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The purpose was to create a business plan for service and trade business of used cars.
The business start-up process was dealt with in this thesis. Business idea, marketing and
budget preparation were the most important targets. These are important in the
establishment phase.
Intense competition of the automotive sector brought challenges to create a business
plan that would differ in some positive way from other potential competitors. Without a
working, innovative and conspicuous business plan there is no hope for any long-term
success.
The specialty of the company’s business plan was customer orientation and services
required by it. Car pick-up service to workshop and doing maintenance works on the
road are examples how comprehensive the company is. In addition comprehensive and
reliable used car sales were included in the supplementary service in the company’s
description.
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1

JOHDANTO

Hyväkuntoisten ja asiallisten käytettyjen autojen huolto- ja myyntipisteitä Suomessa on
tarjolla rajoitetusti. Kuitenkin lähes jokaiselta pienemmältäkin paikkakunnalta voi löytää enimmäkseen pelkästään automyyntiä harjoittavia pieniä toimijoita. Näiden pienyritysten vastuullisuus, arvot ja asiakastyytyväisyys ovat enimmäkseen kyseenalaisia. Autot, joita näillä paikoilla on tarjolla, ovat useimmiten huonokuntoisia, ylihinnoiteltuja ja
muutenkin ikäkaarensa loppupuolella olevia yksilöitä.

Tämän opinnäytetyön idea ja ajatus on kypsynyt vuosien saatossa oman kiinnostuksen
ja seurannan avulla. Olen aina ollut kiinnostunut autoista teknisinä laitteina ja jollakin
tavalla halunnut yhdistää sen tiedon ja taidon myös kaupalliseen toimintaan. Kokemukseni autokorjaamotoiminnasta ovat nuorestani iästäni huolimatta runsaat ja tiedän täsmälleen, kuinka nykyaikaisen autokorjaamon tulee ja pitää toimia. Vaihtoautojen myyntityö yhdistettynä ammattitaitoiseen korjaamotoimintaan luo taloudelliset edellytykset
toimia paremmin.

Asiakaslähtöisyys on päivän sana sekä myynti- että korjaamotoiminnassa. Yhä useampi
suomalainen arvostaa hyvää asiakaspalvelua ja ennen kaikkea sen helppoutta. Täsmällisyys, ammattitaito, lupausten pitäminen ja kohtuullinen hinta ovat avainasemassa tätä
liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa.

Yritys, joka tämän työn tuloksena syntyy, on keskikokoinen Pirkanmaan alueelle sijoittuva autotalo, joka tarjoaa nykyaikaisen mittapuun palvelut olematta kuitenkaan minkään tietyn automerkin valtuuttama myynti- tai huoltopiste. Tällöin vältytään suurilta
maahantuojien ja autotehtaiden asettamilta lisenssi- ja valtuutuskuluilta.
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2

2.1

YRITYKSEN TOIMINNAN YLEISKUVAUS

Liikeidea

Perustettavalle yritykselle laaditaan liikeidea, joka kertoo sen, mitä halutaan olla, millä
alueella ja millä markkinoilla yritys toimii. Liikeidean tulee olla jossakin suhteessa ylivoimainen ja sillä pitää olla taloudellista arvoa, jotta se on kannattava. Pitää miettiä,
kuka haluaisi ostaa tuotettani tai palveluani, onko yrityksen tuotteille tarvetta markkinoilla. On mietittävä myös millä hinnalla asiakas on valmis tuotetta ostamaan. Onko
tuote laadultaan tai hinnaltaan edullisempi kuin kilpailijan tuote? (Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulu, yrityksenperusta)

Liikeideana on perustaa käytettyjen autojen korjaamo- ja myyntitoimintaan keskittyvä
autotalo. Yrityksen erikoisuutena ovat kausittain vaihtuvat kampanjatarjoukset ja autonhakupalvelu huoltoon, vaikka asiakkaan kotipihalta. Lisäksi autojen korjausta voidaan
suorittaa hätätapauksissa tien päällä 50 kilometrin säteellä toimipaikasta. Toimintaajatuksen lähtökohtana kaikessa ovat asiakkaat, joiden tarpeet huomioidaan palveluprosessin jokaisessa vaiheessa.

2.2

Sijainti

Yrityksen sijainti on Pirkanmaalla noin 10 kilometrin säteellä Tampereen keskustasta.
Tärkeimpiä tekijöitä paikan valinnassa ovat kulkuyhteydet kaupunkiin, hyvät tilat parkkeeraukselle, alueen runsas autokanta ja näkyvyys. Hatanpää, Lahdesjärvi, Lakalaiva,
Lielahti ja Sarankulma ovat Tampereen lähialueelta erittäin otollisia paikkoja toimitilojen sijoittamiseen. Näistä kaikista kaupunginosista on sujuvat liikenneyhteydet kaikkialle, jolloin asiakkaiden on helppo saapua paikalle ja toisaalta helppo siirtyä esimerkiksi
huollon ajaksi lähialueen ostoskeskuksiin ja muiden palvelujen ääreen.

2.3

Yrityksen tuottamat palvelut ja myytävät tuotteet

Yritys tuottaa henkilö- ja pakettiautojen korjaamo- ja huoltopalveluja sekä vaihtoautojen kunnostusta ja myyntiä. Palveluista kerrotaan tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
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2.3.1

Henkilö- ja pakettiautojen korjaamo- ja huoltopalvelut

Yrityksen ideana on tuottaa henkilö- ja pakettiautojen korjaamo- ja huoltopalvelut sekä
normaalien ja yleisimpien autovaraosien myynti. Korjaamolla tehdään määräaikaishuoltoja, vikadiagnooseja, katsastustarkistuksia sekä vaativiakin voimansiirto- ja moottorinkorjaustöitä. Määräaikaishuollot tullaan pakettihinnoittelemaan kilpailukykyisesti yleisimpien merkkien kohdalla. Varaosat hankitaan alihankkijoilta ja asiakkaalla on huoltoa
varatessaan mahdollisuus valita, käytetäänkö korjauksissa alkuperäisiä merkkiosia vai
laadultaan samaa tasoa olevia tarvikeosia. Tarvikeosien hintataso on alhaisempi huomattavasti merkkiosiin verrattuna.

Korjaamotoiminnan yhteydessä on myös kaksi lisämaksullista erikoispalvelua. Autoja
voidaan noutaa huoltoon suoraan asiakkaan kotipihalta ja toimittaa samalla tarvittaessa
sijaisauto huollon ajaksi asiakkaan käyttöön. Lisäksi hätätapauksissa autoja korjataan
tien päällä 50 kilometrin säteellä toimipaikasta.

Vaihdelaatikkokorjaukset, moottorikoneistukset, dieselpumput ja suutintyöt ulkoistetaan
alinhankintatoiminnaksi. Lisäksi saman katon alla palvelee ulkopuolisten toimijoiden
kahvila / lounasravintola, maalaamo ja fiksaamo.

2.3.2

Vaihtoautojen kunnostus ja myynti

Yritys kunnostaa itse käytettyjä autoja ja myy niitä kuntotarkastettuna, huollettuna ja
katsastettuna eteenpäin omassa vaihtoautomyymälässään. Tämä toiminta tukee myös
korjaamon tehokkuutta. Mahdolliset vajaaksi varatut päivät voidaan täyttää yrityksen
omassa varastossa olevilla kunnostettavilla ajoneuvoilla. Asiakastyöt ovat kuitenkin
aina ensisijaisena prioriteettina töitä tehdessä.

Autot, joita on tarkoitus myydä, ovat pääosin kahdesta kymmeneen vuotta vanhoja henkilö- ja pakettiautoja. Kaikki myytävät yksilöt ovat kuntotarkastettuja, alle 200 tuhatta
kilometriä ajettuja ja niille myönnetään 6 kuukauden ostoturva tai lisämaksusta 12 kuukauden / 30 000 kilometrin vaihtoautotakuu. Takuu kattaa voimansiirron, moottorin,
iskunvaimentimet, jouset ja sähkölaitteet. Kuluvat materiaalit, kuten jarrut, renkaat ja
korin osat eivät sisälly takuun piiriin.
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2.4

SWOT analyysi

Nelikenttäanalyysi SWOT on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy
vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa. (Qualitas Forum, SWOT analyysi)

Oheisessa taulukossa on koottu SWOT analyysin tärkeimmät tekijät, joiden avulla pystytään punnitsemaan yrityksen vakautta ja tekemään siitä johtopäätöksiä (taulukko 1).

TAULUKKO 1. SWOT analyysi
Vahvuudet:

Heikkoudet:

-

Nopeus

-

Uusi alueella

-

Joustavuus

-

Herkkyys taloussuhdanteille

-

Ammattitaito

-

Oheispalvelut

-

Tuotteet

-

Ystävällisyys

Mahdollisuudet:
-

Uhat:

Laajeneva autokanta ja asiakas-

-

Kilpailijat

kunta

-

Mahdolliset tuotteiden toimitusvai-

-

Jatkuva toiminnan kehittäminen

-

Uusien asiakassuhteiden luomi-

ukeudet
-

Maineen menetys

nen

2.5

Asiakkaat

Yrityksen asiakaskunta koostuu pääosin työikäisistä Pirkanmaalla asuvista ihmisistä.
Haastetta asiakassuhteiden luomiseen tuo se, että nykypäivän ihmiset ovat tietoisia alueella olevista palvelusta ja niiden yleisestä hintatasosta. Tämän vuoksi yrityksen onkin
erotuttava asiakkaiden silmissä omalla persoonallisella tavallaan muun muassa tarjoamalla kattavia oheispalveluja. Hinnoittelupolitiikka ja sen oikeellisuus ovat myös erittäin tärkeässä asemassa liiketoimintaa suunniteltaessa.
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2.6

Sidosryhmäanalyysi

Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja joihin
sen toiminta vaikuttaa. Ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia. Erilaisia ryhmiä on yrityksen sisällä ja ulkopuolella. Oheisessa kuviossa on havainnollistettu yrityksen oleellisimmat sidosryhmät (Kuvio 1).

KUVIO 1. Sidosryhmät
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3.1

MARKKINATILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT

Kuvaus markkinatilanteesta

Pirkanmaan alueella toimivia täyden palvelun autotaloja on muutamia, mutta ne ovat
pääosin keskittyneet tiettyyn merkkiin ja ovat näin ollen maahantuojien valtuuttamia
merkkiliikkeitä. Suoranaisia haastajia ei siis ole, mutta edulliset monimerkkikorjaamot
ovet erittäin vahvassa haastajan asemassa kilpailevaa toimintaa ajatellen. Jotta tie kohti
markkinajohtajuutta ja tunnettavuutta etenisi suunnitellulla tavalla, on toimintaa jatkuvasti kehitettävä ja palveluiden taso pidettävä yllä. Taloussuhdanteista riippuen on yrityksen kyettävä tekemään riittävä tulos myös vaikeina ja hiljaisina aikoina.

Rekisterissä olevaa henkilö- ja pakettiautokantaa oli Tampereen seudulla 31.12.2011
lähes 107 000 ajoneuvoa, joten potentiaalista asiakaskuntaa markkinoilla riittää kilpailevista yrityksistä huolimatta (Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi). Markkinoiden ja
pysyvien asiakassuhteiden luominen ei ole kuitenkaan yksiselitteistä, vaan jokaisesta
uudesta ja aikaisemmasta asiakassuhteesta on pidettävä kiinni. Yhden asiakkaan menetykseen on karkeasti arvioiden tehtävä kymmenkertainen määrä työtä saadakseen tilalle
uuden. Näin ollen on selvää, että toiminnan alkaessa jokainen uusi asiakas on kullan
arvoinen.

Tulevaisuuden ostovoiman säilyminen ja autojen tekninen kehitys luovat haasteen pitää
markkinat toivotulla tasolla. Yrityksen on kyettävä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin sekä kehittää henkilökunnan ammattitaitoa kulloisenkin kehityksen tasolle.
Autoalan markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa, jonka takia hyvän kilpailuedun takaamiseksi yrityksen on kyettävä tuomaan innovatiiviset palvelut aina ensimmäisenä
asiakkaiden tietoisuuteen. Tällä keinolla saavutetaan sekä markkina- että kilpailuetua,
jotka nykypäivänä ovat yksiä monista menestyksen edellytyksistä.

3.2

Visio

Yrityksellä täytyy aina olla selkeä käsitys siitä, mitä halutaan olla ja mihin tulevaisuudessa pyritään. Aloittelevankin yrityksen vision ja strategian määrittäminen on äärimmäisen tärkeää. Visiolla tarkoitetaan sitä tavoitetilaa, johon yritystä on tietyllä tulevai-
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suuden aikavälillä aikomus viedä. Yrityksen visiot ovat varsin moninaisia, mutta yleisesti vision kuvaus sisältää muun muassa kuvauksen siitä, missä markkinassa ja millä
tuotteilla tai palveluilla yritys aikoo toimia ja kilpailla tulevina vuosina. On hyvä muistaa, että yrityksen vision tulee myös olla lyhyt ja ytimekäs, jotta se on helposti ymmärrettävissä ja omaksuttavissa. (Business fellows beta)

Tarkoituksena on nousta valtuuttamattomien monimerkkikorjaamoiden ehdottomaksi
markkinajohtajaksi viidestä kymmeneen vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Lisäksi halutaan olla hyväkuntoisten vaihtoautojen myyjänä tunnettu luotettava ja vastuullinen tekijä. Yritykselle pyritään siis luomaan brändi, imago ja maine, joiden arvoa asiakkaat arvostavat tinkimättömyyden, ammattitaidon, innovatiivisuuden ja luotettavuuden takia.

3.3

Strategia

Yrityksen strategia sisältää oleellisimman viestin siitä, miten yritys haluaa palvella sidosryhmiään ja asiakkaitaan sekä ne työ- ja toimintatavat, millä tämä lisäarvo yrityksessä tuotetaan. Käytännössä strategia kertoo siis, kuinka tulevaisuuden visioon ja tavoitteisiin päästään.

Alkuvaiheessa yrityksen tunnettavuuden luonti on oleellisinta. Ilman tunnettavuutta ei
ole myöskään asiakkaita. Jotta kaikki tämä saavuttaa suuret mittapuunsa positiivisessa
mielessä, on ensimmäisten asiakaskontaktien oltava pelkästään onnistuneita. Jos menetetään yksi asiakas, on tehtävä kymmenkertainen määrä työtä saadakseen tilalle uuden.
Markkinoinnilla on suuri strateginen merkitys alkuvaiheessa. Sen avulla tunnettavuuden
luonti onnistuu parhaiten. Yrityksen strategiaan kuuluu alussa voimakas markkinointi ja
pyrkimys saada sitoutettua asiakas käyttämään palveluita enemmän kuin yhden ainoan
kerran.

Ammattitaito on jokaiselle yrityksessä työskentelevälle kunnia asia. Kukin henkilöstön
jäsen koulutetaan hänen tehtäviään vastaavalle tasolle ja lisäksi aikaisempi työkokemus
ja koulutuspohja antavat asiakkaalle hyvän kuvan toiminnasta. Toiminta sidosryhmien
välillä edellyttää aktiivista ja sujuvaa kommunikointia sekä motivaatiota puuttua jokaiseen mahdolliseen epäkohtaan tai kehitystä vaativaan asiaan tai osaprosessiin.
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MARKKINOINTISUUNNITELMA

4.1

Markkinoinnin tavoitteet

Markkinointisuunnitelmaa tehdään, jotta etukäteen mietittäisiin niin lyhyen kuin pidemmänkin aikavälin markkinointia. Näin toiminta on suunniteltua ja pystymään varautumaan jo ennakolta tuleviin markkinointiponnistuksiin.

Hyvä markkinointisuunnitelma on yksinkertainen, helppo ymmärtää ja riittävän täsmällinen, jotta se auttaa markkinoinnin toteutuksessa. Markkinointisuunnitelman on oltava
haastava mutta realistinen: suunnitellut toimenpiteet on voitava toteuttaa myös käytännössä. (Arvoasiakas Ky, Päivi Kupana)

Yrityksen asiakasryhmien ja kohdemarkkinoiden määrittäminen on ehdottoman tärkeää
oikeiden myyntitavoitteiden aikaansaamiseksi. Tuotteilla ja palveluilla on aina rajallinen kysyntä ja siksi onkin tärkeää kohdistaa markkinointi juuri oikeille asiakasryhmille.

4.1.1

Automyynti

Automyynnin myyntitavoitteet asetetaan aluksi noin 30 autoon kuukausitasolla. Toiminnan alkuvaiheessa on tärkeämpää panostaa uusiin asiakassuhteisiin enemmän kuin
suureen volyymiin. Kohdemarkkinoina automyynnillä on Pirkanmaan alue ja lähikunnat. Potentiaalisimpana asiakasryhmänä pidetään noin 25 – 50 -vuotiaita työikäisiä ihmisiä. Heille tärkeimpiä arvoja auton ostossa ovat ostoturva, luotettavuus ja asioimisen
helppous. On myös ehdottoman tärkeää huomioida jälkimarkkinoinnin merkitys kaupan
synnyttyä. Jokaiselle yrityksestä myydylle vaihtoautolle tarjotaan seuraavaksi vuodeksi
normaalia edullisempaa huoltopakettia.

Toiminnan kehittyessä myyntitavoitteet tarkistetaan kuukausittain pidettävillä palavereilla, joiden yhteydessä asetetaan tulevan kauden tavoitemyyntimäärät ja uudet kehitysideat pyritään toteuttamaan käytännössä.

15
4.1.2

Korjaamo ja varaosat

Korjaamon ja varaosien myyntitavoitteita on vaikea aluksi määrittää. Joka tapauksessa
on ehdottoman tärkeää, että asiakkaille myytyjä tunteja on enemmän kuin mitä korjaamolla on käytetty. Tällöin korjaamon käyttöaste pysyy hyvänä ja toiminta tehokkaana.
Korjaamon ja varaosien myyntitavoitteita voi hahmottaa paremmin luvun 6 investointilaskelmissa.

4.2

Markkinoinnin järjestelyt

Markkinointi organisoidaan niin kattavasti, että havaitut puutteet korjataan välittömästi.
Uudet toimivat ideat pyritään hyödyntämään välittömästi ja tuomaan esille myös markkinoinnissa. Markkinoinnin vaikutusta asiakaskäyttäytymiseen seurataan jatkuvasti.
Tätä varten yritystoiminnan alkuvaiheessa käytetään ulkopuolista markkinoinnin ammattilaista organisoimaan ja kehittämään toimintaa oikeaan suuntaan, jotta toivottu tuloshakuisuus kävisi toteen.

4.3

Markkinointimenetelmät

Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaat ja heidän tarpeita vastaava sisältö. Panostus
mainosten löydettävyyteen hakukoneista ja sosiaalisesta mediasta ovat tärkeimmät
markkinoinnin kanavat. Palvelut tuodaan esille kiinnostavalla sisällöllä ja kausittain
vaihtuvilla teemoilla. Tällä pyritään erottumaan massasta, luomaan innovatiivista ja
positiivista kuvaa sekä kokemusta yrityksestä.

Markkinointi tulee tapahtumaan aluksi olemassa olevien resurssien puitteissa sekä lehdissä (Aamulehti ja Tamperelainen), radiossa (Iskelmä ja 957) että suoramainoskirjeissä. Nämä tehdään yrityksen omalla työvoimalla kulujen minimoimiseksi. Lisäksi palkataan ulkopuolinen toimija tekemään yritykselle omat Internet-sivut, jonne päivitetään
säännöllisesti kausitarjoukset ja muut palvelut. Kaikkiin yrityksen omassa käytössä oleviin autoihin teipataan yrityksen nimi ja yhteystiedot näkyviin. Tämä on myös yksi erittäin näkyvä markkinointikeino. Yritys pyrkii olemaan mukana ja näkyvillä mahdollisimman useissa paikallisissa autoalan messutapahtumissa pitäen sitäkin yhtenä markkinointikanavana.
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KORJAAMON JA AUTOMYYNNIN TOIMINTASUUNNITELMA

Lähtökohtana toiminnalle on 20 000 m2 tontti, johon on kaksi liittymää eli tontti sijaitsee kahden tien risteyksessä. Kuviossa 2 on esitetty tontille rakennettavan toimitilan
pohjapiirros selityksineen (kuvio 2).

KUVIO 2. Rakennuksen pohjapiirros

1. Korjaamo

10. Henkilökunnan parkkipaikka

2. Maalaamo

11. Asiakkaiden parkkipaikka

3. Peltikorjaamo

12. Huoltoon tulevien autojen parkkipaikka

4. Varaosavarasto

13. Metalli-, pahvi- ja energiajaekontit

5. Vaihtoautomyynti

14. Testirata vaihtelevalla päällysteellä

6. Varaosa- ja oheismyynti
7. Kassa
8. Huollon vastaanotto
9. Fiksaamo
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5.1

Resurssit ja kapasiteetti

Resurssien määrittämisen lähtökohtina ovat alueen autokanta ja sen työllistävyys. Pirkanmaan 107 000 kappaleen autokannasta arvioidaan tässä yrityksessä käyvän noin
seitsemän prosenttia, jolloin vuosittainen automäärä on pyöreästi 7 500 kpl. Jokaisen
auton vuotuiseksi korjaustarpeeksi valitaan keskimäärin 3 tuntia, jolloin tarvittava kokonaiskapasiteetti on 3 x 7 500 = 22 500 työtuntia. Yritykseen työllistetään tällä tiedolla
jälkimarkkinoinnin puolelle korjaamopäällikkö, kolme työnjohtajaa ja 12 asentajaa.
Tällöin korjaamolle tulee 12 nosturipaikkaa, joista kymmenen on kaksipilarinostimia ja
kaksi siltanosturia (mahdollisille hyötyajoneuvoille). Päivittäinen työaika on 7,5 tuntia /
asentaja. Varaosamyyntiä varten palkataan kaksi varaosamyyjää, jotka toimivat sekä
korjaamon että asiakastiskin palvelumyyjinä. Automyyjiä palkataan kolme kappaletta ja
hallinnollisia asioita hoitamaan yksi sihteeri. Koko henkilöstö on esitetty seuraavasti
(taulukko 2).

TAULUKKO 2. Henkilöstö
Nimike
Määrä
Korjaamopäällikkö
1
Työnjohtaja
3
Varaosamyyjä
2
Asentaja
12
Automyyjä
3
Sihteeri
1

Liikkeen aukioloajat ovat maanantaista perjantaihin huollossa ja varaosissa kello 7:30 –
17:00 ja automyynnissä maanantaista lauantaihin kello 9:00 – 17:00. Korjaamon päiväkapasiteetti on 7,5 tuntia x 12 asentajaa = 90 työtuntia. Vuodessa on työpäiviä noin 230
vähennettynä arkipyhät, lomat ja viikonloput. Tällöin kokonaiskapasiteetti vuodessa on
20 500 työtuntia. Korjaamon käyttöasteeksi arvioidaan noin 80 %, jolloin tällä työtehokkuudella pystytään palvelemaan arvioidusta kannasta jopa 73 %.
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6.1

INVESTOINTILASKELMAT

Korjaamon ja automyynnin investointilaskelmat

Alla olevat investointilaskelmat ovat tehty arvioimalla ja hintatietoja tarkkailemalla
medioista ja lehti-ilmoituksista (taulukko 3). Niiden paikkansapitävyys on lähinnä suuntaa antava ja täysin taloussuhdanteista riippuvainen.

TAULUKKO 3. Investoinnit
Investointi
Tontti 20 000 m2
Kiinteistö
Nostimet
Diagnostiikka- ja mittalaitteet
Yleistyökalut
Erikoistyökalut
Atk-laitteet ja lisenssit
Kalusteet ja hyllyt
Hinauskalusto
Markkinointi
Yhteensä

Hankintakustannus ( € )
200 000
2 000 000
96 000
45 000
24 000
25 000
50 000
40 000
150 000
20 000
2 650 000
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6.2

Poistosuunnitelma

Investointien poistossa käytetään tasapoistoperiaatetta. Kaikille hankinnoille arvioidaan
käyttöikä ja mahdollinen jäännösarvo sen poistuessa käytöstä. Alla olevassa taulukossa
4 on esitetty kaikkien hankintojen poistosuunnitelma. Tontin arvon arvioidaan vuosien
kuluessa vain nousevan, jolloin sille ei tarvitse määrittää lainkaan poistoa (taulukko 4).

TAULUKKO 4. Poistosuunnitelma
Investointi
Tontti
Kiinteistö
Nostimet
Diagnostiikka- ja mittalaitteet
Yleistyökalut
Erikoistyökalut
Atk-laitteet ja lisenssit
Kalusteet ja hyllyt
Hinauskalusto

6.3

Hankinta ( € ) Aika (vuosi) Jäännös ( € ) Poisto ( € )
200 000
2 000 000
96 000

30
30
20

200 000
1 500 000
16 000

0
16 700
4 000

45 000
24 000
25 000
50 000
40 000
150 000

10
20
15
5
15
15

5 000
4 000
5 000
10 000
10 000
20 000

4 000
1 000
1 300
8 000
2 000
8 700
45700

Rahoitussuunnitelma

Yrityksen liiketoiminta sitoo huomattavasti pääomaa, varsinkin toiminnan alkaessa.
Tästä syystä on suositeltavaa, että alkavaan yritykseen sijoitetaan riittävästi rahaa toiminnan kulujen kattamiseksi. Tulorahoituksen kautta kertyy aloittavassa yrityksessä
hitaasti omia pääomia, joten ensimmäisiä vuosia varten tarvitaan riittävä puskuri omia
tai ulkopuolisia pääomia toiminnan turvaamiseksi. (yrittajat.fi, oma pääoma)

Tämän yrityksen rahoitus pyritään jakamaan puoliksi omiin ja puoliksi ulkopuolisiin
pääomiin. Ulkopuolisen pääoman lähteenä käytetään pankkia. Toimiva ja pitkäaikainen
pankkisuhde on yrityksen elinehto. Hyvän pankkisuhteen perustana on avoin ja säännöllinen tiedonanto pankille yrityksen tilasta, toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.
Pankkisuhteen on siten perustuttava molemminpuoliseen luottamukseen. Pankeissa on
suuria eroja, joten yrityksen perustamisvaiheessa tullaan käymään läpi huolella kaikki
mahdolliset pääoman hankintavaihtoehdot ja pankit.
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7.1

BUDJETIN LAADINTA

Kapasiteettilaskelma

Yrityksen kokonaiskapasiteetti korjaamon puolella on 20 500 tuntia, jolloin käytännön
kapasiteetti käyttöaste 0,8 huomioon otettuna on 16 400 tuntia. Korjaamon tuntihinnan
määrittämiseksi on laskettava koko korjaamohenkilökunnan palkat ja muut välilliset
kulut. Palkkoihin lisätään kertoimeksi 1,7. Tämä luku kuvaa kokonaispalkkakustannusta
sivukuluineen. Edellä olevassa taulukossa on esitetty koko yrityksen henkilöstön palkat
sivukuluineen (taulukko 5). Sarake 3 kuvaa palkkakulua kokonaisuudessa sivukulut
huomioituna. Esimerkiksi asentajien kokonaiskustannus on suurin johtuen suurimmasta
työntekijämäärästä (12).

TAULUKKO 5. Palkkakulut
Nimike
Palkka (€ / vuosi / hlö)
Korjaamopäällikkö
55 000
Työnjohtaja
33 000
Varaosamyyjä
19 800
Asentaja
31 725
Automyyjä
22 000
Sihteeri
16 500

Kokonaiskustannus sivukuluilla
(€)
93 500
168 300
67 320
647 190
112 200
28 050

Muut välilliset kulut täytyy ottaa huomioon myös. Ne koostuvat sekä edellä lasketuista
poistoista että muuttuvista kustannuksista korjaamolla (taulukko 6).

TAULUKKO 6. Muut välilliset kulut
Kulutyyppi
Hinta / vuosi (€)
Investoinnit (poistot)
45 700
Sähkö
6 000
Vesi
2 000
Lämmitys
6 000
Siivous + jäte
15 000
Vakuutukset
5 000
Vartiointi
3 000
Yhteensä
82 700
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Välittömät ja välilliset palkkakulut sekä hallinnon kulut lasketaan yhteen. Välittömät
palkkakulut sisältävät korjaamopäällikön ja työnjohtajien palkat. Välilliset palkkakulut
ovat asentajien palkat. Hallinnon kulut sisältävät sihteerin palkan. Tähän lukuun lisätään vielä muut välilliset kulut, jolloin saadaan kokonaiskustannus korjaamon tuntihinnan määrittämiseksi (taulukko 7).

TAULUKKO 7. Kaikki kulut
Kulutyyppi
Välittömät palkat
Sivukulut 1
Välilliset palkat
Sivukulut 2
Hallinto
Sivukulut 3
Muut välilliset
Yhteensä

Kustannus (€)
154 000
107 800
380 700
266 490
16 500
11 550
82 700
1 019 740

Tuntihinta määritetään jakamalla kaikki kulut korjaamon kapasiteetilla, jossa on huomioitu käyttöaste. Näin ollen tuntihinnaksi muodostuu 1 019 740 € / 16 400 h = 62,18 € /
h.

7.2

Liikevaihto, myynti- ja käyttökate (korjaamo)

Jotta tuottoja saadaan tarpeeksi, täytyy asiakkaalta veloitettava tuntihinta arvioida sopivaksi. Vertailemalla mahdollisia kilpailijoita päädytään 87 euroon laskutettavaksi tuntihinnaksi. Tällöin korjaamon vuotuinen liikevaihto tulee olemaan 16 400 x 87 € =
1 426 000 €.

Myyntikatteen määrittämiseksi vähennetään vuotuisesta liikevaihdosta muuttuvat kustannukset. Käyttökate saadaan, kun vähennetään myyntikatteesta kiinteät kustannukset.
Alla olevassa taulukossa on esitetty edellä mainitut katetuottolaskennat sekä prosentuaalisina että euromääräisinä lukuarvoina (taulukko 8).
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TAULUKKO 8. Myynti- ja käyttökate korjaamolla
Liikevaihto
Muuttuvat kustannukset
Kiinteät kustannukset

Myyntikate
Käyttökate
7.3

€
1 426 000
655 190
318 850
770 810
451 960

%

54
32

Liikevaihto, myynti- ja käyttökate (varaosat)

Varaosamyynnin kuukausittainen liikevaihto arvioidaan olevan 180 000 €, jolloin vuotuinen liikevaihto on 12 x 180 000 € = 2 160 000 €. Jokainen tuote ja varaosa myydään
keskimääriin katteella 35 %, jolloin vuosittaiset ostot ovat 2 160 000 € / 1,35 =
1 600 000 €. Alla olevassa taulukossa on esitetty varaosien myynti- ja käyttökatteet samaan tyyliin laskettuna kuin korjaamollakin (taulukko 9).

TAULUKKO 9. Myynti- ja käyttökate varaosissa
Liikevaihto
Muuttuvat kustannukset (ostot)
Kiinteät kustannukset
Myyntikate
Käyttökate
7.4

€
2 160 000
1 600 000
67 320
560 000
492 680

%

26
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Liikevaihto, myynti- ja käyttökate (automyynti)

Automyynnin kuukausittainen myyntimäärä asetetaan aluksi maltillisesti yhteen autoon
päivässä. Autojen keskimääräinen myyntihinta on 20 000 €, jolloin vuotuinen liikevaihto on 12 x 600 000 € = 7 200 000 €. Jokaisesta myydystä yksilöstä pyritään saamaan 5
% myyntikate. Käyttökatteen arvioiminen automyynnissä on vaikeaa, sillä muuttuvissa
kustannuksissa saattaa olla suuria autokohtaisia eroja. Tällöin kululaskennan määritys
etukäteen ei ole mahdollista johtuen erikuntoisista yksilöistä.
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8.1

SEURANTA

Ulkoinen seuranta

Yleinen laskentatoimi on tapahtuneiden asioiden kirjaamista ja todentamista, josta sidosryhmät (omistajat, rahoittajat, asiakkaat, viranomaiset) saavat tietoa yrityksen tilasta.
Suomessa on kirjapitolaki, jonka mukaan kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia.
Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Lain mukaan korjaamo on
kirjanpitovelvollisena velvollinen laatimaan myös tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman kuvaamaan tuloksen muodostumista ja taseen kuvaamaan taloudellista asemaa
tilinpäätöspäivänä. Tuloslaskelma esittää tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tase puolestaan on laskelma omaisuuden ja velkojen arvosta. Tilinpäätöksen tuloksena saadaan
tilikauden tulos, joka esittää omistajien varallisuuden muutoksen (jakokelpoisen voiton
tai tappion). Tilinpäätöksen tarkastaa tilintarkastaja.

8.2

Sisäinen tunnuslukujen seuranta ja johtaminen

Yrityksen liiketoimintojen suunnittelu ja johtaminen sekä talousjohtaminen ovat käsi
kädessä kulkeva prosessi. Johdon laskentatoimen tietojärjestelmä tuottaa yritysjohtajille
taloudellisia laskelmia päätöksenteon tueksi hyödyntäen yleisen laskentatoimen tietojärjestelmää. Sen tuottamat laskelmat ovat joko suunnitelma- tai tarkkailulaskelmia. Suunnittelulaskelmia ovat esimerkiksi vaihtoehto- ja investointilaskelmat sekä budjetit.

Taseen tunnuslukujen osalta on tärkeää varmistaa tulevaisuuden maksuvalmius. Vakavaraisuuden osalta on huomioitava korjaamon varallisuuden rakenne ja helposti likvidoitavissa olevan varallisuuden määrä suhteessa velkoihin. Kassavirta- ja liikevaihtoennusteet perustuvat myyntibudjettiin, joka puolestaan perustuu myyntiprosessin suunnitteluun. Myyntiprosessia seurataan aktiivisesti ja myös myynnin välivaiheille asetetaan
tavoitteita. Lisäksi seurataan ja analysoidaan säännöllisesti kunkin segmentin markkinapotentiaalia ja kilpailutilannetta.

Kun korjaamolle on asetettu taloudellisuuden tavoitearvot ja valittu mittarit eli tunnusluvut seurattavaksi, voidaan verrata toteutumaa tavoitteisiin, analysoida eroja ja tehdä
tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. (yrittajat.fi/yritystoiminnanabc)
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9.1

RISKIEN ARVIOINTI JA YHTEENVETO

Yhteenveto

Uuden yrityksen perustaminen ei ole koskaan yksinkertainen prosessi. Hyvä liikeidea,
alan kokemus ja sitkeä tahto ovat kuitenkin keinoja, joilla voidaan saada pysyvää ja
hyvää aikaiseksi. Nykyaikainen autokorjaamo oheispalveluineen on kompleksi, jonka
perustettavan yrityksen omistajan on hahmotettava täysin. Jokainen ydinprosessin vaihe
(liite 1) on tiedettävä ja asiat täytyy nähdä laajassa näkökulmassa.

Yrityksen perustamisen riskit ovat aina suuret, mutta hyvän suunnittelun ja tarkoin ennakoitujen päätösten avulla tuloksen tekeminen ei ole mahdotonta. Toimiva ja tuottava
yritys tarjoaa omistajalleen parhaimmillaan vapautta ja mahdollisuutta toimia itsenäisesti. Vastakohtana yritystoimintaan vaikuttaa helposti suuret talouden suhdannevaihtelut
tai esimerkiksi maineen / brändin menetys. Huonosti menestyvän yrityksen on erittäin
vaikea nousta ilman suuria ponnisteluja kannattavaksi tai se vaatii ainakin vuosien järjestelmällisen kehitystyön.

Tämän työn yrityksen olisi aikanaan tarkoitus nousta markkinajohtajaksi alallaan. Kaikkea on mahdotonta ennustaa, mutta liiketoimintaa ajatellen oleelliset luvut ja budjetit
laadittiin mahdollisimman todenmukaisin keinoin. Markkinointi, yrityksen sijainti ja
henkilöstö käytiin myös realistisesti toteutettavissa olevin keinoin läpi. Tätä liiketoimintasuunnitelmaa tullaan hyödyntämään sovelletusti tulevaisuudessa.
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LIITTEET

Liite 1 Huollon ydinprosessi (Korjaamotekniikan opintomateriaali, Keijo Juntunen, syksy 2010)
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