan on hyvä. Kiinnostukseni aiheeseen kasvoi kirjoit-

tamisen myötä. Motivaatio kasvoi, kun aloitin opinnäytetyön tekemisen. Sain motivaatiota 

siitä, että teen tätä opinnäytetyötä yritykselle, jossa tulen työskentelemään valmistumiseni 

jälkeen. Myös oma valmistuminen motivoi minua tekemään opinnäytetyötä ja saamaan 

sen valmiiksi sovitussa aikataulussa. 

 

4.3 Menetelmän ja haastateltavien valinta 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin tähän työhön haastattelun. Etsin internetistä erilaisia yrityk-

siä tai organisaatioita, joilla on ollut vastaavanlaisia projekteja, liittyen videon aiheeseen ja 

osa-alueeseen. Haastattelut suoritettiin sähköpostin kautta. Suunnittelin sähköpostit etu-

käteen hyvin ja varmistin että ne sisälsivät juuri sellaisia kysymyksiä, joista saisin hyvin 

tietoa tätä tutkimusta varten. Haastattelut ovat hyvä tapa saada juuri sitä tietoa mitä etsii. 

Sain tehdä kysymyksistä juuri sellaisia, kun itse halusin ja muotoilin ne niin, että ne sopi-

vat tähän tehtävään.  

 

Haastattelut ovat osa ihmisten arkipäivää. Televisio ja sosiaalinen media ovat täynnä eri-

laisia haastattelua. Myös erilaiset ammatit käyttävät haastattelua olennaisesti osana toi-

mintaansa. Haastattelu on hyvä tapa kerätä tietoa tutkimukseen. Haastattelijat eivät 

yleensä ole olleet mukana tapahtumissa, joista haastattelussa on kyse. Silloin haastatelta-

vat kuvailevat tapahtumia ja tuovat ne suljettujen ovien takaa yleisiksi keskustelujen ai-

heiksi. Pätevässä tutkimushaastattelussa pitää haastattelijan tietää mitä hän tekee. Hyvin 

kootut kysymykset ovat iso osa onnistunutta haastattelua, mutta myös vuorovaikutuksella 

on oma osansa. Haastattelijan pitää tulkita tilannetta, eikä vain laukoa kysymyksiä toi-

sensa perään haastateltavalle. (Hyvärinen 2017, 11-12.) 

 

Haastattelun sisältöä voidaan ennakoida sen struktuurilla. Strukturoidussa haastattelussa 

rajataan kysymykset tarkoin ja koitetaan saada vastaajat ymmärtämään kysymykset sa-

malla tavalla. Tässä voi kuitenkin olla haasteena löytää sellaiset kysymykset, joihin osat-

taisiin vastata laajasti aiheesta. Strukturoimaton haastattelu on avoin haastattelu, jossa 

haasteena voi taas olla liian riittämättömät vastaukset tai vastaukset, jotka eivät liity kysyt-
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tävään aiheeseen. (Raittila, Vuorisalo & Rutanen 2017, 321.) Tämän opinnäytetyön haas-

tattelu toteutettiin strukturoidun haastattelun avulla. Siinä oli valmiiksi kootut kysymykset ja 

vastaajien piti antaa niihin vastaukset (Liitteet 2). Kysymyksiä ei muutettu vastaajan taus-

tan mukaan. Kysymykset oli kasattu niin, että vastaajat ymmärtäisivät ne mahdollisimman 

samalla tavalla. Annoin kyllä lisä selvitystä kysymyksiin, jos joku vastaajista ei ymmärtänyt 

niitä. 

 

Haastateltavaksi valitsin videoiden tekijöitä, jotka ovat tehneet videoitansa projektina tai 

ne ovat samankaltaisia tämän tulevan projektin kanssa. Ensimmäinen oli Cabing Oy. Ca-

bing Oy on taksi- ja tilausajopalveluita tarjoava yritys. Näin heidän nettisivuillaan erilaisia 

videoita ja juuri heidän toimintaansa eli henkilökuljetuksiin liittyviä videoita. Sieltä tavoitin 

toimistosihteerin, joka oli todella avulias ja vastasi mielellään kysymyksiini. Valitsin Cabing 

Oy:n, koska heidän videonsa olivat mielenkiintoisia ja olivat monipuolisia. Ne sisälsivät 

haastatteluja sekä toiminnan kuvausta teemavideoilla. 

 

Seuraavaksi lähdin etsimään videovastaavaa Espoon kaupungin organisaatiosta. Se vaati 

selvitystä muutaman päivän ajan, mutta sitten sain kiinni oikeat henkilöt ja heiltä sain heti 

vastaukset kysymyksiini. Tavoitin Espoon kaupungin logistiikka osastolta palvelukoordi-

naattorin. Video, josta hän vastasi, liittyi Espoon kaupungin koulukuljetusten järjestämi-

seen, joka sopi aiheena todella hyvin oman opinnäytetyöni rinnalle. Halusin haastatelta-

vaksi myös isompia organisaatioita ja Espoon kaupunki vastasi tätä kuvaa. 

 

Kolmas haastateltavani oli OP-pankin viestinnän asiantuntija. OP oli tehnyt sarjan Sijoitta-

jakoulu-videoita, joihin kuuluin myös podcasteja ja artikkeleita. Projekti oli tehty sisäisesti, 

joten en saanut kovin tarkkoja tietoja sen rahoituksesta liikesalaisuuden vuoksi. Valitsin 

OP:n haastateltavien joukkoon, koska se on isompi yritys ryhmä ja halusin saada heidän 

kokemustaan selville. Videosarja oli hyvin mielenkiintoinen ja iso projekti, joka antoi tietoa, 

miten sellaista tehdään. 

 

Seuraava haastateltavani oli Tamlans Oy:n myyntijohtaja. Hän kertoi, että heidän vide-

onsa on tehty enimmäkseen opiskelijatöinä ja heidän sivuillaan on myös heidän asiakkait-

tensa videoita. Omia videoita he olivat tehneet monia vuosia sitten, eikä heillä ollut siitä 

syystä antaa niistä tietoa. Tamlans Oy varustaa ajoneuvoja asiakkaiden tarpeiden mu-

kaan. Heidän videonsa olivat kalustosta ja toiminnasta kertovia ja ajoneuvoihin liittyen oli-

vat lähellä tämän opinnäytetyön toimeksiantajan toimintaa. 
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4.4 Haastattelujen toteutus  

Lähdin toteuttamaan haastatteluja sähköpostin kautta. Niin sain vastauksia henkilöiltä, 

jotka eivät olleet tavoitettavissani paikan päällä käynnillä. Joidenkin organisaatioiden vide-

oista vastaavien selvittäminen vaati hieman enemmän työtä, kuin toisten. Ensin laitoin tie-

dustelu sähköpostiviestin, jossa kyselin, jos saisin haastattelun opinnäytetyötäni varten 

(Liite 1). Kun sain myöntävän vastauksen ja oikein ihmisen kiinni, lähetin hänelle kysy-

myksiä sisältävän sähköpostin. Päätin sisällyttää kysymykset sähköpostin tekstiin, jolloin 

vastaaja sai helposti liitettyä vastauksensa kysymysteni väliin. (Liite 2.) 

 

Haastattelut toteutin viikoilla 42 ja 43. Joidenkin vastausten kanssa odottelin muutaman 

päivän, mutta yleisesti ottaen sain ne melko nopeasti kasaan. Kun sain vastaukset, koko-

sin ne jokaiset omaan Word-tiedostoonsa. Sen jälkeen keräsin jokaisen kysymyksen vas-

taukset peräkkäin ja siitä oli helppo lähteä hahmottamaan jokaista kysymystä omana koh-

teenansa. 

 

4.5 Aineisto 

Aineistona minulla toimii haastattelujen vastaukset. Lähdin tulkitsemaan vastauksia ensin 

erikseen ja sitten vertasin niitä toisiinsa. Haastattelun tavoitteena oli saada selville, oliko 

videon teko projektina, miten projektin rahoitus suunniteltiin ja toteutui sekä minkälaisia 

kustannuksia projekteista syntyi. Ensimmäiset kysymykset käsittelevät projektin rahoi-

tusta. Ne selvittävät projektin rahoituksen lähteet ja käytön. Lopussa on kustannuksiin liit-

tyviä kysymyksiä. Kysymykset selvittävät kustannusten laadun ja yhteyden rahoitukseen. 

 

4.5.1 Videon toteutus 

Ensimmäinen kysymys liittyi videon toteuttamiseen. Siinä kysyttiin, että toteutettiinko vi-

deon teko niin sanottuna projektina? Tämä kysymys oli hyvä aloitukseen, koska se antoi 

vastaajalle lempeän alun kysymyksiin. Siihen oli helppo vastata ja lisätä myös omaa kom-

menttia siitä, miten video oli suunniteltu ja toteutettu. 

 

Videoiden tekeminen projektina on melko suosittua vastaajien kesken. Yritykset ja organi-

saatiot suunnittelevat videoiden teot yleensä projekteina. Espoon kaupungilla on tietyt so-

pimustoimittajat, jotka tekevät videoita tilauksesta (Kuusi 22.10.2018). Videoita voidaan 

myös toteuttaa yrityksessä työharjoittelua tekevien opiskelijoiden avulla. AMK-työharjoitte-

lujen yhteydessä on toteutettu enemmistö videoista (Sertti 25.10.2018). Kangasluoman 

(25.10.2018) mukaan, OP toteutti yhden videosarjan projektina ja siihen liittyi myös pod-

casteja ja artikkeleita. 
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Vastaukset kulkivat melko samaa linjaa toistensa kanssa. Suurin osa kertoi videoiden to-

teutuksen olleen projektina. Toteutukseen vaikuttavat monet asiat. Hinta-laatusuhde on 

varmasti yksi tärkeimmistä. Tutun toimittajan työhön voi luottaa ja pitkä sopimussuhde 

alentaa useasti hintoja. Edullinen videoprojekti on yritykselle tietysti myönteinen asia ja 

erilaisten projektien ansiosta yritys saa kokemusta projektien toteuttamisesta. 

 

Projektimaiset videoiden tuottamiset ovat hyvä tapa keskittää videoiden tekoon resursseja 

tietyn aikaa ja jatkossa voi vaan nauttia tuotoksesta. Sopimustoimittajien käyttö isoissa or-

ganisaatioissa, joissa videoiden tarve on jatkuvaa, on todella hyvä tapa rajoittaa kustan-

nuksia ja työn laatua. Silloin tiedetään, että kun tilataan tutulta toimittajalta työtä, niin se 

tulee toimimaan sopimuksen mukaan, eikä tule suuria yllätyksiä matkan varrella.  

 

4.5.2 Pääasiallinen rahanlähde 

Toisesta kysymyksestä alkoivat rahoitukseen liittyvät kysymykset. Siinä kysyttiin projektin 

pääasiallista rahanlähdettä. Tämä kysymys auttaa minua selvittämään muiden yritysten ja 

organisaatioiden kokemusta videon rahoituksesta. Pääsen miettimään, minkälainen ra-

hanlähde olisi sopiva toimeksiantajani projektille. 

 

Vastauksien mukaan videoprojektit rahoitettiin yritysten ja organisaatioiden omista budje-

teista. Yrityksen markkinointiin suunnattu markkinointibudjetti on suuressa osassa tällai-

sissa projekteissa (Suppola 17.10.2018). Oma rahoitus on siis näiden yritysten ja organi-

saatioiden pääasiallinen rahanlähde videoprojekteissa. 

 

Annetut vastaukset yllättivät hieman. Kaikki käyttivät rahaa omasta budjetistaan videopro-

jektien toteuttamiseen. Myöskään pienemmät yritykset isompien projektiensa kanssa eivät 

käyttäneet ulkopuolista rahoitusta. Videot ovat siis yrityksille ja organisaatioille oman ra-

han sijoituskohde, jotka eivät ole joko olleet isojen kustannusten synnyttäjiä tai näihin pro-

jekteihin on suunniteltu käytettävän tietty määrä budjetista. Joka tapauksessa, pääasialli-

nen rahanlähde videoprojekteihin on näillä yrityksillä ja organisaatioilla oma raha. 

 

Oman rahan käyttö projekteissa kertoo yrityksen vakavaraisuudesta ja siitä, että se on 

valmis panostamaan omaan toimintaansa. Toiminta on tasaista, koska voidaan käyttää 

omaa rahaa. Markkinointi- tai visuaaliset videot eivät ole välttämättömiä yrityksen toimin-

nalle, mutta ne luovat hyvän kuvan yrityksen toiminnasta. 
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4.5.3 Ulkopuolinen raha 

Kolmas kysymys liittyi ulkopuoliseen rahaan. Kysyin, jos heidän piti hakea ulkopuolista ra-

haa projektille. Ja jos he niin tekivät, niin mistä sitä he hakivat. Tällä kysymyksellä selvitin, 

että miten vastaajat ovat suhtautuneet ulkopuoliseen rahaa projektissaan. Ulkopuolisen 

rahan käyttö saattaa olla epämiellyttävämpää varsinkin, jos omat rahat riittävät projektin 

toteuttamiseen. 

 

Haastattelujen mukaan näillä yrityksillä ja organisaatioilla ei ollut tarvetta ulkopuoliselle ra-

hoitukselle. Projektit ovat siis olleet hyvin hallinnassa ja rahoitus on ollut helppo järjestää 

omasta budjetista. Videoprojektit ovat toteutettu hyvän suunnitelman pohjalta ja budjetointi 

on onnistunut. Kustannukset ovat olleet hallinnassa projektin toteuttamisessa ja oma raha 

on riittänyt kattamaan projektin. 

 

Ulkopuolista rahoitusta on esimerkiksi pankkien ja rahoitusyhtiöiden myöntämät lainat 

sekä yrityksen itsensä liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat. Ulkopuolisen rahan han-

kinta vie enemmän aikaa, kuin jos pystyy käyttämään heti omaa rahaa projektin toteutta-

miseen. Vieraan rahan käyttäminen tällaisessa projektissa on yleisestikin vähäistä. 

 

4.5.4 Rahallinen avustus 

Neljäs kysymys liittyi avustuksiin. Saivatko projektin tekijät avustusta rahallisesti projek-

tille? Tämä auttaisi selvittämään, jos muut yritykset ja organisaatiot ovat saaneet avus-

tusta ja mistä he ovat sitä saaneet omiin videoihinsa. Videoiden aiheetkin ovat ratkaise-

vassa osassa, että saako yritys videoiden tekoon rahallista avustusta vai ei. 

 

Rahalliset avustukset eivät olleet käytössä näiden yritysten ja organisaatioiden videopro-

jekteissa. Omat rahat ovat riittäneet projektin toteuttamiseen, eikä avustusta ole nähty tar-

peelliseksi hakea. Vastaajat eivät maininneet, jos he olivat hakeneet avustusta, mutta sitä 

ei tässä tietenkään kysytty. Kysymys liittyi avustuksen saamiseen ja se oli kaikilla vastan-

neilla kielteinen. Avustusta on siis ehkä vaikea hakea tai saada. 

 

Avustuksia myönnetään harkinnanvaraisesti. Yritykselle sopivia kohtia hakea avustusta on 

perustusvaiheessa, kasvuvaiheessa ja toiminnan kehittämisessä. Avustuksia jakaa moni 

organisaatio Suomessa, mutta suurin täällä toimiva avustusten myöntäjä on ELY-keskus. 

Avustuksen saamiseksi yrityksellä täytyy olla myös omaa rahaa projektin toteuttamiseksi. 

Avustuksia ei anneta rahoittamaan projektia kokonaisuudessaan. 
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4.5.5 Videon kustannukset 

Viimeiset kaksi kysymystä liittyvät kustannuksiin. Ensimmäinen kysyi yleisesti, että minkä-

laisia kustannuksia syntyi projektin aikana? Tämä auttaa selvittämään, miten kustannuk-

set vaikuttivat rahoitukseen. Liittyvätkö kustannukset vain videon toteuttamiseen vai tu-

leeko niitä jostain muualtakin. 

 

Suppolan (17.10.2018) mukaan, kustannuksia syntyi suunnitelluista videoista ja että vide-

oiden määrä ja sisältö vaikuttavat projektin hintaan. Sopimustoimittajien kanssa videoilla 

on hinta, joka on sopimusehtojen mukainen (Kuusi 22.10.2018). Pakettihinnoittelu on 

yleistä sopimustoimittajien kanssa toimiessa. Kustannukset kartoitettiin suunnitteluvai-

heessa, kun äänitys, kameramiesten ja laitteiston kustannukset saatiin selville (Kangas-

luoma 25.10.2018). 

 

Sopimuksen mukaan syntyvät kustannukset ovat siis helposti nähtävissä etukäteen ja 

niitä voin myös rajoittaa. Jos sopimusvaiheessa huomataan, että projektin hinta menee yli 

omien varojen, voi yritys hakea siihen rahoitusta lainalla tai avustuksilla. Kustannuksia voi 

tulla myös tapaamisten järjestelyistä tai erikoistarpeista projektin suhteen. Toisaalta, jos 

kaikki hoidetaan esimerkiksi sähköposti kautta, ei tarvita tapaamisia tai muita puitteita pro-

jektin aloittamiseksi. 

 

Projektista aiheutuvat kustannukset eivät ole yrityksen toiminnan kannalta pitkä aikaisia. 

Projekteilla on yleensä myös eri hintoja, riippuen minkälainen projekti on. Tällöin näistä ai-

heutuvat kustannukset ovat myös muuttuvia kustannuksia ja ne voidaan osoittaa suoraan 

tähän tiettyyn kohteeseen. Tällöin ne voidaan luokitella välittömiksi kustannuksiksi. 

 

4.5.6 Yllättävät kustannukset 

Viimeinen kysymys selvitti yllättävien kustannuksien ilmaantumista. Tämän kysymyksen 

avulla lähdin selvittämään, että tuleeko projekteissa yleensä yllättäviä kustannuksia. Niistä 

tietäminen auttaa toimeksiantajaani miettimään myös niitä ja miten varautua, ettei niitä 

syntyisi. 

 

Suunnittelemalla projekti tarkoin ja noudattamalla tarjousta saatiin estettyä yllättävien kus-

tannusten syntyminen (Suppola 17.10.2018). Sopimuksissa pysyen vältetään yllätyksiä, 

molempien osapuolien tehden osuutensa. Kuusen (22.10.2018) mukaan aikataulussa py-

syminen auttaa välttämään yllättäviä kustannuksia. 
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Yllättävät kustannukset eivät päässeet vaikuttamaan projektien rahoitukseen vastaajien 

mukaan. Niitä ei voi tietää etukäteen, mutta jos toimii luotettavan tahon kanssa, niin niistä 

voi olla huolehtimatta. Sopimukset ovat hyvin tärkeä osa projektin sujuvuutta. Yllättäviä 

menoja tai myöhästymisiä ei pääse syntymään, kun molemmat osapuolet pitävät kiinni so-

pimuksesta. Nämä yritykset ja organisaatiot hallitsivat projektinsa hyvin, eikä yllättäviä 

kustannuksia päässyt ilmenemään. Heillä oli myös luotettavat projektikumppanit, jotka to-

teuttivat videoprojektit juuri niin kuin sovittiin. 

 

4.6 Tulokset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, että mitä kautta yritys voi saada ja hankkia rahoi-

tusta projektillensa. Minkälaisia kustannuksia tällaisesta projektista syntyy ja miten ovat 

muut samankaltaisia projekteja tehneet yritykset saaneet rahaa projektilleen? Miten he 

ovat toimineet rahoituksen ja kustannusten kanssa? Alaongelmana oli selvittää miten löy-

tää rahoitusta tällaiselle ei vain yritystä, mutta myös yhteisöä palvelevalle projektille ja 

minkälaisia menoja pitää ottaa huomioon videoprojektin toteuttamisessa? Tulokset tässä 

tutkimuksessa olivat monipuoliset. 

 

Projektimuotoinen videon tuottaminen on hyvin suositeltavaa yritysten ja organisaatioiden 

keskuudessa. Yritykset tekevät ehkä mainostaakseen omaa toimintaansa muutaman vi-

deon ja niitä voi sitten käyttää niin kauan kun toiminta pysyy samanlaisena. Projektimuo-

toinen toteutus on muutenkin hyvä, koska silloin se voidaan suunnitella tarkoin ja sille an-

netaan aikataulu ja budjetti. Sopimukset on hyvä laatia kirjallisesti ja niitä on noudatettava 

tarkoin. 

 

Pääasiallisena rahanlähteenä yritykset ja organisaatiot käyttävät omasta budjetista mark-

kinointiin määrättyä rahaa. Tämä tulos yllätti hieman. Se on tietenkin selvää, että projek-

teihin täytyy olla omaa rahaa tukien ja avustustenkin kanssa, mutta että kaikki näihin kysy-

myksiin vastanneet olivat käyttäneet ainoastaan omaa rahaa.  

 

Ulkopuolisen rahoituksen käyttäminen ei ollut yhdenkään vastaajan projektin osana. Tulos 

oli hieman yllättävä, koska luulisi että yrityksillä olisi käyttöä omalle rahalle muuallakin kuin 

videoprojektiin sijoittaminen. Ulkoisen rahan puute johtuu varmaankin siitä, että videot 

ovat pienibudjettisia ja ne ovat vain omaan käyttöön ja oman toiminnan mainostamiseen, 

jolloin ne pitää maksaa sitten itse. Jos kyseessä on todella iso projekti, joka vaatii isoja in-

vestointeja, niin silloin kannattaa harkita ulkopuolista rahoitusta. Tukien hakemista projek-

tilleen kannattaa harkita, jos sen tulos tulisi olemaan yhteisöllisesti monta tahoa hyödyt-

tävä tai omaa yritystä huimasti kehittävä. 
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Yrityksillä on monia keinoja hankkia rahoitusta projektilleen. Vieraan rahan käyttäminen 

on jossain tapauksissa edullisempaa kuin oman pääoman kautta hankitut rahat. Pankit, 

erilaiset rahoituslaitokset sekä lainakirjat ovat yleisin tapa vieraan pääoman hankkimi-

seen. Tukiakin voi saada. ELY-keskus tarjoaa erilaisia tukia ja sen kautta on myös mah-

dollista saada EU-rahoitustukea. Vieras raha voi kuitenkin aiheuttaa epäedullisia sopimuk-

sia ja sen käyttäminen ei ole kannattavaa, jos omat varat ovat hyvässä kunnossa. 

 

Kustannukset ovat jokaisen hankinnan seuraus. Tällaisissa projekteissa kustannukset 

syntyvät projektin laajuudesta ja sen toteuttamistavasta. Kustannukset ovat välittömiä, 

sillä ne voidaan kohdistaa suoraan tälle projektille. Sopimukset määrittävät projektin teon, 

aikataulun ja hinnan. Projektien kustannukset ovat usein muuttuvia kustannuksia, koska 

ne eivät paina yrityksen harteilla kovinkaan kauaa. Ne ovat yleensä lyhyen aikavälin kus-

tannuksia, sillä ne maksetaan joko projektin edetessä osissa tai projektin valmistumisen 

jälkeen. Ne tietysti luetaan myös mukaan kun tarkastellaan kokonaiskustannuksia joltain 

tietyltä aikaväliltä. 

 

Yrityksen käyttäessä omia rahoja projektin toteutukseen, kustannukset ilmenevät vain ly-

hyellä aikavälillä. Se tuntuu pienenä investointina omasta budjetista. Jos taas projektiin 

otetaan lainaa tai jotain muuta pitkäaikaisempaa tukea, niin tästä aiheutuvat lainan kus-

tannukset luetaan kiinteiksi kustannuksiksi. Näitä joudutaan maksamaan pois pitkällä ai-

kavälillä. Avustukset ja sen rinnalla tarvittava oma rahoitus vaikuttavat yrityksen kustan-

nuksiin vain lyhyellä aikavälillä.  

 

Tulosten merkitys on tärkeä. Saan opinnäytetyön avulla tietoa, miten muut ovat toteutta-

neet videoprojektejaan ja miten toimeksiantajani kannattaisi alkaa toimia. Ilman tätä tutki-

musta, en tietäisi rahoituksesta ja sen hankkimisesta mitään. Opinnäytetyö antaa tietoa 

myös siitä, että mistä projektin rahoitusta kannattaa alkaa suunnittelemaan. Teoriaosuus 

auttaa ymmärtämään rahoitusmaailmaa, avustuksia ja muita rahan lähteitä. 

 

Kustannusten osalta tulokset olivat hyvät. Kustannuksia käsittelevät kysymykset antoivat 

vihjeitä siitä, miten projektin sopimuksia kannattaa solmia. Kustannusten muodot on hyvä 

tietää. Miten ne vaikuttavat yritykseen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä ja mihin ne voidaan 

kohdistaa. 
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5 Pohdinta 

Tässä kappaleessa käydään ensin läpi työstä tehdyt johtopäätökset ja niiden perusteella 

kehittämisehdotukset. Sitten mietitään opinnäytetyön luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä. 

Lopuksi mietin omaa oppimista ja kehittymistä.  

 

5.1 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tutkimuksen tuloksista päättelen, että tuleva projekti toimeksiantajalla voitaisiin rahoittaa 

omasta budjetista. Jos kuitenkin näyttää siltä, että siihen tarvitaan isompaa rahoitusta, niin 

ELY-keskusten asiantuntijat voivat olla avuksi projektin suunnitteluvaiheessa. He vastaa-

vat kysymyksiin ja heiltä on mahdollista saada apua projektin suunnittelussa. Asiantunti-

joilta saa myös tarkempia tietoja tukien myöntämisestä sekä alueellisista rahoituslinjauk-

sista.  

 

Tutkimuksen mukaan kannattaa tutustua videoiden toteuttajiin ja koittaa valikoida heistä 

luotettavimman oloinen. Myös toimittajan muihin töihin kannattaa tutustua, niin pääsee 

selville, minkälaista työtä he tekevät. Harkitsisin vielä sitä, että missä vaiheessa projekti 

kannattaa toteuttaa. Loppuvuodesta voisi alkaa suunnittelemaan projektia ja katsoa onko 

mahdollista sisällyttää se seuraavan vuoden budjetointiin. Uuden vuoden alkaessa on voi 

lähteä tutustumaan toimittajiin ja kysellä alustavia kustannuksia suunnitteilla olevaan vi-

deoprojektiin. 

 

Kehittämiskohteeksi suosittelen projektin rahoitukseen tutustumista. Oman rahan osuutta 

kannattaa pohtia ja miettiä milloin omat varat riittäisivät projektin toteuttamiseen. Avustuk-

sia voi etsiä internetistä ja tutustua paikallisiin yhtiöihin, jotka auttavat yritysten projektien 

rahoittamisessa. Kannattaa kuitenkin myös varata sivuun projektiin menevää omaa rahaa, 

sillä vaikka saisi tukea esimerkiksi ELY-keskukselta, niin projektiin täytyy varata omaa ra-

haa tietty määrä projektin kokonaiskustannuksista.  

 

Toinen kehittämisehdotus liittyy videoprojektin kokonaisuuden ja aikataulutuksen hahmot-

tamiseen. Suunnitelmat kannattaa tehdä siisteiksi muistioiksi, joista saa hyvin selville mitä 

ollaan mietitty. Muutaman suunnittelusession jälkeen voi käydä läpi kaikki muistiot ja 

koota niistä täyden kokonaisuuden. Tällöin rahoitusta ja kustannuksia on helpompi lähteä 

pohtimaan suuremmassa mittakaavassa. 
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5.2 Luotettavuus ja hyödynnettävyys 

Tutkimus on tehty käyttäen sekä kotimaista, että ulkomaalaista kirjallisuutta. Lähteitä on 

käytetty harkiten ja niitä on kerätty kirjoista ja internetistä. Kirja lähteet on kerätty Haaga-

Helian Porvoon kampuksen kirjastosta. Kirjoja etsin internetin avulla Haaga-Helian verk-

kokirjaston avulla, sekä kirjastossa kirjojen hakupalvelun kautta. Internet lähteitä löytyi ha-

kusanojen avulla netissä olevia hakupalveluita käyttäen. 

 

Tutkimus on tehty vain pienelle osalle yrityksiä ja organisaatioita, joten vastaukset kuvaa-

vat vain näiden kokemuksia. Tutkimus kesti vain hetken aikaa ja sinä aikana saadut vas-

taukset tulivat esille tässä opinnäytetyössä. Analysointi on tehty näiden vastanneiden poh-

jalta. Laajempaa analysointi materiaalia olisi saatu, jos haastatteluja olisi lähdetty teke-

mään aikaisemmin ja sähköposteja olisi lähetetty suuremmalle määrälle yrityksiä ja orga-

nisaatioita. Tämän opinnäytetyön haastattelua koskeviin sähköposteihin vastattiin melko 

hyvin, vain kaksi sähköpostia ei saaneet vastausta. 

 

Opinnäytetyön hyödynnettävyys toimeksiantajalle on mielestäni hyvä. Opinnäytetyö on 

selvittänyt tutkimusongelmaan vastauksia ja niiden todellinen hyöty paljastuu, kun toimek-

siantaja alkaa toteuttamaan omaa videoprojektiaan. Rahoituspuoli avautui monella alaa 

tässä opinnäytetyössä ja siitä voi toimeksiantajalle ehkä olla hyötyä, jos rahoituspuolesta 

on ollut paljon kysyttävää. Kustannuspuoli selvittää kustannusten laatua ja sitä mistä ne 

syntyvät. Videoprojektista aiheutuvien kustannusten selvittäminen auttaa toimeksiantajaa 

hahmottamaan omasta projektista syntyviä kustannuksia. Tätä opinnäytetyötä voivat hyö-

dyntää myös muut yritykset, sekä varsinkin aloittavat yrittäjät, jotka miettivät mistä hakea 

rahoitusta tai jos kustannusten käsite on jäänyt epäselväksi. 

 

5.3 Oma oppiminen ja kehittyminen 

Oma osaamiseni kehittyi huimasti tämän opinnäytetyöprosessin aikana. Opin etsimään 

tietoa monesta eri lähteestä ja tarkastelemaan sen käytettävyyttä. Aikaisemmin en osan-

nut etsiä tietoa yhtä hyvin kuin nyt ja siinä olen parantanut itseäni todella paljon. Opin 

myös jakamaan tehtävät osiin ja asettamaan tavoitteita pienemmälle aikavälille. Tehtävien 

tekeminen oman aikataulun mukaisesti lievensi lopullisen jättöpäivän stressiä huomatta-

vasti.  

 

Oppiminen olisi voinut olla pitkäjänteisempää, jos olisin aloittanut opinnäytetyöni aikai-

semmin. Joskus malttamattomuus vei haluni oppia. Olisin halunnut vain saada tämän 

opinnäytetyön valmiiksi, mutta en malttanut istua paikoillani ja kirjoittaa. Itse opin parhai-

ten luokkahuonetilanteessa, kun opettaja ohjaa ja opettaa asioita. Tällainen itsenäinen 
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työskentely on opettanut minulle kuria ja keskittymistä. Kuitenkin aina niinä hetkinä, kun 

en tehnyt opinnäytetyötä, se kummitteli takaraivossani ja sain ideoita, miten viedä sitä 

eteenpäin.  

 

Kehitykseni ammattimaisemmaksi ihmisten kohtaamisessa oli hyvä. Piti vain uskaltaa ot-

taa yhteyttä ihmisiin ja tajuta, että hekin ovat vain henkilöitä hienojen ammattinimikkeiden 

takana. Kehitin itseäni myös keskustellessani toimeksiantajan kanssa. Mietin toimeksian-

non tärkeyttä heidän kannaltansa ja esitin tarvittavat kysymykset, jotta sain selvän ku-

vauksen opinnäytetyön tavoitteista. 

 

Kehitin ammatillista tekstin tuottamista ja sähköpostin seurantaa. Olisin voinut kehittää it-

seäni vielä enemmän, jos olisin joutunut järjestämään tapaamisia haastateltavien kanssa. 

Sähköpostia käyttäen sain tuotua mieleeni taas alkuopiskeluajan viestinnän tunnit ja 

kuinka kirjoittaa ammattimaista sähköpostiviestiä. 
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Liitteet 

Liite 1. Sähköpostihaastattelu, ensimmäinen sähköposti 

Hei! 

 

Olen Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelija ja teen tällä hetkellä opinnäytetyötäni 

videoprojektin rahoituksesta ja kustannuksista. 

 

Näin teidän nettisivuillanne videopätkiä ja haluaisin esittää teille muutamia kysymyksiä liit-

tyen näihin videoihin. Kysymykset koskevat videoiden tekoa rahoituksen ja kustannusten 

kannalta. Jos teillä on joku videoista vastaava, voisin hänelle osoittaa kysymykset tai lait-

taa ne tähänkin sähköpostiosoitteeseen. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Erika Palander 

 

Liiketalouden opiskelija, / Business student 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Haaga-Helia University of Applied Sciences 

Porvoo Campus 

Taidetehtaankatu 1, FI-06100 Porvoo, Finland 

erika.palander@myy.haaga-helia.fi 

 

 

 



 

 

32 

Liite 2. Sähköpostihaastattelu, varsinaiset kysymykset  

Hei! 

  

Kiitos vastauksesta! 

Tässä olisi kysymykseni: 

  

Toteutettiinko videon teko ns. projektina? 

Mikä oli projektin pääasiallinen rahanlähde? 

Pitikö teidän hakea ulkopuolista rahaa projektille? Jos kyllä, niin mistä haitte sitä? 

Saitteko avustusta rahallisesti projektille? Jos kyllä, niin mistä saitte avustusta? 

  

Minkälaisia kustannuksia syntyi projektin aikana? 

Tuliko projektin aikana joitakin yllättäviä kustannuksia? 

  

Kiitos jo tässä vaiheessa! 😊 

  

Ystävällisin terveisin, 

Erika Palander 

  

Liiketalouden opiskelija, / Business student 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Haaga-Helia University of Applied Sciences 

Porvoo Campus 

Taidetehtaankatu 1, FI-06100 Porvoo, Finland 

erika.palander@myy.haaga-helia.fi 

 

 

 


