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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää liikuntahallin perustamisen mahdollisuudet 
taloudellisesti. Työ tehtiin oman yrityksen perustamisen näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää 
kilpailutilanne ja kilpailijoiden kautta toimintaan merkittävimmät liittyvät kustannukset ja 
mahdolliset tulot. Nämä tiedot tarvittiin, jotta voitiin laskea liiketoiminnan kannattavuus. 
Kannattavuuslaskennan pohjana käytettiin liiketoimintasuunnitelmaa niiltä osin, kuin se talouden 
kannalta oli soveltuvaa. Liiketoimintasuunnitelman talouslaskelmien pohjana käytettiin 
pääasiassa Suomen Yrittäjät ry:n liiketoimintasuunnitelman laskelmia. Näiden pohjalta 
rakennettiin laskelmat liikuntahallille. 

Kehittämistyön tuotoksena syntyi liikuntahallille Excel ohjelmalla tehdyt rahoitus-, kannattavuus- 
ja myyntilaskelmat. Näiden tueksi tehtiin lisäksi kilpailija-analyysi, palveluhinnasto ja 
kassabudjetti. Kilpailija-analyysin mukaan alueella ei ollut samankaltaista liikuntahallikilpailijaa, 
mutta Suomesta löytyi muutama. Kilpailijoista saatujen tietojen pohjalta kyettiin tekemään 
palvelun hinnoittelumalli, josta voitiin laskea palvelun todennäköiset tulot. Analyysistä selvisi 
myös merkittävimmät kuluerät. Kulujen pohjalta rakennettiin rahoituslaskelma, josta saatiin tietää 
toimintaan tarvittava pääoman tarve. Myyntilaskelmien kautta tehtiin arviot alkuvaiheen ja 
vakiintuneen toiminnan tuloista. Kannattavuuslaskelmalla selvitettiin laskutustarve kuukaudelle, 
viikolle, päivälle ja tunnille. Kassabudjetin avulla laskettiin vuoden tulot, joista voidaan haluttaessa 
laskea vastaavat arvot kuin laskutustarpeessa. 

Kehitystyön tuloksena syntyi arvio liikuntahallin taloudellisesta kannattavuudesta. Laskelmien 
mukaan merkittävimmät kulut ovat vuokrat (56%) ja palkkakulut (36%), joiden yhteinen osuus 
kiinteistä kuluista on 92%. Palvelun kannalta on siis tärkeää löytää pinta-alaltaan optimaalinen 
tila. Palvelu näyttää olevan kannattavaa jo ensimmäisestä vuodesta alkaen ja paranevan 
toiminnan vakiintuessa. Kannattavuuden kannalta on merkittävää se, että voidaanko palvelu 
tuottaa hinnoittelumallin mukaan. Jos hintaa pitää laskea, heikkenee myös kannattavuus. 
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The purpose of the thesis was to find out financial the possibilities of establishing a sports hall. 
The work was done from the point of view of setting up your own business. The aim was to find 
out the competitive situation and the most significant costs and potential revenues through the 
competitors. This information was needed to calculate the profitability of the business. The 
business plan was used as the basis for the profitability calculation to the extent it was suitable 
for the economy. The business plan's financial calculations were mainly based on the calculations 
of the business plan of the Finnish Entrepreneurs Association. Based on these, calculations were 
made for the sports hall. 

The output of the development work was the financial profitability and sales calculations made by 
the Excel program for the sports hall. In addition to competitor analysis service price list and cash 
budget were used to support these. According to the competitor analysis there were no similar 
sports hall competitors in the area, but a few were found in Finland. On the basis of the information 
received from the competitors a pricing model for the service could be made from which to 
calculate the probable revenue of the service. The analysis also revealed the most significant cost 
items. On the basis of the costs a financial calculation was made which was used to find out the 
need for capital for the operation. Estimates of revenue from initial and established operations 
were made through sales calculations. In the profitability calculation billing needs were calculated 
for the month, week, day and hour. The cash budget was used to calculate the revenue for the 
year which, if desired, can be calculated on the same basis as the billing need. 

As a result of the development work an estimate was made of the financial profitability of the 
sports hall. According to the calculations the most significant costs are rents (56%) and wage 
costs (36%) with a combined share of fixed costs of 92%. It is therefore important for the service 
to find an optimal space for its surface area. The service seems to be profitable already from the 
first year and will improve as the business becomes established. In terms of profitability it is 
significant that the service can be produced according to the pricing model. If the price has to be 
lowered, profitability will also deteriorate. 
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1 JOHDANTO 

 

Ajatus liikuntayrityksen perustamisesta on ollut mielessäni 25 vuotta. Kun opinnäytetyön 

tekeminen vuonna 2017 alkoi, perustamishaave aktivoitui työtilanteeni epävarmuuden 

vuoksi. Olen harrastanut nuoruuteni monenlaista liikuntaa ja valmistuessani tuolloin fy-

sioterapeutiksi, halusin yhdistää harrastuksen ja työn toisiinsa. Nyt valmistuessani taas 

uuteen ammattiin tradenomiksi, nousi esiin mahdollisuus tehdä liiketoimintasuunnitel-

man laskelmat tälle liikeidealle. Liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan runko, josta 

selviää liikeidean käytännön toteutus. Se on toiminnan suunnitteluväline, joka hyvin teh-

tynä todistaa yrityksen edellytykset menestymiseen. Menestyminen riippuu monesta te-

kijästä, mutta tässä liikeideassa on tärkeää selvittää, onko toiminta taloudellisesti kan-

nattavaa. 

Kannattavuus on yritystoiminnan jatkuvuudelle välttämätön asia. Aloittavalle yritykselle 

se on onnistuneen yritystoiminnan perusta. Kannattavuutta selvitettäessä käytetään ra-

hoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmia, joihin opinnäytetyöni keskittyy. Laskelmien tu-

eksi tulee tehdä kilpailija-analyysi. Yleensä yritys tuottaa toiminnallaan tulosta ympäri-

vuoden. Tämän perustamisaikeissa olevan liikuntahallin käyttö on kuitenkin kausiluon-

teista (kahdeksan kuukautta vuodessa) ja toiminta edellyttää melko suuret tilat, joten 

kiinteät kulut nousevat merkittävään asemaan. Tällöin on selvitettävä millä ehdoilla yri-

tyksestä saadaan taloudellisesti kannattava. Tärkeää on siis selvittää mikä on liikunta-

palveluiden mahdollinen tuotto ja kuinka paljon mahdollisesti tarvitaan lisämyyntiä 

(oheistoimintaa) kannattavan liiketoiminnan synnyttämiseksi. 

Toiminnallisen opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä liikuntayrityk-

sen perustaminen ja ylläpitäminen ovat kannattavia. Kehittämistyönä teen aloittavalle 

liikuntayritykselle kilpailija-analyysin perusteella liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvät ra-

hoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat. Perustana tähän käytän liiketoimintasuunni-

telman mukaista teoriaa siltä osin kuin ne liittyvät kilpailija-analyysiin ja talouslaskelmiin. 
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2 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

Yritystoiminnan runko on kirjallinen liiketoimintasuunnitelma, josta selviää, miten lii-

keidea käytännössä toteutuu. Suunnitelmaa muokataan ja täydennetään sekä ennen 

että jälkeen yrityksen perustamisen. Se on yrittäjän toiminnan suunnitteluväline, mutta 

myös neuvottelutyökalu rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai tavarantoimit-

tajien kanssa. Alkavalla yrityksellä ei ole tilinpäätöstietoja, joten hyvin tehty suunnitelma 

todistaa yrityksen edellytykset menestymiseen. (Uusyrityskeskus 2018) 

Liiketoimintasuunnitelmalla pyritään osoittamaan yrityksen tuotteen tai palvelun todelli-

nen liiketoimintamahdollisuus. Suunnitelman tekemisen aikana yrittäjälle selviää, kan-

nattaako toimintaa lähteä luomaan ja miten se kannattaa tehdä. Jos edellytykset liiketoi-

minnan onnistumiselle osoittautuvat riittämättömiksi suunnitteluprosessin aikana, niin 

koko ideasta luovutaan. (Viitala, R. & Jylhä, E. 2014, 50-52) 

Mitään yleispätevää liiketoimintasuunnitelmamallia ei ole olemassa, vaan jokainen tekijä 

lähestyy sitä omalla tavallaan. Liiketoimintasuunnitelma etenee loogisesti, mutta silti käy-

tännössä palataan monesti edellä oleviin asioihin ja muokataan niitä. Tällä tavoin suun-

nitelma auttaa tekijää hahmottamaan kokonaisuuden ja ymmärtämään siihen liittyviä te-

kijöitä. (Pitkämäki 2000, 13-14) Tällä tavoin liiketoimintasuunnitelma paljastaa varsinkin 

tulevan yrityksen aukkokohtia, jotka voidaan korjata ennen varsinaista yrityksen perus-

tamista (Keskuskauppakamari 2011, 10). 

Yrittäjän tulee itse ymmärtää pääasiassa kokonaisuus ja liiketoimintansa osatekijät, 

mutta ulkopuolista apua kannattaa ottaa tukemaan omia ajatuksia, tuomaan uusia aja-

tuksia sekä kertomaan onko omat ajatukset realistisia. Yrittäjällä voi olla mahtava visio 

päässään, mutta innostuksessa todellisuus voi hämärtyä. (Pitkämäki 2000, 15-16) 

Suunnitelmassa tulee olla ainakin seuraavat kymmenen kohtaa: 

1. liikeidea (liiketoimintamalli) 

2. osaaminen 

3. tuotteen/palvelun kuvaus 

4. asiakkaat ja heidän tarpeet 

5. toimiala ja kilpailutilanne 
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6. markkinoiden laajuus ja kehitys 

7. markkinointi ja mainonta 

8. riskit 

9. aineettomat oikeudet 

10. laskelmat rahoituksesta, kannattavuudesta ja myynnistä. 

(Uusyrityskeskus 2018) 

Liiketoimintasuunnitelma voi olla kuitenkin hyvin erilainen ja tasoinen riippuen tahosta, 

joka sen määrittelee. Keskuskauppakamarin mukaan siinä tulee olla liikeidea, tuotteet ja 

palvelut, asiakkaat ja markkinat, kilpailijat tuotteineen ja palveluineen, taloudellinen 

suunnittelu, yritys sekä työntekijät (Keskuskauppakamari 2011, 10). Osuuspankin (2018) 

mukaan se voisi sisältää lyhykäisyydessään liikeidean, yrittäjän vahvuudet, tuotteet ja 

palvelut, asiakkaat sekä yrittäjän käytännön järjestelyt. Oma yrityssuomi palvelu (2018) 

mainitsee samat kuin osuuspankki, mutta korostuneesti lisää siihen rahoitus ja kannat-

tavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelmien määritelmiin liittyy paljon samoja asioita, 

joista taloudellinen suunnittelu on yksi merkittävä tekijä. Yrityksen alkuvaiheessa toi-

minta on usein jopa tappiollista, jolloin kiinteiden kulujen osuus ei saa nousta liian suu-

reksi. (Keskuskauppakamari 2011, 10). 

2.1 Liiketoimintamalli 

Yrittäjäksi ryhdytään perhe- tai sukuyritystä jatkamalla, yritysostolla tai oman yritysidean 

pohjalta. Yritysidea voi olla pitkällisen kehittelyn tulos tai se voi syntyä äkillisen oivalluk-

sen tuloksena. Sen kehittelyn ja suunnittelun tuloksena syntyy liikeidea, liiketoimintamalli 

ja liiketoimintasuunnitelma. Yritysidea on siis mahdollinen lähtölaukaus uuden liiketoi-

minnan käynnistämiseen. (Viitala, R. & Jylhä, E. 2014, 39) 

Yrityksen perustamisen lähtökohtana on hyväksi kehitelty liikeidea. Kehittelyn apuna 

käytetään esim. Business Model Canvasia (Kuva 1), jossa kuvataan keskeiset liiketoi-

mintaan vaikuttavat osiot. Näitä osioita ovat asiakas/kohderyhmä (customer segments), 

asiakassuhde (customer relationships), arvolupaus (value proposition), kanavat (chan-

nels), tulonlähteet/tulo virrat (revenue streams), tärkeimmät resurssit/kustannukset (key 

resources), tärkein tekeminen/ydintoiminnot (key activities), tärkeimmät kumppanit (key 
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partners) ja kulurakenne/kustannuslähteet (cost structure). Kehittelyn tuloksena syntyy 

liiketoimintamalli, joka lyhykäisyydessään kirjattuna sisältää vastauksen kysymyksiin 

mitä, kenelle ja miten eli sen mitä myydään ja kenelle sekä miten toimitaan ja millaisella 

imagolla. Siinä on yrityksen ansaintalogiikka eli periaate millä ansaitaan toiminnan myyn-

titulot. Liikeidealle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa määritelmää, mutta siitä tulee il-

metä vähintään kolme asiaa. Sen tulee kertoa asiakkaan ongelman tai tarpeen, ratkaisun 

siihen ja miten ratkaisulla voidaan ansaita rahaa. Asiakas tuo yritykseen rahaa ja tyyty-

väinen asiakas ostaa uudelleen. Asiakkaan saa tyytyväiseksi hinta, laatu, uutuus, pa-

rempi laatu, toimintavarmuus, saatavuus, kokonaistoimitus, kestävyys tai kaikki edelliset. 

Liikeidean kehittelyn ytimessä tulee olla asiakkaan tarpeet, jotka täyttämällä luodaan asi-

akkaille lisäarvoa. (Keskuskauppakamari 2011, 8; Kotro 2007, 9) 

 

 

Kuva 1. Strategyzerin luoma liiketoimintamalli The Business Model Canvas (Osterwalder 
& Pigneur 2010) 

Hyvä liikeidea tuo lisäarvoa asiakkaan tarpeeseen, se erottuu jollakin merkittävällä omi-

naisuudella kilpailijoista ja sillä on toimiva ansaintalogiikka (Hakanen, M. 2010). Ansain-

talogiikka on suunnitelma siitä, miten tulosta aiotaan tehdä. Sen avulla voidaan kuvata, 
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tuleeko voitto itse myynnistä vai sen ympärille rakennetusta palveluista tai tuotteista. 

Lähtökohtaisesti käsite perustuu aina kustannusten ja katteen hallintaan. Suorassa an-

saintalogiikassa palvelun hinta muodostuu palveluun käytetystä hinnoitellusta työmää-

rästä, johon lisätään välilliset muut kulut ja haluttu kate. (Nieminen 2009, 1-4) 

 

Kustannusperusteisen hinnoittelun apuväline on katetuottolaskenta. Katetuottoa voi-

daan katsoa koko yrityksen, sen jonkin osan tai yksittäisen tuotteen kannalta. Saatavilla 

myyntituotoilla on katettava hankinta- ja valmistuskustannukset eli muuttuvat kustannuk-

set. Tästä jäävällä katetuotolla on pystyttävä hoitamaan riittävä osa kiinteistä kuluista 

kuten palkat ja vuokrat. Kun katetuotto eli myyntikate ylittää kiinteät kulut, jää yritykselle 

vielä voittoa. (Kuva 2.). Katetarkastelun tunnuslukuja ovat katetuottoprosentti ja kriittinen 

piste (kuva 3.). Kriittinen piste kertoo sen myyntimäärän, jolla tulot juuri kattavat kustan-

nukset eli tulos on nolla. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 266-268; Kotro 2007, 35-

47) 

 

 

Kuva 2. Katetuottohinnoittelun perusperiaate (Bergström & Leppänen 2009) 

 

 

Kuva 3. Ylemmässä laatikossa katetuottoprosentin = myyntikateprosentin ja alemmassa 
kriittisenpisteen laskentakaava (Bergström & Leppänen 2009) 
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Liikeideassa määritellään pääasiallinen ansaintamalli koko yrityksen näkökulmasta, 

mutta yksittäisillä tuotteilla voi olla omia ansaintamalleja. Hinnoitteluun vaikuttavat mark-

kinat, julkinen valta, yrityksen tavoitteet, myytävä tuote ja kustannukset. Markkinat mää-

rittävät hintatason ja eri markkinoilla voi olla eri hintataso, jolloin eri tuotteillakin voi olla 

hinnoittelu eri perustein. Tasoon vaikuttaa niin kilpailu kuin alan kysynnän ja tarjonnan 

suhde. Yrittäjän on tunnettava kilpailun määrä, tärkeimpien kilpailijoiden tuotteet ja niiden 

hinnoittelu. Julkinen valta vaikuttaa hintaan verojen ja maksujen muodossa. Muutokset 

esim. arvonlisäveroon voi luoda hintapaineita yrittäjälle. Yrityksen tavoitteet ja imago 

ovat hinnoittelun perusta ja määräävät minkä tasoista hintapolitiikkaa halutaan käyttää. 

Myytävän tuotteen erilaistamisaste ja kohderyhmä vaikuttavat hintaa laskevasti tai nos-

tavasti. Tuotteeseen kohdistuvat kustannukset on pystyttävä yksilöimään, sillä ne muo-

dostavat hinnan alarajan. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 261-262) 

 

 

Kuva 4. Tuotteen hinnoitteluun vaikuttavat tekijät (Bergström & Leppänen 2009) 

Hintapolitiikalla yritys valitsee hintatason suhteessa kilpaileviin tuotteisiin. Tuotteet voi-

daan hinnoitella yleistä tasoa tai merkittäväimpiä kilpailijoita kalliimmaksi, halvemmaksi 

tai saman hintaisiksi. Näitä kolmea perushinnoittelua kutsutaan kermankuorinta- ja ima-

gohinnoittelu (kallis), vakiohinnoittelu (keskihintainen) sekä penetraatio- ja volyymihin-

noittelu (halpa). Kermankuorinnalla yritys saa nopeasti tuloja, mutta toisaalta korkea 

hinta saattaa karsia asiakkaita. Yrityksen on kuitenkin helpompi aloittaa liian korkealla 
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hinnalla kuin yrittää sitä myöhemmin nostaa. Korkealla hinnalla pyritään luomaan myös 

positiivinen laatukuva tuotteesta. Penetraatiohinnoittelulla pyritään samankaltaisella 

tuotteella pääsemään markkinoille alhaisen hinnan avulla. Tämän hinnoittelun miinuk-

sena on hintojen noston vaikeus, sillä ostajat tottuvat nopeasti tiettyyn hintatasoon ei-

vätkä halua maksaa enempää. Hinnoittelu soveltuukin niille, joilla on mahdollisuus tuot-

taa suuria myyntimääriä kilpailijoita halvemmin kustannuksin. Jos hinnoittelua käytetään 

markkinointikeinona ovat nämä kilpailijoista poikkeavat hintapolitiikat hyviä. Jos taas 

hinta ei ole kilpailutekijä, voidaan mennä keskihinnoittelulla, jolloin seurataan kilpailijoita 

tai alan yleistä hintatasoa. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 263-265) 

Tuotteen myyntihinnan määrittelyssä voidaan käyttää kustannuksiin, markkinatilantee-

seen tai arvoperusteisiin perustuvaa hinnoittelua. Kustannuksiin perustuvan hinnoittelun 

oikea hinta on se, joka peittää kustannukset ja antaa kustannusten päälle tietyn katteen. 

Markkinatilanteen mukainen hinta on se hinta, jonka asiakas on valmis maksamaan ja 

jolla asiakas kokee saavansa riittävän vastineen. Ostajan saadessa tuotteen käytön 

kautta lisäarvoa tai hyötyä, puhutaan arvoperusteisesta hinnoittelusta. Saatu hyöty voi 

olla käyttö-, vaihto- tai symboliarvoa. Arvo voi näkyä kustannussäästönä ja helppoutena, 

ostohyvityksenä vaihdettaessa tuotetta tai muiden ihmisten arvostuksen nousuna. Nyky-

aikainen hinnoittelu perustuu markkinatilanteeseen ja asiakkaan kokemaan hinnan ja 

hyödyn suhteeseen. Tämän jälkeen varmistetaan, että tuotantokustannukset katetaan 

riittävällä katteella. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 265-273) 

Liiketoimintamallin voidaan katsoa olevan valmis, kun liikeidea on niin konkreettinen, että 

se voidaan käynnistää kohtuullisessa ajassa ja sen riskit voidaan ennakoida suhteellisen 

luotettavasti. Yrittämisessä ei kuitenkaan ole kyse riskien minimoimisesta vaan oikeiden 

ja hallittujen riskien ottamisesta. (Keskuskauppakamari 2011, 8) 

2.2 Asiakkaat, markkinat ja kilpailijat 

Kuluttajat hankkivat haluamiaan ja tarvitsemiaan tuotteita, mutta onko heillä taloudellista 

mahdollisuutta ostaa näitä. Ostajan ostokyky ei ole rajaton, joten yrittäjän on tehtävä 

tuotteensa niin tärkeäksi, haluttavaksi ja välttämättömäksi, että ostaja valitsee juuri sen. 

Demografiset tekijät kuten ikä, sukupuoli tai perhetilanne selittävät osittain kuluttajien 

erilaisia tarpeita ja motiiveja hankkia tuotteita. Perhe on yksi tärkeimmistä vaikuttimista 

ostokäyttäytymisessä ja vanhempien vaikutus lasten arvomaailman muodostumisessa 

on merkittävä. Kallandin (2013) mukaan erityisesti äidin koulutus taso on yhteydessä 
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lähes kaikkiin lasten terveyden osa-alueisiin kuten liikuntaan. Viime vuosina vapaa-ajan 

menoista eniten on kasvanut urheiluun käytetyt varat. Toisaalta myös elämäntyyliin vai-

kuttaa ihmisten persoonallisuus ja sosiaalinen käyttäytyminen, jotka määrittävät yksilön 

elämää ja suhtautumista elämään ja ympäristöön sekä mihin käytetään aikaa ja rahaa. 

Kiinteässä alakulttuuriryhmässä tuotteen kauppaaminen on helpompaa, kun ryhmä itse 

hoitaa markkinointia suosittelemalla tuotetta jäsenilleen. (Bergström, S. & Leppänen, A. 

2009, 100-123) 

Tuotteen hyvä saatavuus täyttää yrityksen perustehtävän eli asiakkaiden tarpeiden tyy-

dyttämisen. Toimivassa yrityksessä asiakas saa tuotteen oikeaan aikaan, oikeassa pai-

kassa, sopivan suuruisena, helposti ja toimivasti. Ulkoisen ja sisäisen saatavuuden yh-

teydessä puhutaan myös saavutettavuudesta eli miten yritys on löydettävissä niin fyysi-

sesti kuin netissä, kuinka sinne päästään ja millaisina aukioloaikoina sekä miten tuotteet 

ovat tarjolla toimipaikan sisällä. Erityisen tärkeää on sijainnista tiedottaminen, jos yritys 

on vasta perustettu. Yhteyden otto yritykseen on oltava helppoa, jolloin puhelin ja tieto-

liikenneyhteyksien on oltava sujuvia. Ajanvarausta edellyttävässä asioinnissa tulisi olla 

mahdollisuus varauksen tekemiseen internetin välityksellä kellon ympäri. Pysäköinti-

mahdollisuuksien tarjoaminen luo kilpailuetua. Saatavuuteen kuuluu myös riittävä määrä 

osaavaa ja palveluhaluista henkilöstöä. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 287-288, 

311-312) 

Verkostoitumisessa yritykset muodostavat yhteistyökumppanien verkon, josta kaikki 

hyötyvät, sillä yritykset toimivat toistensa tuotteiden suosittelijoina ja markkinoijina. Yri-

tykset muodostavat kokonaisuuden, jota eivät yksin pystyisi saamaan ilman kiinteitä kus-

tannuksia kasvattamatta. Aloittaville yrityksille suhteet kokeneisiin yrittäjiin ja julkisiin or-

ganisaatioihin voivat olla merkittäviä ja auttaa monissa ongelmissa sekä neuvonta-asi-

oissa. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 305-307) 

Yrittämisen perusta on kilpaileminen ja siksi on tärkeää tuntea kilpailijat, heidän tuot-

teensa ja toimintatapansa. Mitä paremmin yrittäjä tuntee kilpailijansa vahvuudet ja heik-

koudet sen paremmat mahdollisuudet ovat kehittää omaa yritystä kilpailukykyisemmäksi. 

Erottumalla jollain asiakkaan arvostamalla tavalla kilpailijasta, yrittäjä saa hinnoitteluva-

pautta, jolloin tarve hinnalla kilpailemiseen vähenee. Tämä tarkoittaa parempaa katetta 

ja tulosta yritykselle. (Suomen Yrittäjät ry 15.3.2016)  

Segmentoinnin tarkoitus on pilkkoa kokonaismarkkinat potentiaalisiin markkinoihin, 

joista valitaan kohdemarkkinat (Kuva 5). Näistäkin tulee valita vain suosiollisimmat, sillä 
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yleensä resurssit eivät riitä kaikkeen. Jos yritys ei valitse kohderyhmäänsä, on todennä-

köistä, ettei asiakas valitse yrityksen tuotetta. Yritys muodostaa segmentit kahdessa vai-

heessa: ensin rakennetaan perus- eli liikeideasegmentti ja sen jälkeen asiakassuhde-

segmentti. Perussegmentoinnilla määritellään liikeidean tuotetarjoama ja muut osateki-

jät. Asiakassuhdesegmentti ryhmitellään asiakassuhteen syvyyden perusteella aina 

vaan pienempiin ryhmiin, esimerkiksi sen mukaan, mitä tuotteita asiakas ostaa ja miten 

uskollinen asiakas on. Taustalla on ajatus, että syvällisemmän asiakkaan saa paljon hel-

pommin ostamaan kuin vielä ostamattoman asiakkaan tekemään ensihankinnan. Tällai-

sen luokittelun asiakkaat voidaan jakaa ei vielä-, satunnaisiin- ja kanta-asiakkaisiin. Ei 

vielä asiakkaat eivät ole vielä ostaneet yritykseltä. Satunnaisten asiakkaiden osuus on 

80%, mutta tuotot vain 20%. Kanta-asiakkaita on vain 20%, mutta he tuottavat 80 % 

tuotoista. (Bergström, S. & Leppänen, A. 2009, 150-157) 

 

 

Kuva 5. Markkinoiden segmentointi. (Bergström & Leppänen, 2009) 

2.3 Tuotteet ja palvelut 

Onnistunut tuote tai palvelu on riippuvainen yrittäjän toimialan tuntemuksesta, ammatti-

taidosta ja osaamisesta. Yrittäjän on tiedettävä markkinatilanne, tunnistettava asiak-

kaansa ja heidän tarpeet/odotukset tarjottavaan tuotteeseen/palveluun liittyen. (Suomen 

Yrittäjät ry 15.3.2016) 
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Liiketoimintasuunnitelmasta on selvittävä mitkä ovat tuotteesi tai tarjoamasi palvelut ja 

näiden yleinen hintataso markkinoilla. Tuotteet ja palvelut tulee nimetä sen mukaan mitä 

haluat nimen viestivän asiakkaille. Nimeämisen jälkeen tulee luoda esimerkkikokonai-

suudet hintoineen. Kyseinen hinnoittelumalli tulee perustella. Liitteeksi kannattaa tehdä 

tuote-esite ja hinnasto. Esitteeseen tulee kuvata 3-5 tärkeintä vahvuutta tuotteessa tai 

palvelussa, joten ne on hyvä kirjata ylös. Samalla on hyvä miettiä myös näiden heikkou-

det ja miten niitä voisi kehittää, jos olisi käytettävissä lisäresursseja. (Suomen Yrittäjät ry 

15.3.2016) 

Asiakkaiden tulee hyötyä palveluista tai tuotteista, joten edut ja hyödyt tulee selvittää ja 

vielä vakuuttaa asiakkaat niiden tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Tästä olisi hyvä tehdä 

jonkinlainen esimerkki tapaus. Tällä pyritään myös osoittamaan miksi asiakkaan kannat-

taa valita juuri tämä eikä kilpailijan tuote tai palvelu. (Suomen Yrittäjät ry 15.3.2016) 

Tuotteen katerakenne pitää selvittää ja mistä se muodostuu. On hyvä tehdä esimerkki-

laskelma siitä paljonko myyntihinnasta jää kulujen jälkeen katetta. Näin saadaan tietoon 

paljonko pitää myydä, jotta toiminta tulee kannattavaksi päivässä, viikossa tai kuukau-

dessa. (Suomen Yrittäjät ry 15.3.2016) 

2.4 Yritysmuodot 

Yhtiömuodot jaetaan kahteen pääryhmään: henkilöyritykset ja pääomayritykset. Henki-

löyrityksiin kuuluvat toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Pääomayrityksiin taas 

kuuluvat osakeyhtiö ja osuuskunta. Yhtiömuotoiseen yritystoimintaan on olemassa mo-

nia syitä ja niistä ehkä merkittävin on yritystoimintaan liittyvät velvoitteet. Elinkeinonhar-

joittaja ja ammatinharjoittaja vastaavat itse kaikista yrityksen velvoitteista, kun osakeyh-

tiössä osakkeenomistaja vastaa vain sijoittamallaan pääomalla. Toinen merkittävä syy 

voi olla henkilöiden yhteenliittymisen tarve, joka voi perustua osaamiseen tai rahoituk-

seen. Kolmas tärkeä syy on verotus eli miten yritystoimintaa verotetaan. Yhteisen liike-

toiminnan järjestämiseksi on tarkoituksenmukaista organisoitua johonkin yhtiömuotoon 

minimoidakseen kustannukset, hyödyntääkseen ryhmätyötä ja rajatakseen yrittäjien vas-

tuuta. Yritysmuodon valinnassa on huomioitava myös yrityksen toiminnan laajuus, toi-

miala ja toiminnan suunniteltu kesto. (Villa, 2007, 19-22; Jylhä, 2014, 55) 

Toiminimi on sopiva aloittavan pienyrittäjän yritysmuoto, koska se on yksinkertainen ja 

helppo perustaa. Toiminimen harjoittajalla on käytössään koko yrityksen omaisuus ja 
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voitto. Yrittäjä tekee kaikki päätökset itse ja samalla vastaa koko henkilökohtaisella omai-

suudellaan yrityksen taloudellisista sitoumuksista. Henkilöyhtiöiden hallinto on siis suo-

raviivaisempaa kuin osakeyhtiöiden. Henkilöyritykset ovat sopivia perheyritysten yritys-

muotoja, koska avoimissa yhtiöissä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiöissä vastuunalaiset 

yhtiömiehet ovat vastuussa tasavertaisesti yhtiön sitoumuksista. Luottamus on siis hyvin 

merkittävässä osassa. Henkilöyhtiön voi perustaa vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka voi-

vat olla luonnollisia-  tai oikeushenkilöitä (yritys tai yhteisö). Kommandiittiyhtiössä vähin-

tään yksi perustajista on oltava äänetön yhtiömies, joka sijoittaa yhtiöön omaisuutta, 

mutta ei voi edustaa yhtiötä eikä omaa päätöksenteko oikeutta. Samalla hän vastaa si-

toumuksista vain sijoittamallaan pääomalla. (Villa, 2007, 19-43; Jylhä, 2014, 55; Uusyri-

tyskeskus 2018,46-48) 

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto ja siitä on olemassa kaksi muotoa: yksityinen-  

tai julkinen osakeyhtiö. Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen yritystoimintaan ja sen voi 

perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö, jotka omistavat perustettaessa kaikki osak-

keet. Yksityisessä osakeyhtiössä osakepääoman on vähintään 2500 euroa. Osakkeen-

omistajat päättävät asioista ja vastaavat yhtiön sitoumuksista osakepääomallaan. Yhti-

öllä pitää olla hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallituksessa tulee olla yh-

destä viiteen varsinaista jäsentä ja jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme on 

valittava varajäsen. Kun hallituksessa on useampia jäseniä, on valittava puheenjohtaja. 

Yhtiössä on lähes aina toimitusjohtaja (ei pakollinen), jonka hallitus valitsee ja joka vas-

taa yhtiön päivittäisestä toiminnasta. Yhden henkilön osakeyhtiössä sama henkilö on ai-

noa osakas, ainoa varsinainen hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Kirjallinen osakasso-

pimus kannattaa tehdä, jos perustajia on enemmän kuin yksi. Sopimuksessa säännel-

lään osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopi-

muksen muuttamiseen tarvitaan kaikkien sopijapuolien yhteinen päätös. (Villa, 2007, 58-

80; Jylhä, 2014, 56-58; Uusyrityskeskus 2018,48-49) 

Osuuskunta on yhteisö, jossa on yksi tai useampi jäsen ja jotka voivat olla yksityishen-

kilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä. Osuuskunnalla ei ole minimipääomaa ja jäsenten 

määrä voi kasvaa tai vähentyä toiminnan aikana. Jäsenet maksavat osuusmaksun, jolla 

ei tarvitse olla nimellisarvoa ja sen merkintähinta voi vaihdella. Maksun saa takaisin, jos 

jäsen eroaa tai erotetaan. Osuuskunnan toimista päättävät jäsenet osuuskunnan ko-

kouksessa, jossa myös valitaan hallitus huolehtimaan osuuskunnan hallinnosta ja edus-

tamisesta. Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohtaja, mutta se ei ole pakollista. 

Osuuskunnan jäsenen vastuu rajautuu sijoitettuun osuusmaksuun. Nettovarallisuus ja 
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ylijäämä kuuluvat osuuskunnalle ja niistä voidaan maksaa korkoa osuuspääomalle tai 

palauttaa jäsenille käyttämiensä palvelujen mukaisessa suhteessa. Osuuskunnan tavoit-

teena ei ole ylijäämän tuottaminen. Osuuskunnan sisäiset asiat kirjataan jäsensopimuk-

seen. Joustava yritysmuoto osuuskunta toimii parhaiten, kun jäsenet ovat sitoutuneita ja 

aktiivisia toimijoita, mutta vaihtuvuutta on niin jäsenistössä, asioissa, säännöissä kuin 

tehtävissäkin. (Villa, 2007, 120-127; Jylhä, 2014, 56-58; Suomi.fi 2017; Uusyrityskeskus 

2018,48-49) 

Koska yritysmuotoja käsitellään verotuksessa eritavoin, on yhtiömuodolla tärkeä rooli. 

Yritysmuotojen verotukseen kannattaa tutustua huolella ennen yritysmuodon valintaa. 

Yleispätevästi ei voida sanoa mikä yritysmuoto on verotuksellisesti edullisin, mutta sitä 

voidaan laskea erilaisin laskelmin. Verovelvollisia ovat luonnolliset eli fyysiset henkilöt ja 

juridiset eli oikeushenkilöt. He maksavat tulo- ja arvonlisäveroja. Tuloverot jaetaan ansio- 

ja pääomaveroihin. Ansiotulo on progressiivinen ja kasvaa tulojen mukaan. Lisäksi an-

siotulosta maksetaan kunnallisvero, kirkollisvero sekä sairausvakuutusmaksu. Pääoma-

tulo taas on kiinteä prosenttiosuus, 30% 30000 tuhanteen euroon asti ja ylittävältä osalta 

34 %. Arvonlisävero on ensisijaisesti kulutusvero. Yritys perii asiakkaalta arvonlisäveron 

myyntihinnassaan ja tilittää sen verottajalle. Yleinen arvonlisäverokanta 1.1.2013 alkaen 

on 24%. On Kuitenkin olemassa myös 14%, 10% ja 0% arvonlisäverot. Esimerkiksi elin-

tarvikkeet kuuluvat 14 % veropiiriin ja liikuntapalvelut 10% piiriin, kun taas viennin vero-

kanta on 0%. Arvonlisäverosta voi saada myös tietyillä aloilla vapautuksen kuten koulu-

tus ja terveydenhuoltoalalla. (Villa, 2007, 163; Leppiniemi J. & Kykkänen T., 2010, 60-

63, 179; Veronmaksajat 2018.) 

2.5 Talouden suunnittelu ja laskelmat 

Yritystoiminnan perustamisen edellytys on huolellinen talouden suunnittelu ja tähän liit-

tyy laskelmien tekeminen. Yrittäjä tarvitsee laskelmia selvittääkseen toiminnan kannat-

tavuuden ja osoittaakseen sen rahoittajille näiden avulla (Kuva 6.). Laskelmilla pyritään 

mahdollisimman tarkasti selvittämään yrityksen pääomatarve, joka yritetään kattaa 

omalla ja vieraalla pääomalla (Kuva 7.). Mitä suurempi on oman pääoman osuus, sitä 

helpompi on saada ulkopuolista rahoitusta. Omaa pääomaa voi lisätä yhtiökumppanei-

den tai sijoittajien kautta. Yhtiökumppaneiden kanssa täytyy laatia selkeät säännöt, jotta 

riitatilanteita ei syntyisi tai niistä selvitään mahdollisimman helposti. Sijoittajat taas 
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yleensä vaativat rahoilleen korkeampaa tuottoa kuin ulkoinen rahoitus. Ulkoista rahoi-

tusta tarjoavat pankit, rahoituslaitokset ja vakuutusyhtiöt, joista varsinkin pankki on vält-

tämätön jo yrityksen maksuliikenteen hoitamisen vuoksi. Ulkoinen rahoittaja arvioi yritys-

toiminnan riskit ja sen mukaan päättää ulkoisen pääoman saannin ehdot. Ulkoinen pää-

oma voi muodostua rahoituksen tai avustusten muodossa. Näitä muotoja ovat avustuk-

set, lainat, takaukset tai osakepääomasijoitukset (Kuva 8.). (Keskuskauppakamari 2011) 

 

 

Kuva 6. Liikeidean kannattavuuden selvittäminen. (Keskuskauppakamari 2011) 

 

Kuva 7. Yrityksen rahan lähteet. (Keskuskauppakamari 2011) 
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Kuva 8. Ulkoisen pääoman muodot. (Keskuskauppakamari 2011) 

Rahoitus- eli investointilaskelma kertoo alkavan yrityksen rahan tarpeen yrityksen pe-

rustamisen alussa. Laskelma koostuu kahdesta osasta: rahan tarpeesta eli siitä kaikesta 

mitä yritykseen tulee hankkia ja rahan lähteistä eli mistä rahoitus koostuu aloitettaessa 

toimintaa. Investoinnit sisältävät aineettomat hyödykkeet, koneet ja kaluston, liikeir-

taimiston, käyttöpääoman sekä vaihto- ja rahoitusomaisuuden. Rahanlähteet taas muo-

dostuvat omasta ja vieraasta pääomasta sekä mahdollisesta muusta rahoituksesta. Las-

kelmassa molempien tulee olla yhtä suuret, jolloin tulokseksi tulee nolla. (Suomen Yrit-

täjät ry 6.8.2015) 

Rahoitussuunnittelu kuuluu oleellisesti alkavan ja jo pidempään toimineen yrityksen 

suunnitteluprosessiin. Rahoitustarpeet on melko helppo tunnistaa aineellisten investoin-

tien osalta, kun taas käyttöpääoman rahoituksen ennustaminen on vaikeampaa. Rahoi-

tusennusteita voidaan laatia paitsi tilinpäätöksen myös kassabudjettien tai kassavirtaen-

nusteiden avulla. Kassabudjetti on laskelma yrityksen odotetuista kassasta ja kassaan 

maksuista. Se on kassanhallinnan kannalta välttämätön. Ensinnäkin kassabudjetti on 

lyhytaikaisten sijoitus- ja rahoitustoimenpiteiden ehdoton edellytys harkittaessa kassasi-

joitusten kokoa ja kestoa. Toiseksi eri käyttöpääomaeriin liittyvät toimenpiteet vaativat 

tuekseen mahdollisimman tarkkoja ennusteita tulevista kassavirroista ja kolmanneksi 

kassabudjetti toimii hyvänä seurannan välineenä. Kassabudjetti laaditaan yleensä sekä 

keskipitkälle että lyhyelle aikavälille. Keskipitkän aikavälin ennusteet laaditaan juokse-

vasti kuukausitasolla seuraaville 12 kuukaudelle. Kuukauden nettokassavirran suuruus 

ja etumerkki antavat viitteitä rahoitus- ja sijoitustarpeista ennustejakson aikana. Kassa-

budjetilla ennustetaan myynnin kehitystä seuraavan vuoden kuluessa ja se on tarkem-

paa, kun tiedetään asiakkaiden keskimääräinen maksukäyttäytyminen pidemmältä ajalta 

esimerkiksi puolelta vuodelta. Kuukausi voi olla jossain tapauksissa liian pitkä aikaväli, 
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jolloin tehdään lyhyen aikavälin kassabudjetti päivittäin juoksevasti 7-14 päivää eteen-

päin. Näin havaitaan minkä suuruista ja merkkistä kassavirta on päivä tasolla. (Niskanen 

J. & Niskanen M., 2007, 340-341, 392-395) 

Kannattavuuslaskelmalla osoitetaan liiketoiminan tuottavan voittoa. Kannattavuus pel-

kistettynä on tuotto miinus kustannukset ovat yhtä kuin voitto. Tässä hinnoittelulla on 

keskeinen osuus. Oikea hinta synnyttää tuotteelle sellaisen kysynnän, joka johtaa tavoit-

teen mukaiseen kannattavuuteen ja kasvuvauhtiin. Hinta voi määräytyä markkinoiden 

mukaan ja kustannukset tulee sopeuttaa tähän. Toisaalta kustannuksiin voidaan lisätä 

mekaaninen kate, joka tuottaa halutun voiton. Näiden välimuoto hinnoittelu perustuu ta-

voitekustannuslaskentaan, jossa markkinat määrittelevät hinnan, josta vähennetään 

voittotavoite sallittujen tuotantokustannusten selvittämiseksi. (Jylhä, 2014, 306-307) 

Kannattavuuslaskelma kertoo yrityksen kannattavuuden kuukausi ja vuositasolla. Tulos-

laskelma yleensä alkaa myynnistä, mutta aloittelevan yrityksen kannattaa aloittaa tulok-

sesta ja rakentaa laskelma väärinpäin. Tavoitetulokseksi laitetaan nollatulos, jolloin saa-

daan selville minimitulos, jolla saadaan kulut peitettyä. Tuloksesta laskettaessa lainojen 

lyhennykset ja korot sekä verot, saadaan selville käyttökate. Käyttökatteeseen lisättä-

essä kaikki kiinteät kulut saadaan selville myyntikatetarve. Myyntikatetarpeesta saadaan 

kateprosentin kautta selville liikevaihtotarve, johon lisäämällä arvonlisävero saadaan ko-

konaismyynti eli laskutustarve 12 kuukaudelle. Jos laskutettavia kuukausia on vähem-

män kuin 12 kuukautta, tulee se huomioida kuukausilaskutustavoitetta laskettaessa. Ha-

luttaessa voidaan laskea samalla tavalla viikko-, päivä- tai tunti laskutustarve. (Suomen 

Yrittäjät ry 6.8.2015) 

Myyntilaskelmasta selviää mistä tuotot tulevat. Myytävät palvelut ja tuotteet hinnoitel-

laan ja niille lasketaan arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Jos tuotteita on paljon, on 

järkevää antaa keskihinta tuoteryhmittäin. Tuoteryhmittäin kohdistetaan tuotteisiin koh-

distuvat kulut, jolloin saadaan selville tuotteen kate. Laskelmaan tulee laittaa tuotemyynti 

kappaleittain kohderyhmää kohti. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihto ja kulut sekä 

myyntikate. Tästä vähennetään kannattavuuslaskelmasta saatu myyntikatetarve, jolloin 

selviää mahdollinen lisämyyntitarve. Aloittavalla yrityksellä erotuksen tulisi olla vähintään 

positiivinen ja erinomainen se on, jos erotusprosentti on alle 80%. (Suomen yrittäjät ry 

6.8.2015) 
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3 KEHITTÄMISTYÖ  

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö muodostuu toiminnallisesta osuudesta sekä prosessin do-

kumentoinnista ja arvioinnista. Se on paljolti kirjoittamista, jossa tekeminen ja kirjoittami-

nen ovat vaiheittaisessa vuorovaikutuksessa prosessin alusta loppuun saakka. Tärkeitä 

kirjallisia tuotoksia alkuvaiheessa ovat aiheanalyysi ja työsuunnitelma sekä alustava joh-

danto, sisällys- ja lähdeluettelo. Lisäksi työpäiväkirja, muistiinpanot sekä erilaiset työpa-

perit kuten raporttiraakileet toimivat raportin kirjoittamisen tukena. Toiminnallisen opin-

näytetyön tavoite on ohjeistaa, opastaa, järjestää tai järkeistää toimintaa. Sen lopputu-

loksena syntyy jonkinlainen tuote kuten esimerkiksi kirja, tapahtuma tai liiketoiminta-

suunnitelma. (Airaksinen 2009) 

3.2 Kehittämistyön vaiheet 

Salosen mukaan kehittämistyö jaetaan neljään osaan eli aloitus-, suunnitelma- ja käy-

tännön toteutusvaiheeseen sekä valmiiseen tuotokseen. 

 

Kuva 9. Salosen (2013) mukaan kehittämistyö jaetaan neljään osaan eli aloitus-, suun-
nitelma- ja käytännön toteutusvaiheeseen sekä valmiiseen tuotokseen. (sivu 20) 
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3.3 Oman prosessin eteneminen 

Aloitin lopputyön tekemisen keväällä 2017, silloisen työtarpeen mukaan. Syksyn aikana 

kuitenkin ilmeni, että tämä tarve tulisi kuivumaan kokoon ja oli aika etsiä uutta aihetta 

opinnäytetyölleni. Toiminnallisen opinnäytetyön aiheanalyysin pohjalta mietin koulutus-

alastani kiinnostavaa aihealuetta ja mikä siinä tarkemmin kiinnostaisi minua. Tästä löytyi 

hyvin henkilökohtainen aihe ja halu tarkastella siihen liittyviä mahdollisuuksia. Olen aina 

ollut kiinnostunut taloudellisuudesta ja kannattavuudesta kaikessa toiminnassa ja niinpä 

tartuin tähän itseäni koskevaan aiheeseen. 

Olen nykyisessä työssäni joutunut lomautetuksi aika ajoin. Vuoden 2018 alussa lomau-

tuksiin liittyen TE-keskus vaati aktivoimaan työnhaun työpaikkavahdin avulla. Aikaisem-

man kokemukseni pohjalta oli jo tiedossa, ettei uuden työpaikan saaminen välttämättä 

olisi helppoa. Tällöin heräsi uudelleen kiinnostus 25 vuotta vanhaan yritysidea unelmaani 

liikuntahallin perustamiseen. Perheen rohkaisemana aloin tarkemmin miettimään yrittä-

jyyttä varteenotettavana vaihtoehtona. 

Työsuunnitelmana oli tehdä kehittämistyö lineaarisen mallin (tavoitteen määrittely, suun-

nittelu, toteutus sekä päättäminen ja arviointi) mukaan, jossa työvaiheet seuraavat ajal-

lisesti toisiaan laaditun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kuitenkin hyvin pian ilmeni, 

ettei lineaarisen mallin mukaan tehdyssä kehittämissuunnitelmassa kyetty ottamaan 

huomioon tarpeeksi tekijöitä, jotka muuttivat projektin etenemistä. Niinpä konstruktivisti-

nen malli osoittautui oikeammaksi tavaksi tehdä kehittämishanke. Tässä mallissa toteu-

tusosa jaetaan neljään vaiheeseen (esivaihe, työstäminen, viimeistelyvaihe ja tarkastus-

vaihe), joita toistetaan niin monta kertaa, että asteittain saavutetaan valmis tuotos (Kuva 

9.). (Salonen 2013, 15-20) 

Työsuunnitelmana oli tehdä kilpailijavertailu ja selvittää miten he toimivat. Tämän jäl-

keen tarkoituksena oli selvittää toiminnan kannattavuus ja olisiko toiminta mahdollista 

aloittaa myös Turun seudulla. Tähän mahdollisuuteen liittyy oleellisesti toimintaan tarvit-

tavat tilat eli löytyykö sellainen valmiiksi vai tarvitsisiko rakentaa uudet tilat. Tähän liittyen 

tarvitsi tehdä Turun seudun toimitilojen kartoitus sopivan tilan löytämiseksi ja tilojen vuok-

rakustannusten selvittämiseksi. Kilpailijavertailun kautta selvisi palvelun hinnoittelumalli 

ja kiinteiden kulujen suuruus, joiden pohjalta oli tarkoitus tehdä rahoitus- ja kannatta-

vuuslaskelmat. Näiden laskelmien kautta oli tarkoitus selvittää, olisiko yritysidean ke-

hittäminen kannattavaksi liiketoimintamalliksi mahdollista. 
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Alustavaa kilpailija vertailua tehdessä huomasin, ettei alalla edelleenkään ole kunnon 

kilpailua. Käytännössä koko Suomessa oli vain yksi varsinainen toimija, jonka voi katsoa 

liiketaloudellisesti yritystoiminnaksi. Muutaman muun toimijan toiminta oli lähinnä pieni-

muotoista harrastustoimintaa, jolla ei näytä olevan tavoitteena voiton tuottaminen. Tästä 

rohkaistuneena kävin läpi tämän yhden toimijan liiketoimintamallia ja keräsin lisää ideoita 

omaan toimintaan. Myöhemmin opinnäytetyöprosessin aikana ilmeni, että toinenkin kil-

pailija aloittaa toimintansa syksyllä 2018. Nämä molemmat toimijat sijaitsevat pääkau-

punkiseudulla ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi eivät varsinaisesti olisi kilpailijoita, 

mutta toimisivat samalla alalla. 

Toiminta vaatii isot ja korkeat tilat, jolloin vuokrakustannukset nousevat väkisin melko 

suuriksi. Toiminnan kausiluonteisuuden vuoksi tehokasta/taloudellista liiketoimintaa on 

järkevä suunnitella vain noin kahdeksalle kuukaudelle vuodessa. Toiminnan myöhem-

mässä vaiheessa perustoiminnan vakiintuessa ja oheistoimintojen lisääntyessä voi olla 

mahdollista parantaa käyttöastetta. Pelkästään näiden tietojen pohjalta toiminnan kan-

nattavuus nousee ratkaisevaan rooliin siinä, että onko palvelu taloudellisessa mielessä 

mahdollista. Näin ollen on tärkeää, että kiinteät kulut saadaan mahdollisimman pieniksi, 

varsinkin toiminnan alussa. Tämän huomasin myöhemmin myös kustannus- ja kannat-

tavuuslaskelmia tehdessä. Samalla tilavuokrista tuli liiketoimintamallin tärkein kustannus 

osio (cost structure) työntekijöiden palkkakulujen kanssa ja vuokranantajasta tärkeä 

kumppani (key partner). 

Kilpailija-analyysin mukaan kilpailijan liiketila on optimaalinen, kuin tila olisi tehty toi-

mintaa varten. Hukka neliöitä ei juuri ole, mikä on tärkeää varsinkin toiminnan alussa, 

kun asiakaskuntaa ei ole vielä muodostunut. Kääntöpuolena on, ettei toimintaa myöhem-

mässä vaiheessa voi laajentaa samoissa tiloissa, jos kysyntää/tarvetta olisi. Kilpailijan 

käyttöaste on korkea eli noin 75%. Kaikista vuoroista noin 50% näyttää olevan vakiovuo-

ron omaisia eli aina varattuja. Täyttöaste selviää nettiajanvarauksien kautta, kuten myös 

palvelun hinnat. Näistä on laskettavissa tuotot viikko ja kuukausi tasolla. Vuoden liike-

vaihto on nähtävissä vaikka finder.fi yritystietojen kautta. Liikevaihdosta voisi päätellä, 

että peruspalvelu tuo vain puolet liikevaihdosta, joten oheistoimintoja pitää olla mukana, 

jotta toiminnasta tulee taloudellisesti kannattava. Vaihtoehtoisesti kustannuksia pitää 

yrittää saada mahdollisimman pieniksi. Useamman vuoden liikevaihdosta huomaa, että 

toiminta on alkanut pienempänä ja kasvanut kolmessa vuodessa tasolle missä se on 

sitten pysynyt viimeiset kolme vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana kasvu on 

ollut 30 % luokkaa. Aluksi ajattelin kasvun johtuvan oheispalvelujen lisääntymisellä, 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kaukinen 

mutta mahdollista olisi myös asiakaskannan (vakio ja satunnaisasiakkaat) kasvu ajan 

myötä. Asiakaskunnan kasvun kautta käyttöaste paranee ja viimeisen kolmen vuoden 

aikana käyttöaste on asettunut noin 75 % tasolle. Tätä en alkujaan huomannut tehdes-

säni laskelmia palvelun kannattavuudesta, mutta käytyäni keskustelun kokeneen yrittä-

jän kanssa, niin hänen mukaansa asiakaskunta syntyy pikkuhiljaa ja vasta vuosien 

päästä asettuu todelliselle tasolle. Tämän vuoksi on tärkeää liiketoimintamallinkin mu-

kaan keskittyä aluksi tärkeimpiin asiakkuuksiin (customer segments), jotta saadaan läh-

tötilanteessa mahdollisimman korkea käyttöaste ja sen nopea kasvu. 

Kilpailijan toiminta on vakiintunut vuosien toiminnan ansiosta ja oheistoiminnat ovat muo-

toutuneet sen ympärille niin, että paikalla pitää olla jatkuvasti vähintään yksi työntekijä. 

Tämän työntekijän pääasiallinen tehtävä on ottaa palvelun asiakkaat ja maksut vastaan. 

Niinpä kustannusten lisääntymättä hänellä on lähes jatkuvasti mahdollisuus suorittaa li-

sämyyntiä (kannattavuus paranee). Tilaan onkin varsinaisen palvelun ympärille lisätty 

tilavuokrausta, palvelun liittyvien tarvikkeiden myyntiä ja ravintolapalveluita. Näyttäisi 

kuitenkin siltä, että rajallisten tilojen vuoksi oheistoimintaa ei ole voitu lisätä rajattomasti 

toimipisteessä ja onkin ostettu palveluja muilta esim. tapahtumien ruokatarjoilut (cate-

ring). Ostettujen palvelujen tarjoajat (alihankkijat) ovat liiketoimintamallin mukaisia tär-

keitä kumppaneita (key partners). 

Sellainen toiminta tai palvelu, jota on vähän tai jossa kustannukset ovat suuremmat kuin 

tulot, kannattaa hankkia/ostaa muilta (alihankinta). Tämä mahdollistaa samalla yhteis-

työn/verkostoitumisen eri toimijoiden kanssa esim. markkinoinnin kannalta. Toisen yri-

tyksen valmis asiakaskunta on saatavissa kiinnostumaan omasta toiminnasta. Samalla 

syntyy win-win tilanne, kun catering palvelua tarjoava yritys saa ruokailutilat toiselta yri-

tykseltä ja päinvastoin. Molemmat voivat myydä toisensa palvelua ja samalla saada asi-

akkaita itselle. 

Kilpailija tarjoaa nettivarauksella ainoastaan varsinaista palveluaan. Ottamalla erikseen 

yhteyttä on mahdollista sopia tilaan sopivaa muuta palvelua (muut lajit, yritykset, koulut). 

Tätä muuta palvelua tuntuu olevan tarjolla varsinkin muuten hiljaisempana aikana eli 

päiväsaikaan viikolla. Pääpalvelun käyttäjille halutaan siis tarjota parhaat ajat ja ne ovat-

kin todennäköisesti vakioaikoja tai ainakin täyttöaste on korkea. Keskitytään siis liiketoi-

mintamallin mukaisesti keskeisimpään tekemiseen (key activities) ja jätetään vähemmän 

tärkeä tekeminen pois tai huonompaan/myöhempään ajankohtaan. 
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Kun selvisi että ainakin yksi toimija on kyennyt kannattavasti toimimaan alalla, aloin kiin-

nostumaan asiasta enemmän. Seuraavaksi kartoitin Turun alueen mahdollisia toimiti-

loja alustavasti ja löysinkin muutaman melko suuren tilan, jotka eivät suoranaisesti sel-

laisenaan sovellu pelkkään peruspalveluun, vaan mahdollistaisivat paljon muuta oheis-

toimintaa. Alkuun tämä tuntui hyvältä vaihtoehdolta sillä ”vain taivas olisi rajana” eli tilat 

mahdollistaisivat erittäin laajan mahdollisuuden kaikkeen siihen mitä 25 vuotta sitten 

haaveilin. Myöhemmin ymmärsin, että kaiken toiminnan aloittaminen yhtä aikaa olisi liian 

vaativaa ja todennäköisesti asiakaskuntaa ei syntyisi riittävän nopeasti, jotta yritys py-

syisi pystyssä siihen saakka, että siitä tulisi kannattava. Tähän syynä olisi liian suuret 

kiinteät kulut ja näistä lähinnä vuokrat. 

Tilojen ja unelmien kohdatessa halusin kokeneemman yrittäjän mielipidettä asiaan. Yrit-

täjä pyysi tekemään ennen tapaamista alustavan liiketoimintasuunnitelman keskus-

telun pohjaksi. Yrittäjän toivomuksesta käytin tähän netissä olevaa liiketoimintasuunni-

telma.com pohjaa. Niinpä kirjauduin palveluun, jolloin tekemäni suunnitelma tallentui ja 

on myöhemmin käytettävissä ja tulostettavissa. Pohja oli melko laaja enkä osannut kaik-

kea täydentää, mutta varsinkin laskelmaosuudet olivat kiinnostavia ja valaisevia yrityk-

sen kannattavuuden kannalta. Samalla selvisi, että yrittäjyyttä pitää ja on hyvä katsoa 

hyvin monelta taholta. Sivuilla oli kirjallista ja video materiaalia ohjaamassa suunnitel-

man tekoa. Alkuun suunnitelmasta syntyi liian optimistinen kuva kannattavuudesta, 

mutta myöhemmin tehtyjen korjausten jälkeen niistä tuli realistisemmat. 

Tapaamisella keskusteltiin ensin karkeasti liikeideasta, jonka jälkeen käytiin läpi suunni-

telman kohdat yksitellen. Kun sanoin etten osannut kaikkea kirjata, niin huomasimme, 

että monelta kannalta suunnitelma oli puutteellinen, joten keskityimme lähinnä kannat-

tavuuteen. Tällöin tärkeimpinä asioina selvisi kiinteiden kulujen merkitys (suuri tila-

vuokra ja alkupääoman suuruus) ja tulojen vähittäinen kasvaminen (asiakaskunnan hi-

das kasvu). Näiden vuoksi yrityksen ensimmäiset kuukaudet ja vuodet tulivat keskeisiksi 

tekijöiksi. Miten saada kulut pysymään mahdollisimman pieninä ja miten saada tulot 

mahdollisimman korkeiksi heti alkuun. Tapaamisen aikana syntyi kuva, ettei toiminta tule 

kannattavaksi ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Syynä tähän oli liian suuret tilat to-

dennäköiseen asiakaskuntaan ja täyttöasteeseen nähden. Kun toiminta ei ole kannatta-

vaa vielä alkuun tulee merkittäväksi liiketoimintamallin mukainen kumppanuus (key part-

ner) rahoittajien kanssa, jotta toiminta yleensäkään on aloitettavissa. 

Keskustelun jälkeen lähdin muuttamaan toimintaa ja unelmia pienemmiksi. Laskelmien 

ja tulojen laskentaa pienemmällä toiminnalla ja vain ydinpalvelulla. Tämä oli vaikeaa, 
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koska olin mieltänyt kannattavan toiminnan kulmakiveksi sen, että kaikki pienet oheistoi-

minnat tekevät toiminnasta kannattavan. Lopputuloksena syntyi kaksi vaihtoehtoa, joissa 

palvelua annetaan vain parhaaseen aikaan kahden kokoisessa tilassa. Rajaamalla ajan 

vain parhaaseen aikaan (pienellä asiakaskunnalla todennäköisesti helpoiten täyttyvä 

aika) saadaan työntekijä kustannukset kolmanneksen pienemmiksi.  

Kun palveluun tarvittavan tilan koko pieneni, oli tarve kartoittaa uudestaan Turun alueen 

tilat. Nyt kävin paljon tarkemmin läpi Turun ja ympäristökuntien palveluun soveltuvat tilat. 

Sellaisia tiloja joissa ei olisi ylimääräisiä nelijöitä ei tuntunut löytyvän millään. Pienin 

kompromissein kahdelle kentälle optimaalisia tiloja löytyi muutama, mutta ne eivät sallisi 

mitään muuta toimintaa jatkossa eli laajentamismahdollisuuksia ei olisi. Kaksi paikkaa 

saattaisivat tarjota kumpaankin tilatarpeeseen soveltuvat tilat. Näistä täytyisi lähteä tar-

kemmin neuvottelemaan vuokraehtoja niin, että kiinteät kulut jäisivät mahdollisimman 

pieniksi. 

Kun teoriassa näytti mahdolliselta löytää tilat ja alustavat laskelmat lupailivat toiminnan 

kannattavaksi, olin valmis tekemään liiketoimintasuunnitelman loppuun saakka. Tässä 

vaiheessa syntyi myös ajatus tehdä suunnitelma opinnäytetyönä. Tämän vuoksi vertailin 

muutamia liiketoimintasuunnitelma malleja, josko joku olisi parempi vaihtoehto. Läpi-

käymäni vaihtoehdot olivat hyvin vaihtelevia laajuutensa ja tarkkuutensa osalta. Laajin 

ja kattavin oli liiketoimintasuunnitelma.com ja heikoimmillaan suunnitelma oli yhden A4 

paperin kokoinen. Päädyin siis pysymään alkuperäisessä suunnitelmassa. 

Päätöksen synnyttyä sovin uudelleen tapaamisen ohjaavan opettajan kanssa. Keskus-

telun aikana ilmeni mahdollisuus rajata opinnäytetyö koskemaan vain osaa liiketoi-

mintasuunnitelmaa. Alusta asti kaikki on pyörinyt palvelun kannattavuuden ympärillä 

eli onko toiminta taloudellisesti kannattavasti toteutettavissa. Näinpä luonnollista on kes-

kittyä opinnäytetyössäkin suunnitelman laskennallisiin osiin eli investointi- ja rahoitus-

laskelmataulukkoon, kannattavuuslaskelmataulukkoon sekä myyntilaskelmatau-

lukkoon. Luonnollisesti koko liiketoimintasuunnitelma tulee tehdä kokonaisuudessaan 

ennen yritystoiminnan aloittamista, mutta opinnäytetyössä tarkemmin keskitytään edellä 

mainittuihin laskelmiin. 

Ohjaavan opettajan tapaamisen jälkeen liiketoimintasuunnitelma.com joutui tietomurron 

kohteeksi. Aluksi palvelu keskeytettiin, eikä sitä saatu uudelleen käynnistettyä ja niinpä 

lopulta se suljettiin kokonaan. Näin tekemäni laskelmat katosivat ohjelman sulkemisen 

myötä. Koska palvelu ei ollut enää käytettävissä valmiiden kaavojen kautta, päädyin 
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tekemään kaavat itse Excelin kanssa. Kaavojen ulkoasun voi vielä nähdä YouTube 

videolla, mutta kaavat oli rakennettava itse rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskel-

miin. Lisäksi tein kilpailija-analyysien kautta palvelun hinnoittelun ja kassabudjetin. 

Laskelmien kautta selvisi liiketoimintamallin tulonlähteet eli hinnoittelumalli, jolla toiminta 

saadaan kannattavaksi. 

3.4 Rahoituslaskelmat 

Talouden suunnittelu ja tähän liittyvät laskelmat ovat alkavan yrityksen perusta. Näillä 

yrittäjä selvittää itselleen ja osoittaa rahoittajille toiminnan kannattavuuden. Laskelmien 

tavoitteena on selvittää yrityksen pääomatarve, jota yritetään kattaa omalla ja vieraalla 

pääomalla. 

Rahoituslaskelmasta selviää rahan tarve yrityksen perustamisvaiheessa. Laskelma 

muodostuu kahdesta osasta eli rahan tarpeista eli siitä mitä yritykseen on tarpeen hank-

kia toimiakseen ja rahan lähteistä, joilla hankinnat rahoitetaan. Rahoitustarpeet on hel-

pompi tunnistaa aineellisten investointien osalta, mutta käyttöpääoman rahoituksen en-

nustaminen on vaikeampaa. Ennusteen laatimiseen voidaan käyttää apuna kassabud-

jettia, joka on laskelma odotetuista kassan otoista ja panoista. Laskelma tehdään tyypil-

lisesti kuukausitasolla seuraaville 12 kuukaudelle, jolloin se koko ajan tarkentuu, kun 

kuukausittain selviää asiakkaiden ostokäyttäytyminen. Näin selviää kassasijoitusten 

koko ja kesto, jolloin voidaan tehdä käyttöpääomiin liittyvät tarvittavat toimenpiteet. Kas-

sahan ei saisi mennä missään vaiheessa negatiiviseksi, niin että yrityksen maksukyky 

vaarantuisi. Ennusteen näyttäessä menevän negatiiviseksi on jostain hankittava lisää 

pääomaa maksukyvyn ylläpitämiseksi. Tarvittaessa voidaan tehdä laskelma lyhyemmäl-

lekin välille, kuten viikko- tai päivä- tai jopa tuntitasolle. Tällöin selviää minkä suuruista 

ja merkkistä kassavirta on päivätasolla. 

Yrityksen perustamisvaiheen rahantarpeeksi saadaan rahoituslaskelmasta (Liite 1) 

75180 euroa. Summa muodostuu aineettomista hyödykkeistä (680 euroa), koneista ja 

kalustosta (30600 euroa), liikeirtaimistosta (500 euroa), käyttöpääomasta (39900 euroa) 

sekä vaihto- ja rahoitusomaisuudesta (3500 euroa). Rahan lähteet tähän tarpeeseen 

muodostuvat omasta 32800 euron pääomasta ja 42380 euron lainapääomasta. 
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Kannattavuuslaskelmasta (Liite 3) selviää, että yritystoiminnan merkittävimmät kiinteät 

kuluerät muodostuvat vuokrasta (56%) ja palkoista sivukuluineen (36%). Näiden yhtei-

nen osuus on siis 92 prosenttia kaikista kiinteistä kuluista ja laskutustarpeesta 61 pro-

senttia. Kilpailija-analyysin kautta selviää vuokrattavan tilan tarve (noin 800 neliömetriä) 

ja tuotteen keskihinta 93,83 euroa. Keskihinta on laskettu kolmen viikon päässä olevien 

hintojen mukaan (Liite 5 (1)). Kilpailija 1 käyttää hinnoittelussaan kolmeportaista viikoit-

tain alenevaa hintaa, jossa kolme viikkoa varauksesta on korkein hinta. Hinta laskee 

tästä noin 10 % viikoittain. Parhaat ajat varataan korkeaan hintaan, kun taas huonommat 

ajat menevät halvimpaan hintaan tai jäävät tyhjiksi. Kilpailija 2 käyttää kiinteämpää hin-

noittelua alemmilla hinnoilla. Heillä on myös vuorot jaettu eritavoin. Liitteessä 5 on ver-

tailun vuoksi myös kilpailija yhden tavoin jaetut vuorot kilpailija kahden hinnoin. Kilpailija 

kahden keskihinta on vain 68,27 €. Toimitilojen etsimisen yhteydessä Turun seudulta 

löytyi sopivan kokoinen tila (838 neliömetriä), josta voitiin laskea kokonaisvuokran suu-

ruus. Tämän tilan neliövuokra on noin 7,5 euroa, jolloin kokonaisvuokra on 6285 euroa 

kuukaudessa. 

Kun tavoitellaan kannattavuuslaskelmassa (Liite 3) nollatulosta rahoituslaskelman 

42380 euron lainalla, jossa on 6 prosentin korko, saadaan käyttökatteeksi 1072 euroa 

kuukaudessa. Tässä laskelmassa on huomioitu 20 prosentin yhteisövero. Tähän lisättä-

essä kiinteät kulut 11165 euroa kuukaudessa saadaan myyntikatetarve 12236 euroa. 

Palvelu itsessään ei sisällä juurikaan muita kuin kiinteitä kuluja, joten maltillisella 80 ka-

teprosentilla ostojen määräksi tulee 3059 euroa. Tällöin liikevaihdon tarve on 15295 eu-

roa kuukaudessa. Liikuntapalvelujen arvonlisäveroprosentilla (10%) arvonlisäveroksi tu-

lee 1530 euroa, jolloin kokonaismyynti / laskutustarve on kuukaudessa 16825 euroa. 

Kun laskutettavia kuukausia on vain 8, on alvillinen laskutustarve kuukausittain 25238 

euroa (alviton 22943), viikoittain 5808 euroa (5280), päivittäin 841 euroa (765) ja tunneit-

tain 80 euroa (73). 

Alkupääoma on kassabudjetissa (Liite 2) merkattu ensimmäisen kuukauden kuluksi 

vuokran kanssa, jolloin ensimmäisen kuukauden tulos on 56975 euroa miinuksella. Tällä 

tavalla alkupääomaa kuolettamalla saavutetaan laskennallisesti ensimmäinen positiivi-

nen kuukausi neljäntenä kuuna. Alkupääomaa on kuitenkin tarkoitus kuolettaa paljon pi-

demmällä aikavälillä, jolloin rahaa riittää myös palkkoihin ja muihin kuluihin. 

Kassabudjetin tuotto on suunniteltu kuukausittain nousevaksi ja vakiintuminen (72% vuo-

roista) on suunniteltu tapahtuvan noin kolmen vuoden päästä aloituksesta. Ensimmäisen 

kuukauden tuotto on otettu kilpailija 2 aloituskuukauden vakiovuorojen mukaan. Kilpailija 
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aloitti toimintansa elokuussa 2018 ja sai vakiovuoroja myytyä etukäteen 24 % (60 kpl) 

kaikista vuoroista (252 kpl). Tarkoitus on pyrkiä tähän samaan, kun alueellisesti ei ole 

vielä kilpailua. Vuorojen myynnin on suunniteltu lisääntyvän 10 vuoron kuukausivauh-

dilla. Koska toimintaa on varovasti suunniteltu ensimmäisenä vuotena vain 7 kuukau-

delle vuodessa, päästään tällä kasvuvauhdilla 48 % käyttöasteeseen. Suunnitelman mu-

kaan neljän kuukauden tauon aikana syntyy vuokrakuluja, mutta ei yhtään tuottoja. En-

simmäinen kausi on toiminnan kannalta vain 11 kuukauden mittainen. Tällä suunnitellulla 

kassabudjetilla syntyy ensimmäisen vuoden tuloksi 257150 euroa. Tästä kun vähenne-

tään suurin kiinteä kuluerä (56%) vuokrat saadaan summaksi 188015 euroa. Tällä tulolla 

tulee kattaa 1901 työtunnin palkkakulut, muuttuvat kulut ja arvonlisävero. Näitä kuluja 

varten jää kattamaan tällöin 98,90 euroa tunnissa. Työntekijä tarve on 1901 tunnilla noin 

1,7 työntekijää seitsemän kuukauden ajan, jos työntekijä tekee 160 tuntia kuukaudessa 

ja työajasta 20% on tyhjiä vuoroja. 

Toisena vuotena kassabudjetissa toimintaa on suunniteltu olevan 8 kuukautta. Ensim-

mäinen kuukausi alkaa hieman pienemmällä käyttöasteella kuin ensimmäinen vuosi lop-

pui. Ensimmäisen kuukauden käyttöaste on noin 40% ja 10 vuoron kuukausilisäyksellä 

päästään 8 kuukauden aikana noin 68 prosenttiin. Ensimmäiseen vuoteen vertailukel-

poinen tulos on 440829 euroa, josta vuokrien jälkeen jää 290229 euroa 2869 tunnin 

palkkamenoihin, muuttuviin kuluihin ja arvonlisäveroihin. Näitä kuluja varten jää katta-

maan tällöin 101,20 euroa tunnissa. Työntekijä tarve on 2869 tunnilla noin 2,2 työntekijää 

kahdeksan kuukauden ajan, jos työntekijä tekee 160 tuntia kuukaudessa ja työajasta 

20% on tyhjiä vuoroja. 

Kolmantena vuotena kassabudjetissa toimintaa on suunniteltu olevan samat 8 kuu-

kautta. Ensimmäinen kuukausi alkaa taas hieman pienemmällä käyttöasteella kuin edel-

linen vuosi loppui. Ensimmäisen kuukauden käyttöaste on noin 60% ja 10 vuoron kuu-

kausilisäyksellä päästään 8 kuukauden aikana noin 72 prosenttiin. Vaikka 10 vuoron 

kuukausilisäyksillä päästäisiin isompaan prosenttiin kuin 72, niin jäädään tähän koska 

kilpailijavertailussa noin 75 % on maksimi täyttöaste. Eli sopimattomia vuoroja on niin 

paljon, että ne jäävät pakosti tyhjiksi. Näitä sopimattomia vuoroja ovat lähinnä arkipäivien 

ajat välillä 9-15. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen tulos on 563282 euroa, josta vuok-

rien jälkeen jää 412682 euroa 3449 tunnin palkkamenoihin, muuttuviin kuluihin ja arvon-

lisäveroihin. Näitä kuluja varten jää kattamaan tällöin 119,70 euroa tunnissa. Työntekijä 

tarve on 3449 tunnilla noin 2,7 työntekijää kahdeksan kuukauden ajan, jos työntekijä 

tekee 160 tuntia kuukaudessa ja työajasta 20% on tyhjiä vuoroja. 
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Neljäntenä vuotena kassabudjetissa toiminta on vakiintunut 72 prosentin käyttöasteelle 

kaikkien 8 kuukauden osalta. Edelliseen vuoteen vertailukelpoinen tulos on tällöin 

587772 euroa, josta vuokrien jälkeen jää 437172 euroa 3565 tunnin palkkamenoihin, 

muuttuviin kuluihin ja arvonlisäveroihin. Näitä kuluja varten jää kattamaan tällöin 122,60 

euroa tunnissa. Työntekijä tarve on 3565 tunnilla noin 2,8 työntekijää kahdeksan kuu-

kauden ajan, jos työntekijä tekee 160 tuntia kuukaudessa ja työajasta 20% on tyhjiä vuo-

roja. 

3.5 Kannattavuuslaskelmat 

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto ja se soveltuu kaikenlaiseen yrittämiseen. 

Sen alkupääoma voi olla pienimmillään vain 2500 € ja siinä voi olla 1-5 varsinaista osa-

kasta, jotka vastaavat yhtiön velvoitteista vain osakepääomallaan. Aloittavan liikuntayri-

tyksen toiminnan liikevaihdon tavoitteena on vuosien varrella kasvaa noin 1,5 miljoonan. 

Tällöin toiminnan tuoton voi olettaa olevan sen verran suurta, että yrityksen vero kohte-

lulla on merkitystä. Edellä mainitut huomioiden yrityksen yritysmuodoksi on näissä las-

kelmissa valittu osakeyhtiö. 

Kannattavuus on pelkistettynä tuotto miinus kustannukset yhtä kuin voitto. Tässä on kes-

keisessä osassa hinta, joka synnyttää kysynnän ja joka johtaa tavoitteen mukaiseen kan-

nattavuuteen ja kasvuvauhtiin. Hinnan voi määrätä markkinat ja kustannukset sopeute-

taan sen mukaan. Tässä palvelussa tuotot ovat laskettavissa markkinoiden mukaan eli 

palvelu voidaan tuottaa samankaltaisella hinnoittelulla kuin kilpailijatkin. Kassabudjetin 

mukaan ensimmäisen vuoden tuloksi tulee 257150 euroa. Liitteestä 3 selviää, että mer-

kittävimmät kustannuserät ovat vuokrat (37%) ja palkkakustannukset (24%), joiden 

osuus kaikista kustannuksista (laskutustarpeesta) on 61 prosenttia. Kun kateprosentti on 

maltillinen 80, on ostokulujen osuus 18 prosenttia. Seuraavaksi isoin kuluerä on arvonli-

sävero, joka on kokonaiskuluista 9 prosenttia (liikuntapalvelulla 10% arvonlisävero-

kanta). Nollatulos kannattavuuslaskelmalla lainojen lyhennysten ja korkojen sekä vero-

jen osuus kuluista on 6 prosenttia. Muihin kiinteisiin kuluihin jää 5 prosenttia. Näillä ku-

luilla kannattavuuslaskelman kokonaislaskutustarpeeksi ensimmäisenä vuotena syntyy 

201900 euroa. Näillä vuoden luvuilla tuotot miinus kustannukset synnyttävät tulokseksi 

55250 euroa voittoa. 

Kannattavuuslaskelma kertoo yrityksen kannattavuuden kuukausi- ja vuositasolla. Tar-

vittaessa voidaan laskea kannattavuus myös viikko-, päivä- tai tuntitasolla. Rakentamalla 
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laskelma väärinpäin, jossa tavoitetulos on nolla, saadaan selville minimitulos, jolla saa-

daan kulut peitettyä. Liitteen 3 kannattavuuslaskelmasta syntyy laskutustarpeeksi kuu-

kaudessa 16825 euroa ja vuodessa 201900 euroa. Koska toimintaa on vain 8 kuukautta 

vuodessa, on käytännössä kuukaudessa laskutettava verottomana 22943 euroa ja ar-

vonlisäveron kanssa 25238 euroa. Tästä voidaan ilman arvonlisäveroa laskea laskutus-

tarpeeksi viikossa 5280, päivässä 765 ja tunnissa 73 euroa. Arvonlisäveron kanssa las-

kutustarve on viikossa 5808, päivässä 841 ja tunnissa 80 euroa. Kassabudjetista ensim-

mäisen vuoden tuotosta (257150 euroa) laskettuna tuotot ovat kuukaudessa 32144 eu-

roa, viikossa 7397 euroa, päivässä 1071 euroa ja tunnissa 102 euroa. Tuottoa syntyy 

siis kuukaudessa 6906, viikossa 1589, päivässä 230 ja tunnissa 22 euroa enemmän kuin 

nollabudjettiin on laadittu. 

3.6 Myyntilaskelmat 

Myyntilaskelmassa palvelulle annetaan arvonlisäverollinen ja -veroton hinta, jolloin sel-

viää mistä tuotot tulevat. Jos palveluita on paljon tai se on muuten vaikea yksilöidä, voi-

daan sille antaa keskihinta. Tässä palvelussa on selkeästi kolme kysynnältään erilaista 

aikaa ja niille on annettu sen vuoksi eri hinta. Primetime aika on kalleimmin hinnoiteltu 

eli 108 euroa 1½ tuntia ja 88 euroa tunti. Seuraavaksi kysytyin aika on 98 ja 80 euroa ja 

heikoimman kysynnän omaava aika on hinnaltaan 88 ja 72 euroa. Hinnat ovat otettu 

suoraan kilpailijalta. Liitteen 5 vuoroista ja hinnoista saadaan keskihinnaksi 98,83 euroa. 

Tätä keskiarvoa on käytetty kassabudjetissa tuottojen laskennassa. Koska primetime 

ajat myydään ensimmäisenä, on myyntilaskelman tuotot laskettu 108 euron mukaan 

(Liite 4). Vertailun vuoksi on myyntilaskelma tehty myös toisen kilpailijan alemmin hin-

noin ensimmäiselle vuodelle 24 prosentin täyttöasteella. 

Itse palvelu ei sisällä varsinaisia kuluja ja siksi myyntilaskelmassa palveluun on kohdis-

tettu lähinnä muodollinen 3 euron kulu, jonka jälkeen saadaan selville tuotteen kate 

95,18 euroa. Juuri aloittaneelta kilpailijalta saadaan selville aloitusvaiheen palveluiden 

määrä eli 60 vakiovuoroa viikossa (käyttöaste 24%). Tämä vakiovuorojen määrä on mi-

nimi ja tästä syntyisi liikevaihdoksi kuukaudessa 25597 ja vuodessa 204779 euroa. Sa-

malla saadaan kuluiksi kuukaudessa 782 ja vuodessa 6257 euroa. Näillä luvuilla syntyy 

myyntikatteeksi 24815 kuussa ja 198522 vuodessa. Myyntikatteesta vähentämällä kan-

nattavuuslaskelman kuukauden myyntikatetarve 12236 euroa tulee erotusprosentiksi 

49%. Tulos on positiivinen eikä lisämyyntitarvetta ole. 
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Kilpailija 2 hinnoin tuotteen kate on 67 euroa. Samalla laskukaavalla liikevaihdoksi saa-

daan tällä alemmalla hinnalla kuukaudessa 18250 ja vuodessa 146000 euroa. Kulut py-

syvät samoina, jolloin myyntikatteeksi tulee 17468 kuussa ja 139743 vuodessa. Myynti-

katetarpeen ollessa sama saadaan erotusprosentiksi 70%, joten tälläkään hinnalla ei 

synny lisämyyntitarvetta. Vertailu on nähtävissä myös taulukosta 1. Erotusprosentin ol-

lessa alle 80, on tulos erinomainen aloittavalle yritykselle ja hyväkin se on vielä, kun tulos 

on positiivinen. Molemmilla hinnoilla saavutetaan erinomainen tulos. 

 

 

Taulukko 1. Eri täyttöasteilla syntyvä liikevaihto, kulut ja myyntikate. Myyntikatteesta vä-
hentämällä myyntikatetarve saadaan näiden erotus ja erotusprosentti. 

Liitteessä 4 on tehty myös primetime vuorojen mukaan myyntilaskelma. Tällöin vuorojen 

käyttöaste on 56 prosenttia ja kassabudjetissa tuo käyttöaste saavutetaan toisen toimin-

tavuoden puolivälissä. Tällöin liikevaihdoksi tulee kuukaudessa 55698 ja vuodessa 

445584 euroa. Samalla saadaan kuluiksi kuukaudessa 1838 ja vuodessa 14704 euroa. 

Näillä luvuilla syntyy myyntikatteeksi 53860 kuussa ja 430880 vuodessa. Myyntikat-

teesta vähentämällä kannattavuuslaskelman kuukauden myyntikatetarve 12236 euroa 

tulee erotusprosentiksi 23%. Tulos on positiivinen eikä lisämyyntitarvetta ole. Luvut ovat 

nähtävissä myös taulukosta 1. 

Liitteessä 4 löytyy myös kilpailija 1 nykyinen 70% täyttöasteen mukainen myyntilas-

kelma. Tämä 70 % on vakiintuneen toiminnan realistinen maksimi täyttöaste. Kassabud-

jetissa tämä täyttöaste saavutetaan noin kahden ja puolen vuoden päästä aloittamisesta. 

Tällöin liikevaihdoksi tulee kuukaudessa 68118 ja vuodessa 544940 euroa. Samalla saa-

daan kuluiksi kuukaudessa 2307 ja vuodessa 18459 euroa. Näillä luvuilla syntyy myyn-

tikatteeksi 65810 kuussa ja 526482 vuodessa. Myyntikatteesta vähentämällä kannatta-

vuuslaskelman kuukauden myyntikatetarve 12236 euroa tulee erotusprosentiksi 19%. 

Tulos on positiivinen eikä lisämyyntitarvetta ole. Luvut ovat nähtävissä myös taulukosta 

1. 

kilpailija 1 hinnoin kilpailija 2 hinnoin kilpailija 1 hinnoin kilpailija 1 hinnoin

24% täyttöasteella 24% täyttöasteella 56% täyttöasteella 70% täyttöasteella

kk vuodessa kk vuodessa kk vuodessa kk vuodessa

Liikevaihto (ilman alv:ia) 25597 204779 18250 146000 55698 445584 68118 544940

Kulut yhteensä -782 -6257 -782 -6257 -1838 -14704 -2307 -18459

Myyntikate yhteensä 24815 198522 17468 139743 53860 430880 65810 526482

Kannattavuuslaskelman myyntikatetarve 12236 12236 12236 12236

(kannattavuuslaskelmasta)

Erotus (mahdollinen lisämyyntitarve) 12579 5481 41873 53823

Erotus -% (tavoittena saada erotus-% < 80%) 49 % 70 % 23 % 19 %
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4 POHDINTA 

Työn merkityksellisyydestä kertoo se, että olen noin 25 vuotta haaveillut tämän oman 

liikuntahallin perustamisesta. Näiden vuosien aikana olen vähän väliä pohtinut kuinka 

yrittäjyys voisi olla mahdollisuus työllistää itsensä ja olisiko liikuntapalvelu taloudellisesti 

kannattavaa. Nyt kun oma työtilanne on vaakalaudalla, oli tärkeää selvittää mahdollisuus 

tähän palveluun. Siksi olenkin äärettömän tyytyväinen, kun opinnäytetyö mahdollisti sel-

vittää palvelun kannattavuuden ja mahdollisuudet, tutustumalla liiketoimintasuunnitel-

maan ja tekemällä suunnitelman laskelmaosuudet kilpailija-analyysin pohjalta. Teke-

mieni laskelmien myötä huomasin, kuinka merkittävää on nähdä kilpailijat ja ympäristö, 

jotta osaa hinnoitella omat tuotteet ja palvelut oikein. Ja kuinka tärkeää on oikea hinnoit-

telu kannattavan yritystoiminnan kannalta. Samalla huomasin omien vahvuuksieni ole-

van erilaisten laskelmien teossa ja niiden tulkitsemisessa. 

Vaikka prosessin aikana mielialat vaihtelivat yhtä lailla ehdottoman yrittäjyyden puolesta 

kuin vastaan, niin palvelun osoittautuessa nyt hyvinkin kannattavaksi, oma uskallukseni 

yrittäjyyteen kasvoi merkittävästi. Jopa niin merkittävästi, että todennäköisesti seuraava 

askel onkin yrittäjyyteen siirtyminen. On vain uskaltauduttava perustaa yritys, joka luo 

Turun alueelle uusia mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Samalla tarkoituksena on an-

taa nuorille mahdollisuus harrastaa lajia ympärivuotisesti ja näin mahdollistaa heitä saa-

vuttamaan kansallista ja jopa kansainvälistä menestystä. Kaiken lisäksi parhaimmillaan 

yritys mahdollistaa perheenjäsenteni työllistymisen. 

Opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli tehdä koko liiketaloussuunnitelma. Myö-

hemmässä vaiheessa tavoite tarkentui siihen mitkä ovat yrityksen perustamisen talou-

delliset edellytykset. Tähän hyvänä työkaluna toimi liiketoimintasuunnitelma laajuutensa 

ja varsinkin talouden suunnittelu ja laskelmaosuuksien puolesta. Liiketoimintasuunnitel-

man avulla saavutettiin tavoitteet eli sain tehtyä rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskel-

man. Laskelmien pohjaksi tarvittiin kilpailija-analyysi. Nämä yhdessä osoittivat toiminnan 

kannattavaksi.  

Rahoituslaskelman kautta selvisi rahoituksen määrä ja suuruusluokka sekä mistä se 

mahdollisesti muodostuu. Kannattavuuslaskelmasta selvisi kulut, joita liiketoiminnan 

pyörittäminen synnyttää. Ja samalla ymmärsin kuinka suuressa osassa ovat kiinteät ku-

lut toiminnassa. Kulujen selvittyä sain myyntilaskelman kautta selville myyntimäärät, jolla 
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toiminta tulee kannattavaksi. Kassabudjetilla selvisi toiminnan kasvun tarve ja todennä-

köisyys. Kuitenkin kaikkein tärkein oli kilpailija analyysi, josta selvisi palvelun hinta ja 

toiminnan laajuus sekä kasvuvauhti/tarve. Lisäksi analyysi antoi vaihtoehtoja toiminnan 

kehittämiseen. Kilpailija analyysi antoi siis mahdollisuuden selvittää mitkä ovat realistiset 

tulot toiminnalle. Samalla tutkimalla kilpailijan tuloksia eri vuosilta voi päätellä mahdolli-

sen kasvuvauhdin (täyttöasteen) omalle toiminnalle. Sattumalta opinnäytetyön aikana 

toinen kilpailija aloitti samanlaisen toiminnan, jolloin selvisi varauskalenterista palvelun 

käyttöaste toiminnan alkuvaiheessa. 

Tehtyjen laskelmien mukaan toiminta itsessään näyttää olevan taloudellisesti kannatta-

vaa, mutta tärkeää on saada heti alussa täyttöaste mahdollisimman korkeaksi kiinteiden 

kulujen vuoksi. Toiminnan kasvaessa siitä tulee kuitenkin hyvinkin kannattavaa. Korkei-

den kulujen vuoksi optimaalisten tilojen löytäminen on merkittävässä roolissa. Ja koska 

kulut muutenkaan eivät juurikaan voi pienentyä, on ainoa sopeutettava kulu itse yrittäjän 

palkkakulu. Tämä käytännössä tarkoittaa pitkiä työpäiviä, jotta bruttopalkka tulee riittä-

vän korkeaksi. Täyttöasteen kasvaessa on mahdollisuus ja tarve palkata muitakin työn-

tekijöitä. 

Opinnäytetyöprosessi omalta kohdaltani venyi aivan liian pitkäksi. Aloitin työn tekemisen 

jo keväällä 2017 ja vaihdoin aihettakin kerran. Ajan ja innostuksen puutteessa välillä oli 

monia kuukausia, ettei tapahtunut mitään, jolloin työstä ajoittain katkesi ajatus. Tämän 

vuoksi jouduin moneen kertaan aloittamaan alusta eli lukemaan aikaisempaa tekstiä uu-

destaan päästäkseni samalle aaltopituudelle aikaisemman tekstin kanssa. Silti kokonai-

suuden kasassa pitäminen oli vaikeaa. Toisaalta pitkät tauot antoivat uutta näkökulmaa 

asiaa, kun oma ajatusmaailma oli muuttunut. Samalla myös työn sisältö tarkentui ja lo-

pulta rajautui vain osaan liiketaloussuunnitelmaa. Aluksihan oli tarkoitus tehdä koko lii-

ketaloussuunnitelma, mutta ajanpuutteen ja mielenkiinnon rajautuessa kannattavuuteen 

nousi talouslaskelmat työn keskipisteeseen. Mielestäni tämä kuitenkin oli oikea ratkaisu, 

koska koko toiminnan taloudellinen mahdollisuus tai mahdottomuus oli tärkeintä selvit-

tää. Jos se olisi osoittautunut taloudellisesti kannattamattomaksi, olisi koko yritysidea 

pitänyt haudata. 

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen itsessään on soutamista ja huopaamista. Laskel-

mia tehdessä huomaa välillä ajatelleensa väärin ja joutuu palaamaan tai muuttamaan 

ajatteluaan. Tämä samalla tarkentaa koko ajan laskelmien luotettavuutta. Laskemalla 

monella tavalla samoja asioita saa varmuutta laskelmien oikeellisuudesta, kun tulokset 
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tukevat toisiaan. Toisaalta laskujen eroavuudet taas saavat ajattelemaan asiaa uudes-

taan ja eri kanteilta. Tosin virheelliset laskut saavat välillä tekijän epätoivoon ja uskon-

puutteeseen. Tämä kuitenkin on hyvää valmistautumista tulevaan yrittäjyyteen ja sen 

epävarmuuteen. Sietämällä tässä vaiheessa epävarmuutta saa itselleen varmuutta itse 

yrittämiseen. 

Liiketoimintasuunnitelman laajuuden vuoksi teoriatiedon hankkiminen antoi laajempaa 

pohjaa yrittäjyyden aloittamiseen. Teoriatiedon kautta tuli huomioitua asioita laajemmin 

ja luotettavammin. Ajatukset eivät olleet vain omasta päästä vaan ne perustuivat mui-

denkin mielipiteisiin ja kokemuksiin. Tekemällä laskelmat yleisesti hyväksi havaittujen 

kaavojen kautta voi luottavaisemmin mielin uskoa tuloksiin. Mielestäni liiketoimintasuun-

nitelman laskelmaosuudet ovat välttämättömiä tehdä ennen yrityksen perustamista, jotta 

selviää yritysidean kannattavuus ja jotta voi tarvittaessa saada ulkopuolisen rahoituksen. 

Kuitenkin tärkeää on ajatella myös muiden liiketoimintasuunnitelman osa-alueiden 

kautta yritykseen liittyviä asioita kuten tuotteita, palveluja, kohderyhmiä ja kilpailijoita. 

Nämä kaikki vaikuttavat kokonaisuuteen, jossa jokainen osa vaikuttaa ja tukee toisiaan. 

Tiedostamalla mahdollisimman monta liiketoimintasuunnitelman aluetta, voidaan kan-

nattavuus laskea luotettavasti. 
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