
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riku Väistö 
 

Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma 
 

Kuntosali Fitnessluola 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Tradenomi 

Liiketalouden koulutusohjelma 

Opinnäytetyö 

Marraskuu 2012 



 Tiivistelmä 

  

Tekijä 
Otsikko 
 
Sivumäärä 
Aika 

Riku Väistö 
Kuntosalin liiketoimintasuunnitelma. 
Kuntosali Fitnessluola 
43 sivua + 7 liitettä 
Marraskuu 2012 

Tutkinto Tradenomi 

Koulutusohjelma Liiketalous 

Suuntautumisvaihtoehto Talous ja rahoitus 

Ohjaaja 
 

Lehtori Iiris Kähkönen 
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda pätevä liiketoimintasuunnitelma kuntosali-
yritykselle. Opinnäytetyöllä ei ollut erillistä toimeksiantajaa, vaan tekijän tavoitteena oli 
selvittää, kuinka vaativaa oman kuntosalin perustaminen olisi. Kuntosali suunniteltiin pe-
rustettavaksi Helsinkiin muutaman vuoden kuluttua. 
 
Teorialähteinä sovellettiin kirjallisuutta, liiketoimintasuunnitelmamalleja ja alan Internet-
lähteitä. Yrityksen toimintaympäristö analysoitiin sähköisesti saatavien tietojen perusteella. 
Kuntosalin toiminnasta kertovat osuudet toteutettiin tulevan yrittäjän tietojen ja kokemus-
ten pohjalta. Yrittäjän näkemys vaikutti liikeidean, toimintatapojen ja strategian syntyyn. 
 
Liiketoimintasuunnitelma kattaa muun muassa kaupalliset päämäärät, toimenpiteet, tuot-
teet, palvelut ja kannattavuuden. Liiketoimintasuunnitelmaa varten suunniteltiin toimiva 
liikeidea, tutkittiin toimintamiljöötä ja kilpailevia yrityksiä, muodostettiin markkinointisuun-
nitelma, taloussuunnitelma ja perustamislaskelmat. Liiketoiminta käynnistetään osakeyh-
tiönä vuokratusta liiketilasta. 
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella kuntosalin voisi perustaa. Kuntosalia ei kuitenkaan pe-
rusteta heti. Yrityksen perustamisen suurin este on oman rahoituksen järjestäminen. Kun 
perustamisen aika koittaa tulevaisuudessa, markkinatilanne ja perustamislaskelmat on 
päivitettävä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avainsanat liiketoimintasuunnitelma, kuntosali, liikeidea 



 Abstract 

  

Author 
Title 
 
Number of Pages 
Date 

Riku Väistö 
A Business Plan for a Gym. 
Gym Fitness Cave 
43 pages + 7 appendices  
November 2012 

Degree Bachelor of Business Administration, BBA 

Degree Programme Economics and Business Administration 

Specialisation option Accounting and Finance 

Instructor 
 

Iiris Kähkönen, Senior Lecturer 
 

The intent of the present thesis was to create a valid business plan for a gym. The study 
was not specifically commissioned. Instead, it was the author’s goal to identify how de-
manding it would be to found his own gym business. The gym was intended to be estab-
lished in Helsinki in a few years. 
 
The theoretical material incorporated literature about business and entrepreneurship, 
business plan models and Internet sources. The analysis on the company’s operational 
environment was conducted via electronic sources. The sections detailing the gym’s opera-
tions were designed to fit the founder’s knowledge and experience. The birth of the busi-
ness idea, operation policy and strategy were influenced by the entrepreneur’s views. 
 
 
The demonstration of commercial targets, practices, products, services and profitability are 
covered in the business plan. The plan also demanded producing a functioning business 
idea, examining the business environment and competitors, creating a marketing blue-
print, as well as formulating a financial plan and various calculations. The company will be 
formed as a limited liability corporation, located at a rented premise. 
 
 
The results of the thesis indicate that the gym business can be set up. However, the busi-
ness will not be started immediately, since amassing equity presents the greatest obstacle 
for the founder. When the time comes to start up the company in the near future, the 
market situation and financial calculations must be updated. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords business plan, gym, business idea 

 



 

  

Sisällys 

 

1 Johdanto 1 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoite 1 

1.2 Työn aihe: kuntosaliyritys 1 

1.3 Aineisto ja käsitteistö 2 

1.4 Kehittämishanke 3 

2 Yrittäjyys elinkeinona 3 

2.1 Yrittäminen 3 

2.2 Yrittäjyys Suomessa 4 

3 Yrittäjän muotokuva 5 

3.1 Yrittäjän ominaisuudet 5 

3.2 Yrityksen perustajan tausta ja osaaminen 6 

4 Liiketoimintasuunnitelman perusteet 7 

5 Yrityksen tausta 8 

5.1 Yritysidea 8 

5.2 Crossfit ja funktionaalinen voimaharjoittelu 9 

6 Yrityksen toimintaympäristön analyysi 10 

6.1 Yrityksen liiketoimintaympäristö 10 

6.2 Toimialan kehitys 11 

6.3 Kysyntä ja asiakkaat 12 

6.4 Yrityksen sijainti 12 

6.5 Kilpailijat ja kilpailutilanne 13 

6.6 Yrityksen sidosryhmät 14 

7 Yrityksen toimintamallit 16 

7.1 Liikeidea 16 

7.1.1 Toiminta-ajatus 16 

7.1.2 Tuotteet ja palvelut 17 

7.1.3 Hinnoittelu 18 

7.1.4 Harjoituskalenteri 19 

7.1.5 Toimitilat 21 



 

  

7.1.6 Asiakkaat ja asiakasryhmät 22 

7.1.7 Henkilöstö 22 

7.1.8 Toimintatavat 23 

7.1.9 Voimavarat 24 

7.2 Visio 24 

7.3 Tavoitteet 25 

7.4 Strategia 25 

8 Markkinointisuunnitelma 26 

8.1 Markkinointisuunnitelman tarkoitus 26 

8.2 Markkinoinnin tavoitteet 27 

8.3 Asiakassegmentointi 28 

8.4 Markkinointikanavat 29 

9 Taloussuunnitelma 31 

9.1 Yritysmuodon valinta 31 

9.2 Liikeidean kannattavuus 32 

9.3 Rahoitussuunnitelma 34 

9.4 Perustamislaskelmat 35 

9.4.1 Investointisuunnitelma 35 

9.4.2 Käyttöpääoman tarvelaskelma 36 

9.4.3 Rahoitustarvelaskelma 36 

9.4.4 Myyntikatetarve 36 

9.4.5 Kassavirtalaskelma 37 

9.4.6 Tulos- ja tase-ennusteet 37 

10 Riskit 38 

11 SWOT-analyysi 39 

12 Johtopäätökset 41 

13 Opinnäytetyön arviointi ja oma oppiminen 42 

Lähteet 44 

Liitteet  

Liite 1. Investointilaskelma 

Liite 2. Käyttöpääoman tarve 

Liite 3. Rahoitustarvelaskelma 



 

  

Liite 4. Myyntikatetarve 

Liite 5. Kassavirtalaskelma 

Liite 6. Tulosennusteet 

Liite 7. Tase-ennuste 

 



1 

  

1 Johdanto 
 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoite 
 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä on luoda liiketoimintasuunnitelma omalle liikunta-alan 

yritykselle, joka perustetaan tulevaisuudessa. Ennen yritystoiminnan käynnistämistä on 

tärkeää laatia pätevä liiketoimintasuunnitelma, koska sitä voidaan hyödyntää toimintaa 

suunniteltaessa, toteutettaessa ja kehitettäessä. 

 

Työn pyrkimyksenä on se, että uusi yrittäjä saa kirkkaan näkemyksen siitä, mitä yrityk-

sen perustaminen edellyttää ja miten yritystoiminnasta rakennettaisiin tuottoisa ja me-

nestyksellinen. Liiketoimintasuunnitelman aikomuksena on olla niin tarkka ja sovelias, 

että yrityksen perustamisen voi sen avulla panna käyntiin. 

 

Opinnäytetyö vastaa kysymyksiin, jotka koskevat kuntosaliyrityksen liikeideaa, kilpaili-

joita, yrityksen perustamista ja markkinatilannetta. Työssä selvitetään, mikä olisi paras 

paikka kuntosaliyrityksen perustamiselle pääkaupunkiseudulla, jossa on suuret ja hyvä-

tuloiset asiakasvirrat. Lisäksi kiinnitetään erityistä huomiota yrityksen rahoitukseen ja 

taloudelliseen kannattavuuteen. Erilaiset perustamislaskelmat löytyvät työn liitteistä. 

Niiden taustalla olevat merkitykset ja prosessit avataan sanallisesti taloussuunnitelmas-

sa. 

 

1.2 Työn aihe: kuntosaliyritys 
 

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin kuntosaliyrityksen sellaisen liiketoimintasuunnitelman 

laatimisen, jonka pohjalta voi perustaa yrityksen. Yrityksen pääasiallinen toimintamuoto 

on liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen yksityisasiakkaille. Lisäpalveluita ovat 

muun muassa personal trainer -palvelut, ravinto-ohjeiden laatiminen, apuväline- ja 

lisäravinnemyynti sekä erilaiset hyvinvointipalvelut. 

 

Aihe kiinnostaa minua erityisesti, sillä olen jo pitkään pohtinut oman yrityksen perus-

tamista. Ajatus kuntosaliyrityksen perustamisesta syntyi, kun huomasin, että omalta 

asuinalueeltani ei löytynyt ainuttakaan täyden palvelun kuntosalia, vaikka kysyntää 
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riittäisi.  Lisäksi vuosikymmenen kestänyt henkilökohtainen voimailuharrastus antaa 

hyvän pohjan erilaisten kuntosalien käytännön toimintojen ymmärtämiselle. Koulutuk-

seni taloushallinnossa ja rahoituksessa on myös erinomainen lähtökohta yritystoimin-

nan pyörittämiselle. 

 

Yrityksen nimeksi tulee Kuntosali Fitnessluola. Nimi kuvastaa hyvin sekä yritystä että 

toimialaa. Nimen toivotaan houkuttelevan sekä mies- että naispuolisia asiakkaita. 

 

1.3 Aineisto ja käsitteistö 
 

Opinnäytetyötä tehtäessä olen hyödyntänyt neljän ja puolen vuoden aikana ammatti-

korkeakoulussa hankittua talouden ja rahoituksen koulutusta, tutkimusmateriaalia In-

ternetistä, kirjallisuutta ja omia kokemuksia kuntosaliharrastuksesta. 

 

Työ etenee vuoropuhelun tavoin teorian ja käytännön välillä. Liiketoimintasuunnitelman 

teoriaa käsitellään suhteessa perustettavan yrityksen tarpeisiin. Ensin esittelen jokaisen 

liiketoimintasuunnitelman osa-alueen teoriaperustan, jonka pohjalta jalostan omat 

ideani kuntosalin toiminnalle. Käsitteistön ja ammattisanaston määrittely on ytimekäs-

tä. Teoriapohjainen tutkimus perustuu kirjoitettuun tietoon. 

 

Sovellettavana teoriana alan kirjallisuuden ohella on hyödynnetty suomalaisille yrityksil-

le kohdennettuja liiketoimintamalleja ja laskelmapohjia sekä Työ- ja elinkeinokeskuk-

sen, Uusyrityskeskuksen ja Finnveran yrittäjille suunnattuja tietopalveluita. Liiketoimin-

tasuunnitelman malli perustuu rahoittajien odotuksiin liiketoimintasuunnitelman sisäl-

löstä, sekä kirjallisuudessa esiteltäviin malleihin. 

 

Liiketoimintasuunnitelmista tehtyjä saman alan opinnäytetöitä hyödynnetään myös. Ne 

tarjoavat hyvän lähtökohdan oman tutkimuksen suunnittelulle. Funktionaalista voima-

harjoittelua tarjoavalle kuntosalille ei ole aiemmin tehty vastaavaa opinnäytetyötä. 

 

Olen tutustunut tarkemmin kolmeen liiketoimintasuunnitelmaa käsittelevään opinnäyte-

työhön. Minna Toivasen opinnäytetyö hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta toimii apuna 

uudelle yrittäjälle, ja helpottaa valitsemaan liiketoimintasuunnitelmaan ne tärkeät osat, 

joita yritystoiminnassa tarvitsee menestyäkseen (Toivanen 2007). Arja Auerkarin  
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kauneushoitolan liiketoimintasuunnitelma toimii mallina uuden yrityksen toiminnan ylei-

selle suunnittelulle, vaikka toimiala onkin erilainen (Auerkari 2012). Myös Susanna 

Ronkaisen aperitiiviravintolan liiketoimintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää samoilla 

periaatteilla, mutta hyvänä lisänä kyseisen opinnäytetyön yritys sijaitsee pääkaupunki-

seudulla (Ronkainen 2011). 

 

1.4 Kehittämishanke 
 

Tämä opinnäytetyö on tyypiltään kehittämishanke. Kehittämishankkeella tarkoitetaan 

organisaation, työyhteisön, työmenetelmien tai käytäntöjen kehittämistä tai suunnitte-

lua. Tarkoituksena on kehittää uusi tapa toimia. (Opinnäytetyön eri tyypit.) Tässä opin-

näytetyössä lopputulema on yrityksen liiketoimintasuunnitelma, jonka kautta voi perus-

taa tehokkaan ja kannattavan kuntosalin. Tähtäimenä on ammatillisten käytäntöjen ja 

toimintojen ohjeistaminen sekä toiminnan järjestäminen ja järkeistäminen (Opinnäyte-

työn eri tyypit). 

 

Opinnäytetyön olennaisin tehtävä on selvittää, voisiko suunnitelman mukaisen kuntosa-

lin liiketoiminta olla tuottavaa ja onko palveluille tarvetta markkinoilla. Tätä selvitetään 

muun muassa perustuslaskelmien avulla, kilpailevien yritysten analyysillä ja asiakas-

segmentoinnilla. Työn avulla päätetään perustettavan yrityksen yritysmuoto ja mita-

taan pääoman tarvetta. SWOT-analyysia käytetään apuna arvioitaessa yrityksen poten-

tiaalia ja mahdollisia riskejä. 

 

2 Yrittäjyys elinkeinona 
 

2.1 Yrittäminen 

 

Yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjänä toimimista eli innovaatioiden ja liiketoiminnallisen 

ymmärryksen muuntamista taloudelliseksi hyödyksi. Tämä voi johtaa joko uuden orga-

nisaation syntymiseen tai jo olemassa olevan, kypsän organisaation toiminnan piristä-

miseen vastauksena havaittuun mahdollisuuteen. Itsestään selvin yrittämisen muoto on 

uuden liikeyrityksen perustaminen. Viime vuosina yrittämisen käsite on laajentunut ja 
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pitää sisällään myös yritystoiminnan sosiaalisia ja poliittisia malleja. (Sutinen & Viklund 

2004, 34.) 

 

Yritystoiminta on merkittävästi erilaista organisaation tyypin ja luovuuden tason mu-

kaan. Yritystoiminnan laajuus vaihtelee yksittäisistä projekteista suuriin operaatioihin, 

jotka myös luovat useita työpaikkoja. Yritystoiminnan aloittaminen vaatii lähes aina 

alkupääomaa. Aloittava yrittäjä voi hakea rahoitusta esimerkiksi pääomasijoittajilta, 

yksityisiltä riskisijoittajilta tai valtion avustusjärjestöiltä. Yritystoiminnalta odotetaan 

aina kannattavuutta, sillä siitä riippuu sekä yrittäjän että sijoittajan elinkeino. (Raati-

kainen 2011, 15.) 

 

2.2 Yrittäjyys Suomessa 

 

Suomi on kehittynyt 1800-luvun köyhästä maatalousmaasta viimeisten vuosikymmen-

ten aikana nykyiseksi teknologiapainotteiseksi, menestyväksi teollisuusmaaksi. Yrittä-

jyys yhtenä menestystekijänä on selvästi nähtävissä. Suomessa yrittäjyyttä tuetaan ja 

kannustetaan vahvasti. Yritystoiminnan kehityshankkeita on Suomessa monenlaisia, 

sillä yritystoiminnan kehittyminen ja jatkuva kasvu ovat keinoja hyvinvointiyhteiskun-

nan turvaamiseen. (Puustinen 2004, 21–22.) 

 

Erikokoiset yritykset määritellään maassamme seuraavasti: 

 

Pk-yritys on alle 250 henkilön yritys. 50–249 henkilön yritykset ovat keskisuuria. Alle 50 

työntekijän yritykset ovat pieniä ja alle 10 työntekijän yritykset mikroyrityksiä. 250 tai yli 

henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä. (Suomen Yrittäjät ry 2012.) 

 

Suomen yrittäjät ry:n tietojen mukaan yrityksiä on lukumääräisesti Suomessa seuraa-

vasti: 

 

Suomessa on 318 951 yritystä (Tilastokeskuksen laskelma vuoden 2010 lopussa). Jos 

maa-, metsä- ja kalatalous jätetään pois, yrityksiä on 262 548. Niistä alle 10 työntekijän 

yrityksiä on 245 099 eli 93,4 prosenttia. Pienyrityksiä on 14 514 (5,5 %), keskisuuria 

 2 321 (0,9 %) ja suuryrityksiä 614 (0,2 %). (Suomen Yrittäjät ry 2012.) 
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Yrittämistä siis arvostetaan ja suositaan Suomessa yhä enemmän. Tutkimukset 

osoittavat, että suomalaiset suhtautuvat etenkin pienyrittäjyyteen myönteisesti  

(Sutinen & Viklund 2004, 37). Suomalaisten yrittäjien sisukkuus, sitkeys, osaaminen 

sekä menestymisen nälkä ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja ja haluttuja ominai-

suuksia. 

 

3 Yrittäjän muotokuva 

 

3.1 Yrittäjän ominaisuudet 

 

Voidaan sanoa, että erilaisia yrittäjiä on olemassa yhtä paljon kuin erilaisia ihmisiä. 

Täten jokainen yritys on myös uniikki. Menestyvillä yrittäjillä on kuitenkin paljon yhteis-

tä. Vaaditaan tietynlaista ihmistyyppiä, kun jätetään perinteinen palkkatyö taakse tavoi-

teltaessa vapautta ja vaurautta oman yrityksen kautta. 

 

Osaavat ja itseensä uskovat ihmiset ovat usein kiinnostuneita oman yrityksen perusta-

misesta. On uskallettava ottaa riskejä ja haluttava ottaa tulevaisuus omiin käsiinsä. 

Ennen yrityksen perustamista on mietittävä, onko yrittäjän elämäntapa itselle sopiva ja 

onko itsellä yrityksen pyörittämiseen vaadittavia taitoja ja ominaisuuksia. Hyödynnettä-

viä kykyjä ja taitoja ovat esimerkiksi stressinsietokyky, organisointitaito, kommunikoin-

tikyvyt, esimiestaidot, raha-asioiden hallinta sekä myynti- ja markkinointiosaaminen. 

Tärkeitä yrittäjän ominaisuuksia ovat puolestaan halu menestyä, innostuneisuus, jous-

tavuus, luovuus, rohkeus, määrätietoisuus ja sitkeys. Yrittäjä tarvitsee toki hyvän liike-

idean, rahoitusta, asiakashallintataitoja ja järkevän suunnitelman. Yrittäjän työkalupak-

kiin on myös kuuluttava kattava arsenaali liiketaloudellisia aseita, kuten verotus-, kir-

janpito- ja sopimusasiantuntijuutta, sekä tietysti toimialan ja markkinoiden ymmärtä-

mistä. (Raatikainen 2011, 14–15.) 

 

Erilaiset yrittäjyyden tyypit voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: omaehtoinen yrittä-

jyys, sisäinen yrittäjyys ja ulkoinen yrittäjyys. Omaehtoinen yrittäjä vastaa omasta työl-

listymisestään ja toimeentulostaan ja kantaa itse työnsä riskit ja tulokset. Sisäinen yrit-

täjyys kuvastaa työntekijöiden yrittäjämäistä toimitapaa, joka edistää yrityksen toimin-
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taa ja menestystä. Ulkoisella yrittäjyydellä puolestaan tarkoitetaan omistamista ja joh-

tamista. (Alikoski 2009, 10–11.) 

 

3.2 Yrityksen perustajan tausta ja osaaminen 

 

Omaa kykyä yrittäjäksi ryhtymiseen on arvioitava huolellisesti. Yrittäjän on oltava kär-

sivällinen, rohkea ja menestyksennälkäinen. Vaikka mielenkiintoisen yritysidean keksi-

minen synnyttäisi ajatuksen yrittämisestä, voi olla että omat ominaisuudet tai taidot 

eivät riitä menestyvän liikeyrityksen kannatteluun. Toisaalta oman osaamisen ymmär-

täminen ja lisääminen voivat olla juuri ne askeleet, jotka kantavat tiellä kohti kestävää 

yrittäjyyttä. (Raatikainen 2011, 20.) Seuraavaksi arvioinkin minkälaiset edellytykset 

minulla olisi ryhtyä kuntosaliyrittäjäksi. 

 

Olen aina ollut luonteeltani pitkäjänteinen, kova tekemään töitä ja itsenäinen, mutta 

sosiaalisesti aktiivinen. Olen aina halunnut menestyä niin taloudellisesti kuin tavoitteel-

lisestikin. Opiskelutaipaleen päättyessä ja suurten elämänvalintojen edessä, olen voi-

makkaasti kallistumassa oman yrityksen perustamisen suuntaan. Oma motivaationi 

tulla toimeen omillani on korkealla, ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen on hyvä 

keino pitää tavoitteet selkeästi näkyvillä. 

 

Liiketaloudellinen osaaminen on ensiarvoisen tärkeää yhden työntekijän yritykselle. Itse 

on selvittävä muun muassa kirjanpidosta, verotuksesta, asiakashallinnasta, myynnistä 

ja markkinoinnista. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen, rahoituksen hankinta ja yri-

tyksen perustamisen byrokratia ovat haastavia toimintoja kenelle tahansa. (Meretniemi 

& Ylönen 2009, 11.)  

 

Olenkin itse hyvin onnellisessa asemassa. Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto on 

mitä mainioin pohja yrittäjyydelle. Taloushallinnon erikoistumisopinnot antavat loista-

van lähtökohdan yrityksen päivittäisen toiminnan osaamiseen. Rahoituksen erikoistu-

misopinnot puolestaan auttavat huomattavasti yrityksen rahoituksen järjestämisessä 

sekä rahoitusmarkkinatuntemuksessa. Esimerkiksi talouden suhdanteiden lukutaitoa voi 

hyödyntää yrityksen perustamisajankohtaa päättäessä. Markkinoinnin, logistiikan ja 

esimiestyön perustaidot on myös jo opiskellessa hankittu. Tämä on erityinen etu yksi-
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näiselle yrittäjälle, sillä se tarkoittaa sitä että ulkopuolisen aputyön hankintaa voidaan 

minimoida ja luoda alusta asti kustannusetuja yritykselle. 

 

Liiketalouden koulutus tarjoaa tukevan pohjan yrittäjyydelle. On kuitenkin huomioitava 

se, että teoriaosaaminen vastaa harvoin tosielämän käytännön vaatimuksia täydellises-

ti. Kokemuksen puute onkin eräs heikkouteni. Yrittäjyyteen suin päin säntääminen voisi 

pahimmillaan johtaa elinikäiseen velkavankeuteen. Tavoitteenani ennen oman yrityk-

sen perustamista onkin mennä töihin muutamaksi vuodeksi oman alan työtehtäviin, 

kenties tilitoimistoon tai yrityksen taloushallintoon. Karttuva käytännön kokemus olisi 

elintärkeää. Lisäksi oman ammattitaidon kehittäminen jatkokoulutuksen kautta ylem-

mässä ammattikorkeakoulussa on vahvasti harkinnassa. 

 

Henkilökohtaiset tavoitteeni ja motivaationi yrittäjyydessä ovat riippumattomuus, itse-

näisyys, taloudellinen hyöty, omista aikatauluista ja työtehtävistä päättäminen, sekä 

omien ideoiden toteuttaminen. Saavuttaakseni nämä tavoitteet on minun oltava valmis 

luopumaan monista asioista. Haasteet joihin tulen varautumaan ovat vastuu, velkaan-

tuminen, vapaa-ajan väheneminen, stressaantuminen, markkinatilanteen muutos ja 

epäonnistuminen. 

 

Suurin kehittämiskohteeni on liikunta-alan ammattitaito. Vaikka kokemukseni alasta 

harrastustoiminnan kautta on mielestäni riittävä toiminnan aloittamiseksi, on liikunta-

alan koulutukseen investoiminen tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Kun-

tosaliohjaajan ja personal trainerin koulutukset kuuluvatkin suunnitelmiini tulevaisuu-

dessa. 

 

4 Liiketoimintasuunnitelman perusteet 

 

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen raportti, jonka tarkoituksena on yritystoiminnan 

kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehittäminen, sekä rahoittajan tietovaatimusten täyt-

täminen. Liiketoimintasuunnitelman avulla potentiaalinen yrittäjä analysoi omien omi-

naisuuksiensa vahvuuksia ja heikkouksia, tuotteittensa ja palveluittensa laatua, asiak-

kaitaan ja heidän tarpeitaan, sekä kilpailijoitaan ja heidän tuotteita ja liiketoimintatapo-
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ja. Myöhemmin edelleen kehittyvä liiketoimintasuunnitelma toimii monipuolisena työvä-

lineenä yritykselle. (Meretniemi & Ylönen 2009, 24.) 

 

Liiketoimintasuunnitelma saa alkunsa yritysideasta. Yritysideasta jalostuu yrityksen 

liikeidea. Liikeidea muodostaa pohjan koko liiketoimintasuunnitelmalle. Liiketoiminta-

suunnitelman ydin on yrityksen toimintasuunnitelma, jossa tarkastellaan yrityksen toi-

minnan tekijöitä, kuten toimintamallia, sijaintia, toimitiloja, tuotantotyökaluja, työvoi-

maa, markkinointia, vakuutuksia ja riskienhallintaa. Liiketoimintasuunnitelman tulee 

myös sisältää taloudellisia suunnitelmia, kuten investointilaskelman, rahoitussuunnitel-

man ja budjetoinnin. (Entrepreneur 2012.) 

 

Yrityksen perustaminen lähtee käyntiin alustavalla liiketoimintasuunnitelmalla, joka 

sisältää myös laskelmia. Seuraavaksi olisi hyvä toteuttaa markkinatutkimus, jonka poh-

jalta päivitetään ja korjataan liiketoimintasuunnitelman valmis versio. Yrityksen rahoi-

tuksen järjestäminen aloitetaan lähettämällä liiketoimintasuunnitelma rahoittajakandi-

daateille. Kun rahoitus on kunnossa, voidaan aloittaa yritystoiminnan käytäntöjen jär-

jestely. (Meretniemi & Ylönen 2009, 15.) 

 

5 Yrityksen tausta 
 

5.1 Yritysidea 

 

Yritysidealla tarkoitetaan mitä tahansa ideaa, jonka toteuttamisesta syntyy uusi yritys. 

Jokaisen yrityksen lähtökohtana ja toiminnan perustana on yritysidea eli kantava toi-

minta-ajatus. Moni yrittäjä tasapainottelee aluksi usean hyvältä tuntuvan yritysidean 

kanssa, joista yksi lopulta johtaa yrityksen perustamiseen. Yritysidean ympärille jalos-

tuvat yrityksen visio, strategiat ja tavoitteet, toiminta-ajatus, arvot ja liikeidea. (Raati-

kainen 2011, 38.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan yritysideana on kuntosaliyrityksen perustaminen. Idea syntyi 

oman harrastustoiminnan pohjalta. Omalla lähiasuinalueella tarjolla olevat liikuntapal-

velut olivat joko väärälle kohderyhmälle suunnattuja tai yksinkertaisesti puuttuivat. 

Tarvetta uudelle toimijalle olisi varmasti. 
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Alkuperäinen ajatus Kuntosali Fitnessluolalle oli varsin perinteinen kuntosali, jossa har-

joittelumahdollisuudet oltaisi jaettu monipuolisen laitevalikoiman ja vapaapainosalin 

välille. Tämä yritysidea on kuitenkin jalostunut työprosessin edetessä. Ajatuksena on 

perustaa funktionaaliseen voimaharjoitteluun perustuva Crossfit-tyylinen kuntosali. 

Tämän toimintamuodon valinnan perusteluina ovat sekä huomattavat säästöt alkuin-

vestoinneissa että laajemman ja erikoistuneemman asiakaskunnan houkuttelu. 

 

5.2 Crossfit ja funktionaalinen voimaharjoittelu 

 

Crossfit-tyylisen voima- ja kuntoiluohjelman tarkoituksena on parantaa harrastajan 

kuntoisuutta olemalla jatkuvasti vaihteleva, korkeaintensiteettinen ja sisältäen funktio-

naalista liikkumista. Harjoituskerrat ovat tyypillisesti lyhyempiä kuin normaalit kun-

tosalisessiot, sillä niiden kesto on noin 30 minuuttia tai vähemmän. Tarkoituksena on 

intensiteettiä kasvattamalla vaatia täysin voimin suoritettavaa fyysistä suoritusta. 

(CrossFit Inc. 2012.) 

 

Harjoituskerroilla yhdistellään esimerkiksi pikajuoksua, soutua, naruhyppelyä, köysikii-

peilyä, painonnostoa, ja erilaisten tavaroiden kanniskelua; käytössä voi olla esimerkiksi 

painonnostotanko, käsipainot, voimistelurenkaat, leuanvetotanko, kahvakuula, voimai-

lupallo, sekä monenlaiset kehonpainoharjoitteet. Näitä osatekijöitä yhdistelemällä tuo-

tetaan ennalta määrättyjä päivittäisiä harjoituskertoja, jotka tunnetaan nimellä ”Wor-

kout of the Day (WOD)”. Noin tunnin mittainen ohjattu harjoitustunti kuntosalilla tyypil-

lisesti sisältää lämmittelyn, taitojen kehitysosion, korkean intensiteetin WOD:n, sekä 

yksilöllisen tai ryhmän venyttelyhetken. Usein harjoituskertojen suoritukset pisteyte-

tään ajan tai nostetun painomäärän mukaan. Tämä antaa jännittävän lisän harjoitte-

luun, rohkaisee kisailuun ja kartoittaa yksilöllistä kehitystä. (CrossFit Inc. 2012.) 

 

Crossfit-harjoittelun tunnetuksi tehneitä tahoja ovat esimerkiksi monet palolaitokset, 

poliisilaitokset, armeijan sotajoukot, sekä ammattiurheilijat. Crossfit-tuotemerkin perus-

taja on amerikkalainen Greg Glassman. Maailmanlaajuisesti Crossfit-lisenssin tunnustaa 

noin 4400 yhteistyökuntosalia. Crossfit-lisenssi antaa oikeuden käyttää tavaramerkkiä 

julkisessa toiminnassa, kuten markkinoinnissa. Crossfit-tyylistä kuntoilua on kuitenkin 

täysin mahdollista harjoittaa myös ilman virallista lisenssiä. (CrossFit Inc. 2012.) 
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Kuntosali Fitnessluola ei tule, ainakaan alussa, tarjoamaan lisensoitua Crossfit-

harjoittelua. Yrityksen perustaja on opiskellut funktionaalisen voimaharjoittelun perus-

teet, ja yhdessä kattavan harrastuskokemuksensa kautta tulee sovittamaan Kuntosali 

Fitnessluolalle oman toiminnallisen harjoittelutyylin ja -ohjelman. Vastuu asiakkaiden 

harjoittelun turvallisuudesta tullaan sopimaan asiakkuussopimuksessa. 

 

6 Yrityksen toimintaympäristön analyysi 
 

6.1 Yrityksen liiketoimintaympäristö 

 

Yritysidean kehittäminen ja yrityksen toiminta saavat pohjansa toimintaympäristön tar-

kastelun kautta. Muutokset toimintaympäristössä voivat tapahtua nopeasti ja yllättäen, 

joten keskittyminen oleellisiin asioihin ja toiminnan huolellisuus ovat auttavia tekijöitä 

ennakoinnissa. Erillinen tiedonkeräämisprojekti ei useinkaan ole välttämätön liiketoi-

mintasuunnitelmaa laatiessa. Liiketoimintasuunnitelman päivittämisen tukemiseksi toi-

mintaympäristön tarkkailu ja tiedon keräily tulisi sulauttaa osaksi päivittäisiä rutiineja. 

Jokapäiväisellä pohjatyöllä yritys kerää talteen tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä 

liiketoimintaa aloitettaessa että harjoitettaessa. (Meretniemi & Ylönen 2009, 30.) 

 

Yritys on osa suurempaa talousjärjestelmää. Kotimaan- ja maailmantalouden tapahtu-

milla on monia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Kansantalouden kiertokulussa ovat 

osallisina kaikki yritykset, kotitaloudet, valtio ja kunnat, rahoituslaitokset sekä ulko-

maat. Ne kaikki ovat keskenään toistensa palvelujen ja tuotteiden tarjoajia, kysyjiä ja 

maksajia. Yhteiskunnan talouden näkökulmasta pienikokoinenkin yritys on erittäin tär-

keä toimija niin veronmaksajana kuin työpaikkojen luojana. (Pitkämäki 2001, 64–65.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan menestymisen edellytyksenä on siis talouden verkostojen hyö-

dyntäminen omaa toimintaa tukevalla tavalla. Rajallisten resurssien valossa on ensiar-

voisen tärkeää kohdistaa tarjotut palvelut olemassa oleville, kiinnostuneille kohderyh-

mille. Palveluita ja asiakkaita koskevat valinnat tulevat perustumaan liiketoimintaympä-

ristön analyysiin, jossa osa-alueita ovat muun muassa markkina-alue, kilpailijat, kilpai-

lutilanne nyt ja tulevaisuudessa, sekä muut sidosryhmät. 
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6.2 Toimialan kehitys 
 

Yrityksen toimialan ja sen muutosten tarkastelu on osa toimivan strategian luontia. 

Keskeisimmät asiat, joita arvioinnilla selvitetään, ovat yrityksen asema toimialalla mui-

den yritysten joukossa, toimialan luonne, kokonaiskysyntä, toimialan vaihe, uusien tu-

lokkaiden mahdollisuudet ja vaikutukset ja toimialan tulevaisuus. (Pitkämäki 2001, 24–

25.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan asema toimialalla muiden yritysten joukossa on kaksijakoinen. 

Ensinnäkin kaupallisen urheiluharrastustarjonnan kokonaisketjussa Kuntosali Fitness-

luola lisää oman arvonsa verkoston liiketoimintaan. Asiakkaan toimialalta saama arvo 

muodostuu jokaisen yrityksen osuudesta yhteisprosessiin. Toisaalta yrityksen oma si-

jainti toimialalla itsenäisenä toimijana terävöityy ja tarkentuu ajan kuluessa. Massasta 

erottuvalla toimintatavalla ja hieman erilaisella asemoinnilla toimivalla yrityksellä on 

varmasti hyvä mahdollisuus löytää pysyvä markkinarako itselleen. 

 

Kuntosaliliiketoiminta on luonteeltaan varsin rutinoitunutta, ja perinteisiä kuntosaleja 

löytyy lähes kaikkialta. Alan kokonaiskysyntä on valtavan suurta, sillä kuntosaliharrasta-

jia Suomessa on Kuntourheiluliiton arvion mukaan yli 700 000 (Suomen Kuntoliikunta-

liitto ry 2012, 7).  Kuntosali Fitnessluolan erikoistuneet palvelut tuovat kovasti kaivattua 

vaihtelua alalle, jossa kilpailu vakiintuneiden toimijoiden välillä on aktiivista. 

 

Alana kuntosalitoiminta on kuitenkin varsin hajaantunut. Pienet, paikalliset ja omistaja-

vetoiset yritykset ovat alalla yleisimpiä. (Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 2012, 24.) Toi-

mialan ymmärrys ja harjaantunut tuntemus ovat kilpailuvaltteina avainasemassa. Uu-

den toimijan sisääntulo markkinoille ei ole kovin esteellistä. Olemassa olevien toimijoi-

den reagointi uuteen tulokkaaseen on usein positiivinen, sillä yrityksen sijainnin valin-

nalla voidaan kilpailuun vaikuttaa hyvinkin suotuisasti. Terve kilpailu edistää toimialan 

hintatasoa ja mahdollistaa palveluiden monipuolisen tarjonnan. Kysyntää alalla riittää, 

ja alan tulevaisuus on valoisa, jos liiketoiminnan valintoja osataan ennakoida. Tulevai-

suudessa ikääntyneen väestön osuus tulee kasvamaan, jolloin tarjolla olevien kun-

tosalipalveluiden tulee soveltua kaikille ikäryhmille, tai olla ainakin helposti sovelletta-

vissa. Kuntosali Fitnessluola tulee tähän hyvissä ajoin varautumaan. 
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6.3 Kysyntä ja asiakkaat 
 

Suurimmat vaikuttajat ihmisten ostopäätöksiin ovat omat ja muiden kokemukset, kil-

pailijoiden tuotteet ja toiminta, sekä asiakkaan taloudellinen tilanne. Muut tekijät, jotka 

muokkaavat asiakkaan ostopäätöstä ovat esimerkiksi asiakkaan tarpeet, maksukyky, 

elämäntyyli ja motiivit.  Yritys voi valinnoissaan ottaa huomioon myös alueelliset tar-

peet, sesongit, työllisyyden, kansainvälisen ympäristön ja asiakkaiden muuttuvat miel-

tymykset. (Meretniemi & Ylönen 2009, 27.) 

 

Kuntoliikunta-alan kysyntä on laajaa ja monipuolista. Kuntosali Fitnessluolan asiakkaita 

ovat yksityiset henkilöt ja yritykset. Ostopäätökset tehdään kotitalouksissa vaihtelevasti 

sekä itsenäisesti että yhdessä. Perheet monesti jakavat harrastuksen. Yrityksissä puo-

lestaan ostopäätöksen tekee usein johtoporras työhyvinvoinnin ammattilaisten suosi-

tuksien mukaisesti. Markkinoinnin kattavuus on tärkeä tekijä asiakashankinnassa. Kun-

tosali Fitnessluola aikoo tavoittaa asiakkaansa lehtien, mainoskylttien, mainoslehtisten, 

alan julkaisujen, markkinointitapahtumien ja erityisesti Internetin kautta, panostaen 

paikallisuuteen ja lähiverkostoihin. 

 

6.4 Yrityksen sijainti 

 

Päätös yrityksen liikepaikan sijainnista on hyvin tärkeä askel liiketoimintaa aloitettaes-

sa. Yrityksen sijaintiin vaikuttavia tekijöitä ovat muiden yritysten sijainti, asiakkaiden 

läheisyys, vuokrataso ja muut kustannukset, kulkuyhteydet, raaka-aineiden saatavuus, 

sekä työvoiman saanti. (Raatikainen 2011, 92–93.) 

 

Yrityksen tyyppi on otettava huomioon yrityksen sijaintia mietittäessä. Yritys, jolla ei 

ole paljon asiakaskontaktia, voi sijaita syrjemmässä. Palvelualan yrityksen on välttä-

mättömästi sijaittava siellä, missä tapahtuu ja ihmiset tarvitsevat palveluita. Sijainti on 

siten keskeinen kilpailukeino ja menestyksen tekijä. (Puustinen 2000, 153–154.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan on aina ollut tarkoitus toimia pääkaupunkiseudulla. Alun perin, 

perustajan näkemyksen mukaan, Helsingin Kannelmäki vaikutti yritykselle sopivimmalta 

alueelta. Työn edetessä valintaan on tullut vaikuttamaan uusia tekijöitä. Kilpailija-
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analyysin ja olemassa olevien yritysten sijaintien pohjalta, yrityksen sijainnin perusteet 

tarkistetaan. 

 

6.5 Kilpailijat ja kilpailutilanne 
 

Yrittäjän tulee tietää toimialansa kilpailutilanteesta monia asioita jo ennen yrityksen 

perustamista. Selvitettäviä asioita voivat olla esimerkiksi todellisten kilpailijoiden määrä 

markkinoilla, kilpailijoiden tuotevalikoima, kilpailevien yritysten koot, sijainnit, asiak-

kaat, työntekijät ja asiakastilat. Lisäksi on tunnettava kilpailijoiden vahvuudet, heikkou-

det, markkinointimenetelmät, sekä markkinaroolit ja -asemat. (Pitkämäki 2001, 47–49.) 

 

Vuonna 2011 Suomessa oli yli 1000 liikuntapalveluntuottajaa Kuntoliikuntaliiton yhteis-

työverkostossa (Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 2012, 52). Suurimpia kaupallisia kun-

tosaliketjuja ovat Wellness, Motivus, Elixia ja Finnbody (Ruohonen 2008). 

 

Yritys Palvelut Vahvuudet Heikkoudet Tietojen 

lähde 

Lady Line 

Kannelmäki 

Yksityinen 

kuntoklubi 

Vain naisille, 

iso ketju takana 

Ei palveluita 

miehille 

Lady Line 

2012 

Kannel  

Gym 

Kuntosali,  

lisäravinnemyynti 

Pitkä aukioloaika, 

ei ruuhkaa 

Sijainti, pienet 

tilat, ei muita 

liikuntapalveluita 

Kannel Gym 

2012 

Kuntoklubi 

Lassila 

Kuntosali, 

hieronta 

Pitkä aukioloaika, 

edullinen  

hintataso 

Ei muita  

liikuntapalveluita 

Kuntoklubi 

2012 

Crossfit 

Central 

Helsinki 

Crossfit-

harjoitustunnit 

Kasvava suosio, 

lisensoitu  

henkilöstö 

Täyteen varatut 

tunnit, kasvu-

potentiaalia ei  

ole hyödynnetty 

Crossfit  

Central  

Helsinki 2012 

Crossfit 

Espoo 

Crossfit-

harjoitustunnit 

Kasvava suosio, 

lisensoitu 

henkilökunta 

Aloitustunnit 

täyteen varattuja 

Crossfit Espoo 

2012 

 

Kuvio 1. Analyysi kuntosalin kilpailijoista lähialueella ja pääkaupunkiseudulla. 
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Kuvio 1 esittää analyysin Kuntosali Fitnessluolan kilpailijoista. Tietoa on etsitty ja analy-

soitu yritysten Internet-sivuilta, ja kommentit on mietitty suhteessa omaan yritykseen. 

 

Kuntosali Fitnessluolan kilpailijoita lähialueella ovat Lady Line Kannelmäki, Kannel Gym 

ja Kuntoklubi Lassila. Kilpailijoiden määrä alueella on hyvin pieni, eikä yksikään niistä 

tarjoa vastaavanlaisia palveluita. (Lady Line 2012; Kannel Gym 2012; Kuntoklubi 

2012.) Tämä tarjoaa sekä mainion markkinaraon että kilpailuedun. 

 

Kuntosali Fitnessluolan kilpailijoita samalla palvelukonseptilla ovat Crossfit Central Hel-

sinki ja Crossfit Espoo, jotka sijaitsevat kymmenien kilometrien päässä yrityksestä.  

Lähialueella ei ole muita merkittäviä kilpailijoita. Mainitut yritykset ovat alalle vakiintu-

neita toimijoita, jotka tarjoavat lisensoituja Crossfit-harjoituksia. (Crossfit Central Hel-

sinki 2012; Crossfit Espoo 2012.) Kuntosali Fitnessluolan konsepti on itsenäinen ja va-

paamuotoisempi, joka tarkoittaa enemmän valinnanvapautta ja asiakastoiveiden täyt-

töä. Lisäksi kilpailijoiden harjoitustunnit ovat Internet-sivujen perusteella lähes koko-

naan täyteen varattuja. Tämä kertoo, että alan palveluista kiinnostuneita asiakkaita on 

paljon, ja mikä tärkeintä, vailla palveluita. 

 

Länsi-Helsingissä vaikuttaisi todella olevan tarvetta toiminnallista voimaharjoittelua 

tarjoavalle kuntosalille. Kannelmäki on siis oivallinen valinta yrityksen sijainniksi. 

 

6.6 Yrityksen sidosryhmät 
 

Yrityksen sidosryhmiä ovat omistajat, asiakkaat, rahoittajat, yrityksen johto, työnteki-

jät, tavaran- ja palveluntuottajat, julkinen valta ja kilpailijat. Yrityksen sidosryhmät pa-

nostavat keskinäiseen yhteistyöhön esimerkiksi rahaa, palveluja tai tuotteita, ja takaisin 

ne odottavat saavansa panostaan vastaavan hyödyn tai hyödykkeen. Sidosryhmien 

odotusten arviointi on elintärkeää yritykselle, sillä näin saadaan selville mitkä sidosryh-

mät auttavat yritystä menestymään ja miten ne sen tekevät. Häiriöt sidosryhmien väli-

sessä yhteistyössä muodostavat suuren uhan yritykselle, koska ne voivat pahimmassa 

tapauksessa estää yritystä suorittamasta tehtäväänsä. (Sutinen & Viklund 2004, 19–

20.) 
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Kuntosali Fitnessluolalle omistajan rooli perustusvaiheessa on kriittinen, sillä hän sijoit-

taa yritykseen pääomaa, luo yritysidean, johtaa yritystä ja tuo oman osaamisensa. 

Koska Kuntosali Fitnessluolan perustaja on myös ainoa omistaja, on yrityksen päästävä 

voitolle ja tuotettava omistajalle elanto mahdollisimman nopeasti. 

 

Asiakkaiden merkitystä yritykselle käsiteltiin luvussa 6.3. Erikseen voidaan vielä maini-

ta, että Kuntosali Fitnessluolan on otettava vastaan asiakaspalautetta ja pyrittävä kes-

tävällä toiminnalla pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. 

 

Ulkopuolisilta rahoittajilta yritys vastaanottaa vierasta pääomaa lainan muodossa. Pää-

oman takaisinmaksusta ja korkomenoista selvitäkseen yrityksen on hoidettava näitä 

sijoituksia mahdollisimman tuottavasti. Yhteistyö rahoittajien kanssa voi tuoda yrityk-

selle myös muita hyötyjä, sillä rahoittajilla on usein paljon tietoa yrityksen toimialan 

tilanteesta ja kilpailevista yrityksistä. Rahoittajien mielenkiinto kohdistuu usein lisäksi 

yrityksen tilinpäätöksiin ja liiketoimintasuunnitelman päivityksiin. (Pitkämäki 2001, 72–

73.) Kuntosali Fitnessluola tarvitsee toimintansa aloittamiseksi vierasta pääomaa. Ra-

hoitusta tullaan hakemaan julkisilta laitoksilta, lisää aiheesta myöhemmin rahoitus-

suunnitelmassa luvussa 9.3. 

 

Kuntosali Fitnessluolassa työntekijöiden rooli alkuvaiheessa on pieni. Tarkoituksena on 

palkata kuntosaliohjaajia ja tuntiohjaajia osa-aikaisesti avustamaan ohjattujen liikunta-

tuntien kanssa. Toki osa-aikaisillekin työntekijöille maksetaan reilu palkka ja osoitetaan 

arvostusta työyhteisön jäseninä. Jos yritys menestyy odotetusti, tullaan näitä työnteki-

jöitä sitouttamaan vakituisiksi. Yrityksen tärkein työntekijä on kuitenkin omistaja itse, 

joten hänen työpanoksensa, tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa tulevat olemaan rat-

kaisevia tekijöitä henkilöstön näkyvyyden kannalta. 

 

Tavaran- ja palveluntuottajilta ostetaan laitteita, tarvikkeita, palveluita ja muuta toi-

minnassa tarvittavaa. Tiivis yhteistyö ja pitkäaikainen asiakkuus vaikuttavat hankinto-

jen laatuun ja hinnoitteluun. (Pitkämäki 2001, 60.) Kuntosali Fitnessluolalla on edelly-

tykset omatoimisesti hoitaa muun muassa kirjanpito-, mainostus-, siivous- ja kun-

tosaliohjauspalvelut. Näistä syntyvät säästöt ohjataan alkuinvestointeihin eli toimitiloi-

hin, sisustukseen ja laitteisiin, joiden toimittajat kilpailutetaan tarkasti. 
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7 Yrityksen toimintamallit 
 

7.1 Liikeidea 

 

Vankka liikeidea on peruskivi yrityksen menestymiselle. Liikeidean ei tarvitse olla erityi-

sen mullistava tai absoluuttisen omaperäinen. Sen on kuitenkin oltava toimiva. Vanhan 

idean soveltaminen joksikin uudeksi on usein tulosta tuottava tapa. Yritystoiminnan 

käynnistämisen jälkeenkin yrityksen liikeidean tulee jalostua ja uudistua jatkuvasti. 

(Puustinen 2006, 39.) 

 

Liikeidean osatekijöitä ovat muun muassa toiminta-ajatus, tuotteet ja palvelut, asiak-

kaat ja asiakasryhmät, toimintatavat ja voimavarat. Liikeidean tekijöiden tulee olla yh-

teensopivia ja tasapainoisia. Liikeidea pitää pystyä tiivistämään kahteen lauseeseen. 

(Meretniemi & Ylönen 2009, 19–20.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan liikeidea on kuntosalipalveluiden tuottaminen. Päätuote on toi-

minnallisen voimaharjoittelun tyyliin ohjattu liikuntatunti. 

 

7.1.1 Toiminta-ajatus 

 

Toiminta-ajatus pukee sanoiksi sen, miksi yritys on olemassa. Toiminta-ajatusta voi-

daan pitää oivalluksena, jonka varaan yrityksen toiminta perustuu. Sen avulla rajataan 

myös alue, jolla yritys toimii. Työntekijöiden ja sidosryhmien näkemys yrityksestä ra-

kentuu usein toiminta-ajatuksen pohjalle. (Sutinen & Viklund 2004, 55.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan toiminta-ajatus on saanut alkunsa huomiosta, että Helsingin 

Kannelmäen alueella on tarvetta erikoistuneelle, funktionaalisen voimaharjoittelun kun-

tosalille. Kuntosali Fitnessluolan toiminta-ajatuksena on olla sijainniltaan helposti saa-

vutettava, palveluillaan erottuva, ja hintatasoltaan erittäin kilpailukykyinen toiminnallis-

ta voimaharjoittelua tarjoava kuntoliikunta- ja hyvinvointiyritys. Toiminta-ajatuksen 

tavoitteiden saavuttamiseksi panostetaan asiakaslähtöisyyteen, läheisiin asiakassuhtei-

siin, erinomaisiin tuotteisiin ja markkinoinnin näkyvyyteen. 
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7.1.2 Tuotteet ja palvelut 

 

Tuote on asiakkaalle osoitettu tavara, palvelu tai näiden yhdistelmä. Tuotteistaminen 

puolestaan tarkoittaa markkinoinnillisen tuotteen rakentamista. Tavaratuote on asiak-

kaalle konkreettisempi kuin palvelutuote, ja se on näin ollen myös helpompi tuotteis-

taa. Palvelutuote voi muodostua työsuorituksista, tiedoista, taidoista. Siihen voi myös 

liittyä tunteita, tunnelmaa tai mainetta. (Raatikainen 2011, 84–85.) 

 

Tuotedifferointi on yksi suuri yrityksen strateginen valinta, ja mahdollinen menestyksen 

avain. Tuotedifferoinnilla tarkoitetaan tuotteen erilaistamista suhteessa kilpailijoiden 

vastaaviin tuotteisiin. Kilpailijoista voidaan erottua differoinnin avulla, joko laadullisesti, 

poikkeavilla ominaisuuksilla, hinnalla, tai näiden yhdistelmillä. (Piana 2003.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan ensisijainen tuote on kuntosalipalvelut. Ensimmäinen askel jo-

kaisen asiakkaan kanssa on alkukunnon kartoitus. Tämän perusteella laaditaan henki-

lökohtainen harjoitussuunnitelma. Koska Fitnessluola on toiminnallisen voimaharjoitte-

lun kuntosali, on harjoitusohjelman läpikäyminen ja harjoitteiden opastus aina suoritet-

tava huolellisesti ennen täysipainoisen harjoittelun aloittamista. Asiakkaita voidaan pe-

rehdyttää ja ohjata sekä yksitellen että pienryhmissä. Tämä vaikuttaa palveluiden hin-

noitteluun. 

 

Kuntosali on auki aamu kuudesta iltakymmeneen. Toimisto on auki kello kymmenestä 

iltakahdeksaan. Sisäänkäynti toimistoaikojen ulkopuolella tapahtuu avainkortilla. Asiak-

kaat saavat tulla harjoittelemaan ohjatusti valitsemanaan aikana, ja omatoimisesti oh-

jattujen tuntien ulkopuolella. Ohjattuja liikuntatunteja tarjotaan iltapainotteisesti kello 

viidestä alkaen. 

 

Tarjolla olevia palveluita ovat henkilökohtainen harjoitteluohjaus, ravinto-ohjaus ja hy-

vinvointikoulutus. Lisäravinne- ja urheiluvarustemyynti ovat lisäpalveluita, jotka eivät 

muodosta kovinkaan suurta osaa liikevaihdosta. Yhteistyösopimus alalla toimivan In-

ternet-myymälän kanssa on helppo tapa harjoittaa lisäravinne- ja urheiluvarustemyyn-

tiä ilman merkittävää ostobudjettia. Fitnesstukku on suomalainen verkkokauppayritys, 

joka tarjoaa tuotteilleen kätevää jälleenmyyntikumppanuutta (Fitnesstukku 2012). Kun-

tosali Fitnessluola näkee tämän erinomaisena mahdollisuutena. 
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7.1.3 Hinnoittelu 

 

Yrityksen hinnoittelun on oltava sellaista, että asiakas on valmis maksamaan tuotteen 

hinnan, ja yrityksen on tehtävä myynnistä tarpeeksi voittoa. Molempien osapuolten 

tyytyväisyys päätökseen on eräs toimivan hinnoittelun mittari. Hintaan vaikuttavia teki-

jöitä ovat myös tuotantokustannukset, asiakkaan kokema hyöty, laatu, mielikuva, asi-

akkaan maksukyky, hintatietoisuus, kilpailu ja luottamus. (Puustinen 2004, 162–163.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan hinnoittelu perustuu edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kun-

tosalimarkkinoiden yleiseen hinnoitteluun, sekä Kuntosali Fitnessluolan talouslaskel-

miin. Hinnoittelun taso Crossfit-kilpailijasaleihin verrattuna pyritään pitämään hieman 

edukkaampana. Hinnat ovat tavallisiin kuntosaleihin verrattuna hieman korkeammat. 

Palvelukokemus ja henkilökohtainen ohjaus tuovat kuitenkin erityistä lisäarvoa tuottee-

seen. 

 

Kuntosali Fitnessluolan palvelut, joita ensisijaisesti uudet asiakkaat tarvitsevat, hinnoi-

tellaan taulukko 1:n mukaisesti. Uusi asiakas allekirjoittaa ilmaisen jäsensopimuksen. 

Kuntosali Fitnessluolan jäsenyys ei sido asiakasta aikamääräisesti, vaan jäsensopimuk-

sella tehdään selväksi asiakkuuden ehdot, kulkujärjestelmän toiminta ja vastuutermit. 

Kulkujärjestelmän avainkortin luovuttaminen vaatii panttimaksun asiakkaalta. 

 

Taulukko 1. Hinnasto uusien asiakkaiden palveluille. 

 

Jäsenyys 0 

Avainkortti 10 (pantti) 

Kuntokartoitus 50 

Harjoitusohjelma 50 

Harjoittelun alkuopastus 50 

 

Kuntosalilla harjoittelu hinnoitellaan käyttökertojen mukaan tai tietylle aikavälille (ks. 

taulukko 2). Mitä pidempi aikaväli valitaan, sitä suuremmaksi muodostuu hinnan pe-

rusalennus. Taulukon 2 ulkopuolelle meneviin, yli vuoden mittaisiin sopimuksiin, neuvo-

tellaan erityishinnoittelu. Alennusryhmään kuuluvat eläkeläiset, työttömät, opiskelijat ja 

varusmiehet. Oikeus alennukseen on todistettava. 
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Taulukko 2. Kuntosalin harjoitteluhinnasto. 

 

KUNTOSALI Perusasiakas Alennusryhmä 

1 kerta 10 8 

10 kertaa 90 75 

1 kuukausi 80 70 

6 kuukautta 450 400 

12 kuukautta 850 750 

 

Kuntosali Fitnessluolan muut palvelut luetellaan taulukossa 3. Personal training sisältää 

kaikki tarjolla olevat palvelut. Ravinto-ohjaus sisältää oppitunnin sekä ruokailu-

ohjelman ja kauppalistan suunnittelun. Hyvinvointikoulutuksen osa-alueita ovat muun 

muassa elämäntavat, stressi, uni ja liikunta. Kertaluontoista pidemmät palvelutarpeet 

ja asiakkaiden erityispyynnöt hinnoitellaan tapauskohtaisesti. 

 

Taulukko 3. Kuntosalin muut palvelut. 

 

MUUT PALVELUT Per tunti 

Personal training 75 

Ravinto-ohjaus 50 

Hyvinvointikoulutus (elämäntavat, stressi, uni) 50 

 

Henkilökohtaisen kunto-ohjauksen ja hyvinvoinnin palvelut toteutetaan yhteistyössä 

alan ammattilaisten kanssa. Yrittäjän tueksi palkataan osa-aikaisiksi työntekijöiksi kou-

lutettuja ammattilaisia. 

 

7.1.4 Harjoituskalenteri 

 

Kuntosali Fitnessluolan harjoituskalenteri muodostuu kolmesta tuntityypistä (ks. kuvio 

2). Kalenterissa tyhjäksi jätetyt tunnit tarkoittavat vapaaharjoitteluaikoja, jolloin kunto-

sali on kaikille asiakkaille avoinna. Harjoittelu tapahtuu tällöin omatoimisesti ilman oh-

jausta. Kalenterissa punaisella pohjalla merkityt tunnit ovat avoimen ohjauksen tunteja. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tunneille voivat tulla kaikki harjoittelijat vapaasti suoritta-

maan esimerkiksi väliin jäänyttä harjoitusta. Ohjaajat valvovat asiakkaita ja opastavat 
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tarvittaessa. Kalenterissa sinisellä pohjalle merkityt tunnit ovat ohjattu tunteja, joita 

tarjotaan viikolla aamuisin ja iltaisin, sekä viikonloppuna merkityin ajoin. 

 

KLO MA TI KE TO PE LA SU 

6.30  Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

  

7.30  Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

  

8        

9        

10 Avoin 

ohjaus 

 Avoin 

ohjaus 

Avoin 

ohjaus 

Avoin 

ohjaus 

Ohjattu 

tunti 

 

11      Ohjattu 

tunti 

 

12      Avoin 

ohjaus 

 

13        

14        

15        

16 Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

 Ohjattu 

tunti 

17 Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

 Ohjattu 

tunti 

18 Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

 Avoin 

ohjaus 

19 Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

  

20 Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

Ohjattu 

tunti 

  

 

Kuvio 2. Kuntosali Fitnessluolan viikottainen harjoitusaikataulu. 

 

Kuntosali Fitnessluolan ohjatut liikuntatunnit ajoitetaan viikolla aikaisin aamuun, ja al-

kuiltaan kello neljästä kello yhdeksään. Tuntien ajoituksen perustana on ihmisten ta-
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vanomainen työaikarytmi.  Aamutunnit on suunnattu aamuvirkuille kuntoilijoille, kun 

taas pääosa tunneista järjestetään normaalin päivätyöajan päätyttyä. Maanantai-aamu 

jätetään vapaaksi, sillä silloin suoritetaan kuntosalin suurin viikkosiivous. Lauantaisin 

ohjatut tunnit sijoitetaan aamupäivään, sillä lauantai-illat halutaan yleensä jättää va-

paa-ajan viettoon. Samalla periaatteella toimitaan sunnuntaisin, jolloin ohjatut tunnit 

järjestetään alkuillasta. 

 

7.1.5 Toimitilat 

 

Tässä luvussa esitellään malli Kuntosali Fitnessluolan liikepaikan sijainnista. Nyt rajattu 

vaihtoehto on yksi potentiaalinen sijaintipaikka, joka voi tulevaisuudessa muuttua, sillä 

liiketilojen vuokramarkkinatilanne on jatkuvasti elävä. 

 

Kuntosali Fitnessluolan toimitilan perusvaatimukset ovat 

 liiketila 

 katutaso 

 pinta-ala noin 300 m2 

 uudistuotantoa tai peruskorjattu 

 hyvä ilmanvaihto ja jäähdytys 

 sijainti lähellä asuinaluetta. 

 

Liikepaikan osoite on Vanhaistentie 1, 00420 Helsinki (Kauppalehti 2012. Toimitilat).  

Kyseinen liiketila valittiin sijainnin ja hintatason kompromissina. Kannelmäki on Suomen 

tiheimmin rakennettua seutua, ja lisäksi sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kehä I:n varrel-

la. Liiketilan pinta-ala on yhteensä 285 neliömetriä.  Liiketilan kuukausivuokraa ei ole 

ilmoitettu. Se saadaan kuitenkin teoreettisesti laskemalla Kannelmäen alueen kes-

kineliövuokra (13 euroa neliöltä) toimitilan pinta-alalla kerrottuna (285), eli yhteensä 

3705 euroa kuukaudessa (Helsingin kaupungin tietokeskus 2012). Vuokratakuu menee 

kahdelta kuukaudelta, joka tekee yhteensä 7410 euroa. 

 

Kuntosalin liikepaikkaan tarvitaan kulunvalvontajärjestelmä. Bewapass Entro-ohjelmisto 

ja kulunvalvontajärjestelmä maksavat noin 2500 euroa. (Pyykkönen 2005, Liite E) 
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7.1.6 Asiakkaat ja asiakasryhmät 

 

Yrittäjän tulee tunnistaa tärkeimmät asiakkaansa ja asiakasryhmänsä. Sen jälkeen voi-

daan hakea vastauksia kysymyksiin kuten: ketkä ovat yrityksen asiakkaita, missä he 

sijaitsevat, mitä tuotteita ja palveluita he tarvitsevat, ja miten heidät löytää? (Meret-

niemi & Ylönen 2009, 27.) 

 

Kuntoliikunta-alalla asiakkaita ovat käytännössä kaikki ihmiset lapsista vanhuksiin. Kun-

tosali Fitnessluolan palvelut ovat erikoistuneita, mutta sopivat silti kaikille, sillä harjoit-

telu tapahtuu jokaisen asiakkaan omaan kuntoisuuteen ja rajoituksiin sovitettuna. 

 

Eri asiakastyypit tulee silti tunnistaa, sillä ryhmäliikuntatunteja suunnitellessa harjoitte-

lijat voidaan jakaa selkeisiin kuntoryhmiin. Tyypillinen asiakas on nuori aikuinen, joka 

on kiinnostunut kuntonsa kehittämisestä ja terveydestä yleisesti. Rahaa ollaan valmiita 

sijoittamaan itseen ja hyvinvointiin. Kuntosali Fitnessluolan henkilökohtaiseen palveluun 

ja läheisiin asiakassuhteisiin perustuva konsepti on omiaan luomaan lisäarvoa, ja täten 

pitkäikäisiä asiakkuussopimuksia. 

 

Kuntosali Fitnessluolassa asiakkaita ei kuitenkaan aseteta eriarvoisiin asemiin. Jokainen 

ohjattu harjoitus on kaikille asiakkaille samanlainen. Harjoitteiden kesto ja käytetyt 

harjoitusvastukset sovitetaan asiakkaan kuntotasolle sopiviksi. 

 

7.1.7 Henkilöstö 

 

Yrittäjän on usein mahdotonta suoriutua kaikista yritystoiminnan vaatimista tehtävistä 

yksin. Ratkaisu tähän on tietysti osaavan työvoiman palkkaaminen. Etenkin toiminnan 

alkuvaiheessa yrityksen on tärkeää miettiä, kuinka paljon työvoimaa tarvitaan ja kuinka 

paljon ollaan valmiita sijoittamaan palkkakustannuksiin. Oikeanlaisen henkilöstön löy-

täminen on yksi yrityksen menestyksen tekijöistä. Huomionarvoisia osa-alueita työnte-

kijän rekrytoinnissa ovat esimerkiksi koulutus, kokemus, persoonallisuus ja luotetta-

vuus. (Meretniemi & Ylönen 2009, 100.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan yrittäjä vastaa kaikista yrityksen toiminnoista. Yrittäjän työteh-

täviin kuuluvat toimistotyöt, taloushallinto, markkinointi ja asiakaspalvelu, henkilöstöhal-
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linto ja liikuntatuntien ohjaaminen. Tehtävää on siis hyvin paljon. Yrityksen on palkatta-

va yrittäjän tueksi työvoimaa. 

 

Kuntosali Fitnessluolaan palkataan aluksi yksi osa-aikainen personal trainer. Personal 

trainerin työtehtäviin kuuluvat liikuntatuntien ohjaaminen, harjoitusohjelmien laatiminen, 

ravinto-ohjaus ja hyvinvointikoulutukset. Yrittäjä avustaa työtehtävissä aina kun mah-

dollista. Työntekijän palkkoihin on budjetoitu alkuvaiheessa yhteensä 1000 euroa kuu-

kaudessa (ks. liite 2). Kun työntekijän tuntipalkaksi lasketaan 20 euroa, saadaan joka 

arkipäivä personal trainerille kaksi ja puoli tuntia työaikaa. 

 

7.1.8 Toimintatavat 

 

Toimintatavat kertovat, miten tuotteita ja palveluita tarjotaan asiakkaille, sekä miten 

markkinoilla toimitaan. Toimintatapaperiaatteilla täydennetään liikeideaa. Toiminnan 

ominaispiirteillä ja kilpailueduilla erotutaan kilpailijoista. (Pitkämäki 2001, 94–95.) 

 

Kuntosali Fitnessluola eroaa perinteisistä kuntoilulaitteisiin toimintansa perustavista 

kuntosaleista. Kuntosali Fitnessluolassa asiakkaat harjoittelevat itse pääasiassa ohjattu-

jen ryhmätuntien ulkopuolella, sillä ohjatut ryhmätunnit vaativat koko kuntosalin tilat 

käyttöönsä. Ohjatut tuntiryhmät ovat Kuntosali Fitnessluolan toiminnan perusta. 

 

Asiakkailla on perushintaisella sopimuksella oikeus osallistua kolmeen ohjattuun tuntiin 

viikossa. Ohjatuissa liikuntatuntiryhmissä harjoittelijat jaotellaan aloittelijoihin, keski-

tasoisiin, kokeneisiin ja edistyneisiin. Tavoitteena on koota yhteen samantasoisia har-

joittelijoita, jotta tuntiohjaus pääsee etenemään tasaisesti ja vailla viivytyksiä. Parhaas-

sa tilanteessa ryhmistä muodostuu pysyviä ”kerhoja”, joissa tutut kanssaharjoittelijat ja 

ystävät kannustavat toisiaan tekemään parhaansa, ja samalla sitoutumaan pitkäaikai-

seen asiakkuuteen. 

 

Ryhmiä ohjaavat sekä yrityksen omistaja että palkatut työntekijät. Tunneille on määri-

teltävä minimiosallistujamäärä, jolla varmistetaan kustannusten kattamisen. Tuntien 

minimiosallistujamäärän saavuttaminen hoidetaan Internetissä toimivalla ajanvaraus-

järjestelmällä. Minimiosallistujamäärä on viisi asiakasta ja maksimi puolestaan  
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viisitoista asiakasta. Keskiarvoisesti yhdelle tunnille osallistujiksi tavoitellaan kymmentä 

asiakasta. 

 

7.1.9 Voimavarat 

 

Aloittavan yrittäjän tulee ennen yrityksen perustamista kartoittaa, millaista osaamista 

ja varallisuutta yritys tarvitsee. Yritystoimintaan vaikuttavat voimavarat luokitellaan 

fyysisiin, henkisiin ja taloudellisiin osa-alueisiin. (Sutton 2005, 45–47.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan fyysisiä voimavaroja ovat sijainti, liikenneyhteydet, toimitilat, 

koneet ja laitteet. Kuntosali Fitnessluola sijaitsee Helsingin Kannelmäessä, Kehä I:n 

varrella, on helposti autolla saavutettavissa ja loistavien julkisten liikenneyhteyksien 

äärellä. Vuokratut toimitilat eivät lisää omaisuutta, mutta luovat mahdollisuuden omis-

tusta helpompaan irtautumiseen. Kuntosalin isot laitteet vuokrataan leasing-

sopimuksella ja pienemmät varusteet ostetaan. 

 

Henkisiä voimavaroja ovat osaaminen, kokemus, ammattitaito ja muut henkiset omi-

naisuudet. Kuntosali Fitnessluolan henkiset voimavarat henkilöityvät yrittäjään itseen-

sä. Yrittäjänä taitojani ja osaamistani ovat yrittäjähenkisyys, taloudellinen osaaminen, 

liikunta-alan osaaminen ja harrastuskokemus. Henkisiä ominaisuuksiani ovat nuoruu-

den innokkuus, sisukkuus, sitkeys, positiivisuus ja tahto menestyä. 

 

Kuntosali Fitnessluolan taloudelliset voimavarat muodostuvat varallisuudesta, veloista 

ja vakuuksista. Varallisuuden muodostavat oma pääoma, laitteet ja muu irtaimisto. 

Velat muodostuvat vieraan pääoman lainoista. 

 

7.2 Visio 
 

Liikeidean perinpohjaisen tarkastelun ja toimivuuden varmistamisen jälkeen voidaan 

suunnitella lopullinen visio yritykselle. Yrityksen tulevaisuuden näkemystä kutsutaan 

visioksi. Visio mietitään usein kolmen, viiden ja kymmenen vuoden ajalle. Visiolla kuva-

taan, mitä halutaan saavuttaa, ja millainen yritys halutaan olla tulevaisuudessa. (Pit-

kämäki 2000, 86–87.) 
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Kuntosali Fitnessluolan kolmen vuoden visiona on olla, laadukkaiden palveluiden, vah-

van osaamisen, innovatiivisen kehityksen ja syvien asiakassuhteiden avulla, menestyvä 

ja voitollinen yritys. Viiden vuoden visiona on saavuttaa sellainen taloudellisen menes-

tymisen taso, että toiminnan merkittävä laajentaminen voidaan aloittaa. Kymmenen 

vuoden visiona on alan markkinajohtajuus omalla toiminta-alueella. 

 

7.3 Tavoitteet 
 

Yrityksen on päätettävä tavoitteistaan, ennen kuin se alkaa toteuttaa strategiaansa ja 

tehtäväänsä. Tavoitteet ovat mittareita, joita seuraamalla saadaan kuva yrityksen stra-

tegian onnistumisesta. Ne voivat olla ajalla mitattavia, numeerisia tai ihmislähtöisiä. 

Tavoitteiden on oltava tarpeeksi yksinkertaisia, jotta niiden seuraamiseen ja analysoin-

tiin kuluva vaiva ei ylitä saavutettuja hyötyjä. (Alikoski & Viitasalo & Koponen 2009, 

38.) 

 

Tavoitteiden asettamisella toiminnalle saadaan selvä pohja ja suunta. Pienelle yrityksel-

le keskeisimmät tavoitteet liittyvät maksuvalmiuteen, voittoon, kannattavuuteen, tuot-

tavuuteen, imagoon, osaamisen lisääntymiseen ja innostukseen. 

 

Kuntosali Fitnessluolan tavoitteita ovat 

 pysyvästi vahva maksuvalmius 

 toiminta voitollista kahden vuoden kuluttua 

 toiminnan kannattavuuden jatkuva kehittäminen 

 näkyvä ja arvostettu toimija markkinoilla 

 jatkuva positiivisuus ja innovatiivisuus. 

 

7.4 Strategia 
 

Strategialla tarkoitetaan yrityksen toiminnan keskeistä juonta. Kun yrityksellä on näke-

mys tulevaisuudesta, strategia kertoo, miten yritys kehittyy tavoitetilaansa. Strategian 

luominen vaatii toimintaympäristön vaihtoehtojen pohtimista, sekä uusien mahdolli-

suuksien löytämistä. Yrityksen on uskottava, että se voi toteuttaa visionsa oikeilla va-

linnoilla ja ahkeralla työllä. (Pitkämäki 2001, 89.) 
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Strategian on tarkoitus olla pitkän aikavälin suunnitelma. Tavoitteet asetetaan noin 

kolmesta viiden vuoden päähän. Yrityksen menestyksestä nähdään, onko valittu stra-

tegia ollut hyvä. Kuten liiketoimintasuunnitelma kokonaisuudessaan, strategia kehittyy 

yrityksen elinkaaren mukana, ja kaipaa päivittämistä liiketoiminnan kehittyessä tai 

muuttuessa. (Kamensky 2008, 17.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan strategisena tavoitteena on nousta alueellaan johtavaksi yrityk-

seksi ja liikunta-alan markkinoilla varteenotettavaksi kilpailijaksi. Tämä tavoite saavute-

taan palveluiden erilaisuudella, hinta-laatusuhteella ja kestävällä asiakassuhdetoimin-

nalla. Toiminta-alue tarjoaa otollisimmat mahdollisuudet tähän, sillä asiakkaita on pal-

jon, eikä lähialueella ole merkittäviä kilpailijoita. 

 

8 Markkinointisuunnitelma 
 

8.1 Markkinointisuunnitelman tarkoitus 

 

Markkinoinnissa onnistuneet yritykset ovat aloittaneet markkinointitoimintansa lähes 

poikkeuksetta markkinointisuunnitelmalla. Suurilla yrityksillä suunnitelma voi olla satoja 

sivuja pitkä, mutta pienelle yritykselle lyhytkin suunnitelma voi tuottaa menestyksen. 

Markkinointisuunnitelma on parasta tuottaa kirjallisena, jotta se on konkreettisesti saa-

tavilla, ja tasaisesti päivitettävissä. Yrityksen lyhyen aikavälin myynti- ja tuotantora-

porttien hyödyntäminen markkinointisuunnitelman päivittämisessä on erityisen kannat-

tavaa. (Marcella, Donna 2012.) 

 

Markkinointisuunnitelmassa toimintaa tulisi katsoa noin vuoden päähän. Varsinkin pie-

nille yrityksillä tämä on paras aikaväli markkinointia ajatellessa. Yrityksessä asiat muut-

tuvat, ihmiset lähtevät, markkinat kehittyvät, ja asiakkaita tulee ja menee. Pidemmän 

aikavälin markkinointisuunnitelma on hyödyllinen isolle yritykselle, mutta ei täysin vält-

tämätön pienelle yritykselle. (Marcella, Donna 2012.) 

 

Markkinointisuunnitelman kirjoittamiseen on hyvä varata aikaa muutama kuukausi. 

Suunnitelman kehittäminen on markkinoinnin kannalta raskainta työtä. Toteuttamis-
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vaiheessa kohdataan varmasti ongelmia, mutta päätökset siitä, mitä ja miten asioita 

tehdään, ovat markkinoinnin suurimpia haasteita. (Marcella, Donna 2012.) 

 

Kenen olisi kannattavaa tutustua yrityksen markkinointisuunnitelmaan? Vastaus on, 

kaikkien yrityksen sisäisten sidosryhmien. Usein markkinointisuunnitelmaa pidetään 

johtoportaan toimesta liian yksityisenä. Arvokasta tietoa yrityksestä on toki suojeltava, 

mutta markkinointisuunnitelmaa ei voida täysin toteuttaa ilman monen ihmisen panos-

ta. Palaute monesta lähteestä, kuten talous-, tuotanto-, henkilöstö- ja tietysti markki-

nointiosastolta, on hyvin tärkeää. Eri alueitten asiantuntijat osaavat kertoa, mitä on 

saavutettavissa ja mitä on realistisesti tehtävissä. Tuoreet näkökulmat markkinointi-

mahdollisuuksiin avaavat suunnitelmaan uusia ulottuvuuksia. (Marcella, Donna 2012.) 

 

Mikä on markkinointisuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman tai yrityksen vision väli-

nen suhde? Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa sijainnin, henkilöstön, talouden ja strate-

gian, eli kaiken sen ympäristön, jossa markkinointisuunnitelman on elettävä. Näiden 

kahden dokumentin on siis oltava täysin yhteensopivia. Kuntosali Fitnessluolan markki-

nointisuunnitelma koostuu markkinoinnin tavoitteista, asiakassegmentoinnista ja mark-

kinointikanavien katsauksesta. 

 

8.2 Markkinoinnin tavoitteet 
 

Markkinoinniksi kutsutaan prosessia, jolla potentiaalisia asiakkaita houkutellaan valit-

semaan oman yrityksen tuotteita kilpailijoiden sijasta. Avain onnistuneeseen markki-

nointiin on oikeiden markkinointitapojen löytäminen, ja oikeanlaisen viestin määrittä-

minen, jolla informoidaan ja vaikutetaan kuluttajiin. Yritykset tekevät usein virheen 

ajatellessaan, että markkinointi on vain yksi asia muiden joukossa, kun todellisuudessa 

markkinointi on se kokonaisuus, jonka asiakas aina kohtaa yrityksestä kuullessaan. 

Markkinoinnin osatekijöitä asiakkaille ovat muun muassa mainonta, keskustelut ja kuu-

lopuheet, asiakaspalvelu ja jälkimarkkinointi. (Puustinen 2004,175.) 

 

Markkinoinnin määrällisiä tavoitteita ovat esimerkiksi myyty kappalemäärä, myyntitulot, 

asiakkaiden lukumäärä ja markkinaosuus. Markkinoinnin laadullisia tavoitteita ovat po-

sitiivinen imago tuotteesta ja yrityksestä, tuotteen ja yrityksen tunnettuuden kasvatta-
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minen, myynnin jalostaminen, asiakaslojaalisuuden synnyttäminen, sekä tuotteen ase-

man parantaminen suhteessa kilpailijan tuotteisiin. (Meretniemi & Ylönen 2011, 115.) 

 

Aloittavana yrityksenä Kuntosali Fitnessluolalle ensisijaisia markkinoinnin tavoitteita 

ovat asiakkaiden hankinta, kilpailijoista erottuminen, yritysimagon kehittäminen ja yri-

tyksen tunnettuuden kasvattaminen. Toissijaisia tavoitteita ovat markkinaosuuden kas-

vattaminen ja yhteistyökumppaneiden löytäminen. 

 

8.3 Asiakassegmentointi 
 

Asiakassegmentoinnilla on tärkeä osuus yrityksen ydintoiminnassa. Asiakkaiden seg-

mentoinnilla tarkoitetaan asiakkaiden ryhmittelemistä erilaisten kriteerien perusteella, 

jotka voivat olla taloudellisia, alueellisia, väestötekijöitä, sekä ostokäyttäytymiseen tai 

tuotteen käyttöön liittyviä (ks. kuvio 3). (Alikoski & Viitasalo & Koponen 2009, 52.) 

 

 

 

Kuvio 3. Asiakkaiden segmentointiperusteet (Opettajien verkkopalvelu 2006). 

 

Kuntosali Fitnessluolalle taloudellinen kriteeri segmentointiin on asiakkaiden tulotaso. 

Palveluiden tulee olla mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle hinnaltaan sopivia. Oh-

jattuihin liikuntatunteihin perustuva jäsenyys on kuitenkin hieman kalliimpi kuin perin-

teisen kuntosalin jäsenyys. Kuntosali Fitnessluolan palvelut on hintatasoltaan suunnattu 
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työssäkäyville ihmisille. Alennuksia myöntämälle houkutellaan myös taloudellisesti vä-

hävaraisempia asiakkaita, kuten työttömiä ja opiskelijoita. 

 

Kuntosali Fitnessluolan alueellinen kriteeri segmentointiin on asiakkaiden sijainti. Palve-

luita voivat hyödyntää kaikki pääkaupunkiseudulla asuvat kuluttajat, mutta toimitilan 

sijainti on selkeästi tarkoitettu Kannelmäen ja sen lähialueiden asiakkaille. Sijainnin 

Kehä I:n varrella on tarkoitus houkutella myös autoilevia työmatkaajia. 

 

Segmentointiin vaikuttavia väestötekijöitä ovat ikä ja sukupuoli. Kuntosali Fitnessluolan 

palvelut on suunnattu täysi-ikäisille asiakkaille, eritoten 18–60-vuotiaille miehille ja nai-

sille. Toiminnan kehittyessä arvioidaan mahdollisuudet kohdistaa palveluita erityisesti 

ikääntyneelle väestölle. 

 

Ostokäyttäytyminen ja tuotteen käyttö vaikuttavat segmentointiin. Kuntosali Fitness-

luolaan toivottavat asiakkaat ovat elämäntyyliltään liikunnallisia ja harrastavat urheilua 

tavoitteellisesti. Lisäksi asiakassuhteesta yritetään kehittää mahdollisimman jatkuva. 

 

8.4 Markkinointikanavat 

 

Mainontaa voidaan harjoittaa suorasti tai epäsuorasti. Suoramainonnalla halutaan edis-

tää tietyn tuotteen tai palvelun myyntimäärää. Epäsuoralla markkinoinnilla halutaan 

vaikuttaa yrityksen tunnettuuteen tai yrityskuvan kehittymiseen. (Raatikainen 2011, 

94.) Kuntosali Fitnessluolalle parhaimpia mainosvälineitä ovat paikallislehdet, mai-

nosesitteet, liikkeessä olevat mainokset ja etenkin Internet. Markkinointi tulee olemaan 

tyyliltään sissimarkkinointia, eli pienelle yrittäjälle tarkoitettua massamarkkinointia edul-

lisempaa kohdistettua markkinointia (Helin 2006, 2). 

 

Kuntosali Fitnessluolan toiminnan markkinoinnissa lähdetään liikkeelle kohdistetusta 

esitemarkkinoinnista. Mainoslehtisiä jaetaan alan harrastajien keskuuteen toimitiloissa, 

eri liikunta-alan tapahtumissa, sekä liikkeen lähialueella postin kautta suoramarkkinoin-

tikirjeenä. Mainosesitteet ovat edullisia, Internetin kautta tilattuna 2500 kappaletta 

lehtisiä maksaa noin 80 euroa (Print24 2012). Lisäksi yrityksen logoa ja nimeä tuodaan 

esille mainoskyltein lähialueella ja liikkeen sisä- ja ulkopuolella. 
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Lehti-ilmoituksia käytetään harkiten. Ilmoituksen toisto voi olla hintavaa, joten Kan-

nelmäen alueella toimitettavat paikallislehdet ovat vahvin vaihtoehto. Tanotorvi on 

Kaarelan ja läntisen Helsingin, sekä Vantaan kaupunkirajan alueilla jaettava ilmainen 

kulttuuri-, urheilu- ja kotiseutujulkaisu. Neljännessivun kokoinen, värillinen ilmoitus 

maksaa 650 euroa. (Tanotorvi 2012.) 

 

Kuntosali Fitnessluolalle Internet on markkinointikanavista tehokkain, nykyaikaisin, hal-

vin ja suurimman kuluttajamäärän tavoittava. Yrityksen Internet-sivut on suunniteltava 

huolella, sillä usein jo etusivun näyttävyyden perusteella annetaan kuva yrityksestä. 

Elegantti ja informoiva, mutta tarpeeksi yksinkertainen muotoilu on avain Internet-

sivujen onnistumisessa. Verkkosivuilta on ilmettävä ainakin yrityksen yhteystiedot ja 

aukioloajat, esittely yrityksestä ja sen palveluista, sekä hinnasto. Internet-sivujen 

suunnittelu ja käyttöönotto onnistuu yrityksen perustajalta, joten erillistä investointia ei 

tarvita. 

 

Internetin muita markkinointimahdollisuuksia ovat erilaiset liikunta-alan verkkosivut, 

keskustelualueet, tietopankit sekä sosiaalinen media. Pakkotoisto.com on Suomen suu-

rin kuntoliikuntaan keskittynyt Internet-foorumi. 194000 eri kävijää ja 380000 vierailua 

viikossa tekevät sivustosta yhden Internetin aktiivisimmista yhteisöistä. Kuukauden 

mittainen mainospaikka etusivulle maksaa 1200 euroa. (Pakkotoisto.com 2012). Näky-

vyys toiminta-alueella suunnatuilla verkkosivuilla on tärkeää. Kanneltieto on kaikkia 

Kannelmäen alueen asukkaita auttava Internet-opas, jonka tietopalveluja ovat alueen 

palvelut, asuminen ja yhdistystoiminta. (Kanneltieto 2012). 

 

Sosiaalisen median osalta verkkopalvelut kuten Facebook, Twitter ja YouTube tarjoavat 

valtavan potentiaalin tavoittaa suuria ihmismääriä lyhyessä ajassa. Palvelukohtaiset 

kampanjat, erilaiset tarjoukset sekä erikoistilaisuudet kannattaa tiedottaa sekä Inter-

net-sivuilla että sosiaalisessa mediassa. Asiakkaat puolestaan voivat jakaa mielipitei-

tään ja ideoitaan sosiaalisen median kautta. Käytännöllinen keino kehittää liiketoimin-

taa sekä tuotteiden että asiakassuhteiden kannalta, on asiakkaiden kuunteleminen tuo-

tekehityksessä. 

 

Facebook on Internetissä toimiva yhteisöpalvelu. Yrityksen Facebook-sivusto on moni-

käyttöinen markkinoinnin väline (Facebook 2012). Usein ihmiset etsivät esimerkiksi 
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liikuntaan liittyviä neuvoja ensiksi Internetistä.  Näin ollen, mainio tapa luoda kestävä 

suhde asiakkaaseen on ratkaista hänen ongelmansa vailla kuluja. Kohderyhmään syn-

tyvä kontakti on vahvistunut ennen kuin nämä ovat edes maksavia asiakkaita. Mielen-

kiintoiset aiheet kulkeutuvat laajenevasti eteenpäin ihmisten suositellessa niitä ystävil-

leen. Yritys voi kerätä suuren yhteisön ympärilleen maksamatta senttiäkään mainosti-

lasta. 

 

Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjät pystyvät lähettämään ja lukemaan tois-

tensa viestejä Internetissä. Yrityksen imago voi saada piristeen kiinnostavalla Twitter-

persoonalla. Twitter yhdistää yrityksen asiakkaisiin reaaliajassa. Sen kautta yritys voi 

jakaa tietoa tuotteista ja palveluista, kerätä markkinatietoa ja palautetta, kehittää suh-

teita asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. (Twitter 2012.) 

 

Youtube on Internetin suosituin videopalvelusivusto, jonne käyttäjät voivat lisätä omia 

videoitaan tai katsoa muiden videoita. Yritys voi lisätä sivustolle esimerkiksi tuotteiden 

ja palveluiden esittelyjä, ohjeita ja arvosteluja video-muodossa. Suositut videot leviävät 

muiden sosiaalisten verkostojen kautta hämmästyttävän nopeasti (Youtube 2012). 

Kuntosali Fitnessluolan kuntoiluvinkit asiakkaille voidaan välittää tätä kautta yhdellä 

kertaa ja vaivattomasti. 

 

9 Taloussuunnitelma 
 

9.1 Yritysmuodon valinta 

 

Yrittäjällä on monia vaihtoehtoja, joista valita yritysmuoto omalle toiminnalleen. Yri-

tysmuotoja ovat toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. 

Yritysmuodon valinnan tekijöitä ovat yrityksen pääoman tarve, perustajien ja omistaji-

en vastuunjako, verotukseen liittyvät kysymykset, sukupolvenvaihdos ja yhtiöstä luo-

puminen, pääomien ja palkan nostaminen yrityksestä omistajille, päätöksenteon help-

pous ja yrityksen toiminnan valvominen. (Puustinen 2006, 94.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan yritysmuoto on osakeyhtiö (Oy). Osakeyhtiö on kannattavin 

yritysmuoto kukoistavalle yritykselle. Verotuksellisesti osakeyhtiö on edukkain valinta 
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hyvätuloiselle yrittäjälle. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 26 prosenttia veroa.  Osake-

yhtiössä yrityksen varat ja velat ja yrittäjän henkilökohtainen varallisuus ja vastuu ovat 

selkeästi erossa toisistaan. Osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään 2500 euron 

pääoman omistajalta.  Omistaja kantaa riskin ja vastuun osakepääoman määrällä ja 

mahdollisesti lainojen henkilökohtaisella takauksella. Osakkeenomistajat nostavat varo-

ja ja voittoja osinkoina tai palkkoina. (Patentti- ja rekisterihallitus 2012; Puustinen 

2006, 100–101.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan perustaja sijoittaa yritykseen omaa pääomaa 10 000 euroa. 

Oma rahoitus ei kuitenkaan vielä ole kunnossa. Yrittäjä tulee muutaman seuraavan 

vuoden aikana säästämään tarvittavan summan muista palkkatöistään. Tästä johtuen 

yrityksen perustaminen tulee viivästymään. Hyvin varteenotettava vaihtoehto olisi yh-

tiökumppanin löytäminen. Oman rahoituksen kerääminen helpottuisi huomattavasti. 

Lisäksi perustamislaskelmissa henkilökunnan palkkoihin suunnatut menot voitaisiin yhtä 

hyvin kohdistaa yhtiökumppanin palkkoihin. 

 

9.2 Liikeidean kannattavuus 

 

Yrityksen menestyminen vaatii sen, että yritystoiminnan tuottojen tulee pitkällä aikavä-

lillä ylittää kustannukset. Hinnoittelu vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Liian korkea 

hinta voi karkottaa asiakkaat kilpailijan luokse, kun taas liian pieni hinta ei riitä katta-

maan kustannuksia. Asiakashankinta on toinen tärkeä tekijä. Markkinoinnilla yrityksen 

on onnistuttava saattaa tuotteensa tai palvelunsa asiakkaan tietoisuuteen. Liiketoimin-

nan kannattavuutta voidaan siis parantaa pienentämällä tuotantokustannuksia tai kiin-

teitä kustannuksia, lisäämällä myyntiä ja nostamalla hintaa. (Sutinen & Viklund 2005, 

178–179.) 

 

Taulukko 4 kuvastaa Kuntosali Fitnessluolan ensimmäisen vuoden liikevaihtoennustet-

ta. Palveluiden tuntihinnat ovat arvioita keskimääräisestä kertalaskutuksesta. Kuntosa-

lin kuukausijäsenyyden keskihinta on 80 euroa (ks. alaluku 7.1.3). Jos yksi kuntoilija 

käy salilla kahdesti viikossa, tuntiveloitukseksi jää 10 euroa. Yhden ohjatun tunnin to-

teutumiseen tarvitaan vähintään viisi asiakasta, joten todellinen tuntiveloitus on 50 

euroa. Omatoimisesti harjoitteleville keskiveloitus on hieman pienempi eli noin 40 eu-

roa per tunti. 
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Taulukko 4. Kuntosalin liikevaihtoennuste ensimmäiselle vuodelle. 

 

PALVELUT 

 

Tunteja 

vuodessa 

Euroa 

yhteensä 

 

 

 Lisäravinnemyynti 

Urheiluvälinemyynti 

- 

- 

3 000 

3 000 

Ohjatut liikuntatunnit 

50 e/h 

800 

 

40 000 

 

Omatoimiset asiakkaat 

40 e/h 

250 

 

10 000 

 

Palvelut uusille asiakkaille 

50 e/h 

120 

 

6 000 

 

Personal training 

75 e/h 

27 

 

2 000 

 

Ravinto-ohjaus 

50 e/h 

30 

 

1 500 

 

Hyvinvointikoulutus 

50 e/h 

10 

 

500 

 

 

YHTEENSÄ 

 
1 237 

 
66 000 

 

Kuntosali Fitnessluolan ensimmäisen vuoden liikevaihtoennuste on yhteensä 66 000 

euroa (ks. taulukko 4). Se muodostuu myymälän 6 000 euron tuotemyynneistä, kun-

tosalitoiminnan 50 000 euron asiakasmyynnistä ja muiden palveluiden 10 000 euron 

myynnistä. 

 

Palveluiden tuottamiseen kuluu vuodessa arvion mukaan 1 237 tuntia (ks. taulukko 4). 

Jos yrittäjä on valmis tekemään töitä 360 päivänä vuodessa, niin päivittäin palveluiden 

hoitamiseen kuluu aikaa noin kolme ja puoli tuntia. Arviota voidaan pitää realistisena. 
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9.3 Rahoitussuunnitelma 

 

Yritystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan pääomaa. Rahoitustarve on laskettava en-

nen yrityksen perustamista, sillä uuden yrityksen rahoitusprosessi on monivaiheinen, ja 

vaatii paljon pohjatyötä. Aloittaakseen rahoituksen hakemisen, tulee yrityksellä olla 

valmis liiketoimintasuunnitelma, joka suunnataan aina tietylle rahoitusneuvottelun osa-

puolelle. Rahoitusneuvotteluun on valmistauduttava perusteellisesti, sillä rahoittaja 

arvioi tarkasti sekä yritystoiminnan että yrittäjän potentiaalin. (Alikoski & Viitasalo & 

Koponen 2009, 131.) 

 

Suomessa yrittäjillä on monia eri mahdollisuuksia rahoituksen hankintaan. Uudelle yri-

tykselle rahoitusvaihtoehtoja ovat oma pääoma, pankkilaina, starttiraha, Tekesin rahoi-

tus, TE-keskuksen tuet, Keksintösäätiön rahoitus, Finnveran lainat ja takaukset,  

Finpron tuki, Sitran rahoitus ja yksityiset sijoittajat. (Suomen Yrittäjät ry 2012.) 

 

Starttirahan hakijoiksi kelpuutetaan työttömät työnhakijat, työssäkäyvät ihmiset ja 

opiskelijat, jotka etenevät täyspäiväisesti yrittäjiksi. Starttirahan toivotaan tukevan tuo-

reen yrityksen syntymistä. Starttirahaa myönnetään korkeintaan 18 kuukauden ajaksi. 

Tuen antamisesta vastaa työ- ja elinkeinotoimisto. Starttirahan tarkoituksena on turva-

ta yrittäjän toimeentulo aikana jolloin yritystoimintaa ollaan käynnistämässä. (Työ- ja 

elinkeinotoimisto 2012.) Kuntosali Fitnessluolan yrittäjä hakee starttirahaa heti, kun se 

on ajankohtaista. 

 

Finnvera Oyj on valtion erityisrahoituslaitos. Finnveran investointi- ja käyttöpääomalai-

na on Kuntosali Fitnessluolan ensimmäinen lainanhakukohde. 

 

Finnveran investointi- ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville 

pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, käyttöpääomatarpeiden 

sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Investointi- ja käyttöpääomalaina on 

tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. (Finnvera Oyj 2012.) 

 

Investointi- ja käyttöpääomalainan ehtojen mukaan lainan määrä on yleensä osa koko-

naisrahoitusta. Kuntosali Fitnessluolan oma rahoitus ja avustukset ovat yhteensä 

15 000 euroa. Lainaa haetaan 50 000 euroa. Lainan koroksi nykyisen Suomen 
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taloustilanteen mukaisesti arvioidaan viisi prosenttia ja laina-ajaksi noin 10 vuotta. 

(Finnvera Oyj 2012.) 

 

9.4 Perustamislaskelmat 

 

9.4.1 Investointisuunnitelma 

 

Yrityksen perustaminen synnyttää kuluja jo ennen toiminnan aloittamista. Käyttöomai-

suutta, kuten toimitiloja, koneita ja laitteita, kutsutaan investoinneiksi. Investointilas-

kelma laaditaan yksityiskohtaisesti, sisältäen edellisten esimerkkien lisäksi kalusteet, 

remonttityöt, muut kulut ja kustannusylivarauksen. (Raatikainen 2011, 131–132.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan investointilaskelma löytyy liitteestä 1. Kuntosalilaitteet on mah-

dollista ostaa tai vuokrata. Kuntosali Fitnessluolan kuntoilulaitteet tullaan vuokraa-

maan, sillä vaikka ostetut laitteet voisivat olla hieman halvempia pitkällä aikavälillä, 

vuokrauksella voidaan vähentää alkupääoman tarvetta. Laiteinvestoinnit on toiminta-

ajatuksenkin pohjalta tarkoitus muodostaa mahdollisimman pieniksi. Laitehankintojen 

laajuutta rajoittaa myös toimitilan pinta-ala, jonka remontoinnin hintakatoksi asetetaan 

10 000 euroa. Toimistokalusteet, Crossfit-välineistö ja pieni kuntoiluvälineistö ostetaan 

noin 10 000 eurolla. 

 

Kuntosalilaitteita Suomessa myyvät muun muassa Hot Milling Oy, Omasali Oy ja Loyer 

Oy. Laitteiden ja varusteiden hintatietoja on yritysten Internet-sivuilla hyvin nähtävillä. 

Näin liiketoimintasuunnitelman aloitusvaiheessa Kuntosali Fitnessluola asettaa laitteiden 

ja varusteiden investointiin hintakaton (ks. liite 1). Yritystä perustettaessa, investointi-

vaiheessa, alan tavarantoimittajat kilpailutetaan ja toimittaja parhaalla hinta-

laatusuhteella valitaan yhteistyökumppaniksi. Kuntosalilaitteet ja painonnostovälineistö 

hankitaan leasing-sopimuksella (ks. liite 2).  Noin 20 000 euron arvoisten laitteiden ja 

välineistön kuukausittainen leasingvuokra on noin 1 100 euroa. Erinomaista lisäarvoa 

tuo optio laitteiden lunastuksesta sopimuskauden jälkeen 1,5 %:lla tuotteiden arvosta 

(Loyer Oy 2012). 
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9.4.2 Käyttöpääoman tarvelaskelma 

 

Yritys tarvitsee juokseviin menoihinsa käyttöpääomaa. Käyttöpääoman tarvelaskelmalla 

selvitetään, kuinka paljon rahaa yritys tarvitsee ennen kuin aletaan saada tulorahoitus-

ta eli yritykselle syntyy myyntituottoja. Käyttöpääoman tarve ennakoidaan ainakin kah-

delle ensimmäiselle toimintakuukaudelle. (Alikoski & Viitasalo & Koponen 2009, 108.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan käyttöpääoman tarve on laskettu liitteessä 2. Käyttöpääoman 

tarve kahdelle ensimmäiselle toimintakuukaudelle on noin 30 000 euroa. Suurimmat 

kustannuserät kohdistuvat markkinointiin, vuokriin ja palkkoihin. 

 

9.4.3 Rahoitustarvelaskelma 

 

Investointilaskelmasta ja käyttöpääoman tarvelaskelmasta muodostuu pääomantarve-

laskelma. Rahoitustarvelaskelmassa yrityksen pääomantarvetta ja saatavilla olevaa 

pääomaa verrataan keskenään. Rahoitustarvelaskelma kertoo siis, miten yrityksen ra-

hat riittävät toiminnan käynnistämiseen. (Raatikainen 2011, 133–134.) 

 

Liitteessä 3 on laskettu Kuntosali Fitnessluolan rahoitustarve. Yrityksen investoinnit ja 

käyttöpääoman tarve toiminnan käynnistämiseksi ovat yhteensä noin 55 500 euroa. 

Yritykseen sijoitetaan omaa pääomaa ja kerätään lahjoituksia yhteensä 15 000 euroa. 

Vierasta pääomaa tarvitaan noin 50 000 euroa. 

 

9.4.4 Myyntikatetarve 

 

Palveluille ja tuotteille tulee laskea myyntikatetarve. Myyntikatteella tarkoitetaan tuot-

teen tai palvelun myyntihinnan ja ostohinnan välistä erotusta. Myyntikatetarve saadaan 

laskettua yrityksen nollatuloksen kautta. Tällöin yritys saa maksettua kulunsa, muttei 

tee voittoa. (Raatikainen 2011, 134.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan myyntikatetarve ensimmäisenä vuonna on noin 100 500 euroa 

(ks. liite 4). Toisena toimintavuotena lainojen lyhennykset ja korkomenot tulevat kas-

vattamaan myyntikatetarvetta, mutta toisaalta kustannuksia voi olla mahdollista karsia 

esimerkiksi markkinoinnissa. 
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9.4.5 Kassavirtalaskelma 

 

Kassabudjetin pohjalta tutkitaan yrityksen maksuvalmiutta. Kassavirtalaskelmassa ta-

seen jaksotusratkaisuja tarkastellaan kassavirtojen eli kassaan- ja kassastamaksujen 

muodossa. Laskelmassa tilikauden tuloista vähennetään menot, jolloin jäljelle jää lop-

pukassa. Yllätyksien välttämiseksi yrityksen kassavirtalaskelma kannattaa tehdä kuu-

kausittain tai jopa viikoittain, mutta tässä suunnitelmassa riittävän kuvan antaa jo en-

simmäisen toimintavuoden tarkastelu. (Raatikainen 2011, 139.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan kassavirtalaskelman (ks. liite 5) mukaan ensimmäisen vuoden 

kassaanmaksut ovat 131 000 euroa ja kassastamaksut noin 128 000 euroa. Kassaan-

maksut muodostuvat omasta sijoituksesta, lahjoituksista, lainasta ja myynnistä. Kas-

sastamaksut tulevat liiketoiminnan kuluista, joiden suurimpia eriä ovat vuokrat ja pal-

kat. Loppukassaksi jää noin 3 000 euroa. 

 

9.4.6 Tulos- ja tase-ennusteet 

 

Kassavirtalaskelman pohjalta voidaan määrittää tulos- ja tasebudjetit. Liiketoiminta-

suunnitelmassa nämä budjetit ovat ennusteita. Ne tulee tehdä ainakin ensimmäiselle 

toimintavuodelle. Tulosbudjetissa luetteloidaan yrityksen kustannukset ja verrataan 

niitä myyntituottoihin. Tuottojen tulisi luonnollisesti kattaa kustannukset. Tulosbudjetti 

kertoo lopulta yrityksen liiketuloksen sekä ennen että jälkeen verojen. Tase on jaettu 

kahteen puoliskoon.  Vastaavaa puolella luetellaan yrityksen omaisuus ja varallisuus, 

kun taas vastattavaa puolella luetellaan oman ja vieraan rahoituksen lähteet. (Meret-

niemi & Ylönen 2009, 141.) 

 

Kuntosali Fitnessluolan tulosennusteet on tehty ensimmäiselle ja toiselle toimintavuo-

delle (ks. liite 6). Ensimmäisenä vuonna liikevaihdoksi arvioidaan luvun 9.2 mukaisesti 

66 000 euroa. Liiketoiminnan kulut ovat noin 120 000 euroa, joten liiketulos jää noin 

54 000 euroa tappiolliseksi. Tämä on kuitenkin yrityksen ensimmäisenä toimintavuote-

na odotettavissa. Seuraavana vuonna palveluiden myynnin odotetaan kaksinkertaistu-

van yrityksen tunnettuuden ja asiakaskunnan kasvun seurauksena. Laskelmassa toisen 

vuoden liiketulos ennen veroja on noin 17 000 euroa voitolla. Yrittäjä olisi tyytyväinen 

nollatulokseenkin, joten joustovaraa on mukavasti. 
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Ensimmäisen vuoden tase-ennustetta painaa alaspäin tappiollinen liiketulos (ks. liite 7).  

Tase on kuitenkin positiivisesti noin 11 000 euron tasolla. Toisen vuoden tulosennuste 

on lupaava toisen vuoden taseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 

10 Riskit 
 

Yritystoiminnassa joudutaan varautumaan moniin riskeihin ja uhkiin. Riskien välttämi-

seksi on tärkeää tunnistaa erilaiset riskityypit. Riskien hallinnan tulee olla koko henki-

löstön tehtävä. Palvelun jatkuvuus, henkilöstön työllisyys ja yrittäjän ansiot voidaan 

taata huolellisella riskien kontrolloinnilla ja pienentämisellä. Riskikohteiden vakuuttami-

nen siirtää riskejä yritykseltä vakuutusyhtiölle. (Raatikainen 2011, 102, 105.) 

 

 

 

Kuvio 4. Kuntosali Fitnessluolan riskianalyysi. 
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Riskianalyysi on ensimmäinen askel tiellä yrityksen riskien hallintaohjelman kokoami-

seen. Riskianalyysillä selvitetään kaikki yrityksen eri toimintoihin liittyvät riskit. Analyy-

sin avulla todennäköiset riskikohteet määritellään tarkasti ja riskit luokitellaan tyypeit-

täin. Löydösten perusteella suunnitellaan toimivimmat suojautumiskeinot. Lopputulok-

sena saadaan yrityksen kokonaisvaltainen riskien hallintaohjelma. (Raatikainen 2011, 

104.) 

 

Yritystoiminnan riskit jaotellaan liike-, rahoitus-, omaisuus-, rikos-, keskeytys-, riippu-

vuus-, vastuu-, henkilö-, tieto- ja vahinkoriskeihin (ks. kuvio 4). Liikeriskien osa-alueita 

ovat taloudelliset, sosiaaliset ja tekniset riskit. Kuntosali Fitnessluolan taloudelliset riskit 

liittyvät suoraan asiakkaisiin ja myynnin määrään. Sosiaalinen riskitekijä on asiakkaiden 

haluttomuus sijoittaa terveyttä edistäviin palveluihin. Tekniset riskit merkitsevät liian 

laajaa palvelukonseptia laadun kustannuksella. 

 

Kuntosali Fitnessluolan rahoitusriskien hallintakeinoja ovat valmius lainanottoon ja me-

nojen pienentäminen. Vahinko- ja omaisuusriskien varalle tarvitaan vakuutuksia. Asiak-

kaiden hoitoon ja ohjaukseen liittyy vastuuriski. Suojautumiskeinoja ovat riittävä koulu-

tus, huolellisuus ja laillisesti vedenpitävä asiakkuussopimus. Yrittäjän henkilöriskit kate-

taan erillisillä vakuutuksilla ja työttömyyskassan jäsenyydellä. Kuvio 4 havainnollistaa 

tarkemmin muut riskit ja suojautumiskeinot. 

 

11 SWOT-analyysi 
 

Termi SWOT on lyhenne englanninkielisistä sanoista Strengths, Weaknesses, Oppor-

tunities ja Threats, eli suomeksi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Yrityk-

sen SWOT-analyysi tehdään yritysidean ja toimintaympäristön havaintojen perusteella. 

(Pitkämäki 2001, 79.) 

 

Vahvuuksia ja heikkouksia tarkastellaan yrityksen omassa toiminnassa, kun taas mah-

dollisuuksia ja uhkia arvioidaan yrityksen toimintaympäristössä. Vahvuudet ovat yrityk-

sen todettuja menestystekijöitä, heikkoudet ovat kehittämiskohteita, joista yritetään 

tehdä vahvuuksia. Mahdollisuudet kuvaavat odotuksia liiketoiminnan parantamiseksi, 

uhat ovat vaaratekijöitä yrityksen toiminnalle. (Meretniemi & Ylönen 2009, 34.) 
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Toimintaansa vasta aloittavalle Kuntosali Fitnessluolalle SWOT-analyysi (ks. kuvio 5) on 

aluksi vain teoreettinen työkalu, sillä nelikenttää on täydennettävä yrityksen kokemuk-

sen karttuessa. Parhaiten se toimiikin yritystoiminnan kehittämisen apuvälineenä. 

 

SWOT-analyysin mukaan Kuntosali Fitnessluolan parhaita voimavaroja ovat yrittäjän 

into ja osaaminen, asiakaslähtöisyys, sijainti sekä asiakkaiden että kilpailijoiden suh-

teen ja Crossfit-tyylisen palvelukonseptin kysyntä. Suurimpia kehitystarpeita ovat yri-

tysmaailman osaaminen ja liikunta-alan koulutus.  

 

 

VAHVUUDET 

 

 Yrittäjän nuoruus ja usko omaan 

ideaan 

 Päivitetty taloudellinen koulutus 

 Sijainti lähellä suuria asiakasmääriä 

 Vain muutama kilpailija lähialueella 

 Palveluilla paljon kysyntää 

 Asiakaslähtöisyys 

 

 

HEIKKOUDET 

 

 Ei riittävästi valmiita suhteita  

sidosryhmiin 

 Ei yrittäjäkokemusta 

 Ei virallista valmentajakoulutusta 

 

 

MAHDOLLISUUDET 

 

 Kasvava asiakaskunta 

 Erikoistuminen liikuntapalveluihin 

laajemmin 

 Suurten ikäluokkien huomioiminen 

 

 

UHAT 

 

 Rahoitusvaikeudet 

 Asiakkaiden löytäminen 

 Alan kireä kilpailu 

 Yrittäjän loukkaantuminen tai  

sairastuminen 

 Toimitilojen vahingoittuminen 

 

 

Kuvio 5. Kuntosali Fitnessluolan SWOT-analyysi. 
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Kuntosali Fitnessluolan yritystoiminnan potentiaalisimmat mahdollisuudet löytyvät asia-

kaskunnan laajuudesta ja osaamisen kehittämisestä. Suuret ikäluokat tarjoavat suuren 

potentiaalin asiakaskunnan kartuttamiseen. Vaarallisimpia uhkia puolestaan ovat rahoi-

tuksen järjestämisen epäonnistuminen, markkinoinnin epäonnistuminen ja liikunta-alan 

kova kilpailu. Yrittäjään kohdistuvia uhkia ovat loukkaantuminen tai sairastuminen ja 

liiketiloihin kohdistuvia riskejä ovat murtovarkaudet, vesivahingot ja tulipalot. 

12 Johtopäätökset 
 

Opinnäytetyössä tutkittiin kuntoliikunta-alaa, kuntosalin liiketoimintaa ja toiminta-

ympäristöä. Kuntoliikuntapalveluille on paljon kysyntää, sillä liikunnan harrastaminen 

on lähellä suomalaisten sydäntä. 

 

Kuntosalien liiketoiminta on perinteisesti ollut yksinkertaista: hankitaan riittävän suuri 

liiketila, investoidaan laitteisiin ja annetaan asiakkaiden harjoitella itsekseen. Uuden 

sukupolven kuntosalit ovat kuitenkin tuottaneet tuoreita ja jopa mullistavia ideoita alal-

le.  Personal trainer- ja ravintoneuvontapalvelut kuuluvat ajan tasalla olevan kuntosalin 

valikoimiin.  Crossfit-tyylinen harjoittelu on rantautunut Suomeen. Alan nykyiset yrityk-

set eivät ole tarpeeksi suuria kiinnostuneiden asiakkaiden tulviessa sisään ja jäädessä 

jonotuslistalle. Uusia yrittäjiä alalle mahtuisi varmasti, mutta kuntosalin rakenne ja pal-

velukonsepti ovat tärkeitä menestystekijöitä. 

 

Kuntosalit jakautuvat Suomessa varsin selkeästi joko suurten ketjujen franchising-

liikkeisiin tai hajaantuneisiin ja itsenäisiin pienyrityksiin. Kuntosali Fitnessluola kuuluisi 

jälkimmäiseen kategoriaan. Sijainti Helsingin Kannelmäessä osoittautui kilpailija-

analyysin perusteella oivalliseksi ratkaisuksi. Crossfit-harjoittelua tarjoavat kilpailijat 

sijaitsevat etäällä, eikä perinteisiä kuntosaleja ole alueella myöskään liikaa. 

 

Markkinointisuunnitelmassa huomattiin, miten tärkeää onnistunut mainonta ja asiak-

kaiden saavuttaminen on. Kuntosali Fitnessluolalle tärkeimmät markkinointimenetelmät 

ovat sissimarkkinointi sekä näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Markki-

nointibudjetti muodostuisi näin sopivan edulliseksi. 
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Taloussuunnitelman laatiminen opetti tulevalle yrittäjälle monia asioita. Vaikka yritys-

toimintaa käynnistettäessä investointilaskelmat merkitsevät paljon, ei yritystoimintaa 

voida katsoa vain investointien näkökulmasta. Käyttöpääoman laskelmat paljastivat, 

että liiketoiminnan päivittäiset kulut vaativat myös huomattavasti rahaa. Yrityksen en-

simmäisen toimintavuoden rahoitus on suunniteltava huolellisesti. Ensimmäisenä  

vuotena on lähes väistämättä varauduttava tappiolliseen tulokseen. Laskelmien mu-

kaan tuloksen parantaminen toisena toimintavuotena ratkaisee sen, voidaanko yritys-

toimintaa jatkaa ollenkaan. 

 

Tutkimuksen perusteella Kuntosali Fitnessluolan liikeidea vaikuttaisi toimivalta. Kunnol-

linen markkinatutkimus vahvistaisi tekijän omaa analyysiä, joten sen suorittamista tulee 

harkita vakavasti. Rahoituksen järjestäminen on tulevan yrittäjän suurin ongelma. Yri-

tystä ei voida perustaa heti, vaan tuleva yrittäjä joutuu keräämään omaa rahoitusta 

muutaman vuoden ajan. Yhtiökumppanin löytäminen olisi mitä mainioin keino nopeut-

taa yrityksen perustamista. Investointien ja alkukustannusten karsiminen ovat toinen 

vaihtoehto. 

 

13 Opinnäytetyön arviointi ja oma oppiminen 
 

Reliabiliteetti mittaa tutkimuksen luotettavuutta. Reliaabeli tutkimus ei ole sattumanva-

rainen, vaan se on tarvittaessa toistettavissa samoin tuloksin.  Validiteetti puolestaan 

kuvaa tutkimuksen pätevyyttä eli se ilmaisee, kuinka onnistuneesti tutkimus on mitan-

nut tutkittua tekijää. (Reliabiliteetti ja validiteetti.) 

 

Tässä opinnäytetyössä reliabiliteetin määrittää lähteiden luotettavuus, sillä opinnäyte-

työn tyyppi oli kehittämishanke, eikä varsinaista tutkimusta tehty. Lähteinä käytettiin 

rahoituslaitosten liiketoimintasuunnitelmamalleja, alan kirjallisuutta sekä järjestöjen ja 

yhdistysten Internet-lähteitä. Käytetty lähdemateriaali oli aina mahdollisimman tuoretta 

ja otettiin mukaan vain silloin, kun se arvioitiin luotettavaksi. 

 

Opinnäytetyön validiteetin määrittää se, voisiko toinen vastaavan liiketoiminta-

suunnitelman kirjoittaja päätyä samoihin lopputuloksiin. Kannelmäkeen avataan joulu-
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kuussa 2013 uusi kuntosali (Puls & Träning Sweden AB 2012). Voidaan siis olettaa, että 

työn tulokset on löydetty päteviksi ainakin yhden toisen kuntosaliyrittäjän toimesta. 

 

Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat, sillä lopulta tulokseksi saatiin toteutuskelpoinen 

liiketoimintasuunnitelma kuntosalille. Opinnäytetyön tavoitteena luodut kysymykset 

liiketoiminnan aloittamisesta ja yrityksen perustamisesta havainnollistuivat ja lopulta 

saivat vastauksia tutkimuksen edetessä. Opinnäytetyön aiheita tutkiessani kiinnostuin 

yhä enemmän Kuntosali Fitnessluolan perustamisesta. 

 

Tälle opinnäytetyölle olisi suotavaa suorittaa jatkotutkimus tulevaisuudessa. Jatkotut-

kimuksen tavoitteena olisi joko päivittää liiketoimintasuunnitelmaa ennen yrityksen 

perustamista tai laajentaa sitä yrityksen perustamisen jälkeen. Todellinen markkinatut-

kimus ja asiakaskartoitus lisäisivät liiketoimintamallin kannattavuuden varmuutta. Eri-

tyistä huomiota tulisi kohdistaa liiketoimintaympäristön jatkoanalyysiin, liikeidean osa-

alueiden kehittämiseen ja taloussuunnitelman tarkentamiseen. 

  



44 

  

Lähteet 

 

Alikoski, Risto & Viitasalo, Jari & Koponen, Marika 2009. Yritystoiminnan taitajaksi. 
WSOY, Helsinki. 
 
Auerkari, Arja 2012. Kauneushoitolan liiketoimintasuunnitelma. Kauneushoitola Isabel-
la. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 
 
Crossfit Central Helsinki 2012. Home. Http://crossfitcentralhelsinki.com. Luettu 
11.10.2012. 
 
Crossfit Central Helsinki 2012. How We Work. Http://crossfitcentralhelsinki.com/ 
about/how-we-work. Luettu 11.10.2012. 
 
CrossFit Inc. 2012. What is CrossFit? Http://www.crossfit.com/cf-info/what-
crossfit.html. Luettu 11.10.2012. 
 
Crossfit Espoo 2012. Home. Http://www.crossfitespoo.com. Luettu 11.10.2012. 
 
Crossfit Espoo 2012. Aloittaminen. Http://www.crossfitespoo.com/?page_id=8. Luettu 
11.10.2012. 
 
Entrepreneur 2012. An Introduction to Business Plans. Http://www.entrepreneur. 
com/article/38290. Luettu 12.10.2012. 
 
Facebook 2012. Tietoja. Http://www.facebook.com/facebook/info. Luettu 19.10.2012. 
 
Finnvera Oyj 2012. Liiketoiminnan aloittamisen rahoitustarpeita. Http://www. 
finnvera.fi/Liiketoiminnan-aloittaminen/Liiketoiminnan-aloittamisen-rahoitustarpeita. 
Luettu 19.10.2012. 
 
Finnvera Oyj 2012. Investointi- ja käyttöpääomalaina. Http://www.finnvera. 
fi/Tuotteet/Lainat/Investointi-ja-kaeyttoepaeaeomalaina. Luettu 19.10.2012. 
 
Fitnesstukku 2012. Jälleenmyynti. Http://www.fitnesstukku.fi/5/fi/info/-jalleenmyyjat. 
Luettu 22.10.2012. 
 
Helin, Janne 2006. Johdatus sissimarkkinointiin. Opinnäytetyö. Satakunnan ammatti-
korkeakoulu. 
 
Helsingin kaupungin tietokeskus 2012. Tilastoja 2012. Asuminen alueittain Helsingissä 
2010. Http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/12_02_15_Tilasto_1_ 
Rauniomaa.pdf. Luettu 11.10.2012. 
 
Kamensky, Mika 2008. Strateginen johtaminen. Menestyksen timantti. Talentum Media, 
Helsinki. 
 
Kannel Gym 2012. Etusivu. Http://www.kannelgym.fi. Luettu 11.10.2012 
 



45 

  

Kauppalehti  2012. Toimitilat. Http://toimitilat.kauppalehti.fi/kohde/141.1900060. Luet-
tu 11.10.2012. 
 
Kinkki, Seppo & Isokangas, Jouko 2002. Yrityksen perustoiminnot. WSOY, Helsinki. 
 
Kuntoklubi 2012. Kuntoklubi Lassila. Http://www.kuntoklubi.fi/lassila. Luettu 
11.10.2012. 
 
Lady Line 2012. Lady Line Kannelmäki. Http://www.ladyline.fi/fi/toimipisteet/ 
kannelmaki. Luettu 11.10.2012. 
 
Loyer Oy 2012. Leasingrahoitus. Http://www.lojer.com/leasing. Luettu 22.10.2012. 
 
Luottokunta 2012. Uuden sukupolven maksupäätteet. Http://www.luottokunta.fi/ 
Tuotteet/Maksupaatteet/. Luettu 15.9.2012. 
 
Marcella, Donna 2012. Develop a Strategic Marketing Plan. Http://www.startupnation. 
com/business-articles/1263/1/strategic-marketing-plan.asp. Luettu 13.10.2012. 
 
Meretniemi, Irja & Ylönen, Hanna 2009. Yrityksen perustajan käsikirja. 2. painos. Ota-
va, Helsinki. 
 
Opettajien verkkopalvelu 2006. Liiketoimintasuunnitelma. Http://www.edu.fi/ 
oppimateriaalit/liiketoimintasuunnitelma. Luettu 21.4.2012. 
 
Opettajien verkkopalvelu 2006. Kysyntä, kilpailu ja segmentointi. Http://www03.edu.fi/ 
oppimateriaalit/markkinointisuunnitelma/pages/kysynta_segmentointi.htm. Luettu 
23.10.2012. 
 
Opinnäytetyön eri tyypit. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjel-
ma. Opinnäytetyöohje. 
 
Pakkotoisto.com 2012. Mediakortti 2012. Http://www.pakkotoisto.com/liitteet/11.pdf. 
Luettu 13.10.2012. 
 
Patentti- ja rekisterihallitus 2012. Osakeyhtiön perustamisilmoitus. Http://www.prh. 
fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio.html. Luettu 22.10.2012. 
 
Piana, Valentino 2003. Product Differentiation. Http://www.economicswebinstitute. 
org/glossary/product.htm. Luettu 12.10.2012. 
 
Pitkämäki, Ari 2001. Pk-yrityksen liiketoimintasuunnitelma. 2. painos. Kauppakaari, 
Helsinki. 
 
Print24 2012. Esitteet, flyerit, mainoslehdet. Http://print24.com/fi-fi/. Luettu 
13.10.2012. 
 
Puls & Träning Sweden AB 2012. P&T Kannelmäki. Http://www.pandt.fi/salimme/ 
kannelmaki. Luettu 22.10.2012. 
 



46 

  

Puustinen, Terho 2006. Avain omaan yritykseen. 2., uudistettu painos. Kirjakas, Nurmi-
järvi. 
 
Pyykkönen, Olli-Pekka 2005. Kiinteistöjen lukitus, kulunvalvonta ja turvajärjestelmät. 
Insinöörityö. Kajaanin ammattikorkeakoulu. 
 
Raatikainen, Leena 2011. Liikeideasta liikkeelle. 8., uudistettu painos. Edita, Helsinki. 
 
Reliabiliteetti ja validiteetti. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusoh-
jelma. Opinnäytetyöohje. 
 
Ronkainen, Susanna 2011. Aperitiiviravintolan liiketoimintasuunnitelma. Ravintola Bella 
Notte. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 
 
Ruohonen, Anna 2008. Hikeä ja mielen harmoniaa. Talouselämä 21.11.2008. 
Http://www.talouselama.fi/uutiset/hikea+ja+mielen+harmoniaa/a2053215. Luettu 
4.10.2012. 
 
Uusyrityskeskukset ry  2012.  Starttiraha.  Http://uusyrityskeskus.fi/starttiraha. Luettu  
21.10.2012. 
 
TeliaSonera 2012. Tuotteet ja palvelut. Http://www.sonera.fi/yrityksille/tuotteet+ 
ja+palvelut. Luettu 21.10.2012. 
 
Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 2012. Toimintakertomus 1.1.–31.1.2011.  Http://www. 
kunto.fi/@Bin/529178/kunto_toimintakertomus_240512_v3.pdf. Luettu 5.10.2012. 
 
Suomen Merkintäkeskus Oy 2012. Kyltit ja opasteet. Http://www.merkintakeskus.fi/ 
etusivu/category/3/kyltit-ja-opasteet. Luettu 20.10.2012. 
 
Suomen Yrittäjät ry 2012. Tätä on Suomen Yrittäjät. Http://www.yrittajat.fi/fiFI/ 
suomenyrittajat/suomenyrittajat. Luettu 12.10.2012. 
 
Suomen Yrittäjät ry 2012.  Vieras pääoma. Http://www.yrittajat.fi/fiFI/ 
minustakoyrittaja/rahoitussuunnittelu/vieraspaaoma. Luettu 13.10.2012. 
 
Suomen Yrittäjät ry 2012. Yrittäjän eläkevakuutus YEL. Http://www.yrittajat.fi/ 
yrittajaihmisena/yelvakuutus/. Luettu 14.10.2012. 
 
Sutinen, Mika & Viklund, Esa 2004. Kaikki mitä olet halunnut tietää yritystoiminnasta 
mutta et ole tiennyt keneltä kysyä. Opas yrittäjille, yrityksen perustamista suunnittele-
ville sekä yrittäjätutkintoon valmentautuville. 9., uudistettu painos. Savonia-
ammattikorkeakoulu, Kuopio. 
 
Sutton, Garrett 2005. The ABC’s of Writing Winning Business Plans. How to prepare a 
business plan that others will want to read - and invest in. Warner Books, New York. 
 
SYT-kassa. Jäsenmaksut 2012. Http://www.syt.fi/index.php?option=com_content 
&view=article&id=57&Itemid=58&lang=fi. Luettu 22.10.2012. 

 



47 

  

Tanotorvi 2012. Mediakortti 2012. Http://www.eepinen.fi/tanotorvimedia.pdf. Luettu 
13.10.2012. 
 
Toivanen, Minna 2007. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Opinnäytetyö. Kajaanin ammat-
tikorkeakoulu. 
 
Twitter 2012. About Twitter. Http://twitter.com/about. Luettu 19.10.2012. 
Työ- ja elinkeinotoimisto 2012. Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Http://www. 
mol.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp. Luettu 20.10.2012. 
 
YouTube 2012. About YouTube. Http://www.youtube.com/t/about_youtube. Luettu 
19.10.2012. 



Liite 1 

  1 (1) 

Investointilaskelma 

  

 

Investointilaskelma 

 

Yhtiön perustaminen 

Osakepääoma 

Liiketila 

Korjaus- ja muutostyöt 

Koneet ja laitteet 

Tietokone ja oheislaitteet 

     Tietokone 

     Tulostin 

Kulunvalvontajärjestelmä 

Kuntosalilaitteet 

Painonnostovälineistö 

Crossfit-välineistö 

Muut kuntosalitarvikkeet 

Irtaimisto ja sisustus 

Vastaanottotiski 

Tuoli 

Sohva 

Hyllykköjä 

Apupöytä 

Sisustus 

Siivoustarvikkeita 

Muita tarvikkeita 

Yhteensä 

Kustannusylivaraus 10 % 

Investoinnit yhteensä 

Hinta / euroa 

 

 

2 500 

 

10 000 

 

 

500 

100 

2 500 

0 

0 

5 000 

2 000 

 

300 

100 

200 

200 

100 

400 

50 

50 

24 000 

2 400 

26 400 

Lähde 

 

 

PRH 

 

hintakatto 

 

 

hintakatto 

hintakatto 

Bewapass Entro 

leasing 

leasing 

hintakatto 

hintakatto 

 

käytettynä 

käytettynä 

käytettynä 

käytettynä 

käytettynä 

 



Liite 2 

  1 (1) 

Käyttöpääoman tarvelaskelma 

  

Käyttöpääoman tarve 2 kk 

Yrityksen perustamiskulut 

Yhtiön rekisteröinti 

Markkinointi 

Internet-sivut + ajanvarauskalenteri 

Lehti-ilmoitukset 

Esitteet 

Internet-mainonta 

Mainoskyltit 

Alkuvarasto 

Lisäravinteet ja tarvikkeet 

Vuokrat 

Kuntosalilaitteet 

Painonnostovälineistö 

Liiketilan vuokra 2 kk 

Vuokravakuus 

Palkat 

Työntekijöille 

Yrittäjälle 

Palkkojen sivukulut (20 %) 

Työntekijöille 

Yrittäjälle 

Yleiskustannukset 2 kk 

Tietoyhteydet 

     Puhelin 

     Internet 

Maksupäätelaite 

Sähkö 

Vakuutukset 

YEL-vakuutus 

SYT-kassa 

Yhteensä 

Kustannusylivaraus 10 % 

Käyttöpääoman tarve yhteensä 

Hinta / euroa 

 

350 

 

40 

1 300 

80 

1 200 

150 

 

1000 

 

1 050 

1 050 

7 400 

7 400 
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2 000 

 

400 

400 

 

 

50 

40 

60 

90 

80 

340 

20 

26 500 

2 650 

29 150 

Lähde 

 

PRH 2012. 

 

TeliaSonera 2012. 

Tanotorvi 2012. 

Print24 2012. 

Pakkotoisto.com 2012. 

Suomen Merkintäkeskus 2012. 

 

Fitnesstukku 2012. 

 

Loyer Oy 2012. 

Loyer Oy 2012. 

Kauppalehti 2012. Toimitilat. 

Kauppalehti 2012. Toimitilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TeliaSonera 2012. 

TeliaSonera 2012. 

Luottokunta 2012. 

 

 

YEL: 16,9 % 

SYT-kassa. Jäsenmaksut 2012. 

 

 

 



Liite 3 

  1 (1) 

Rahoitustarvelaskelma 

  

 

Rahoitustarvelaskelma 

 

Investoinnit 

Käyttöpääoma 

Kustannusylivaraus 

euroa 

24 000 

26 500 

5 050 

 

Omat säästöt 

Avustukset 

Lainat rahoitusyhtiöiltä 

euroa 

10 000 

5 000 

50 000 

Rahoitustarve yhteensä 55 550 Pääoma yhteensä 65 000 

 



Liite 4 

  1 (1) 

Myyntikatetarvelaskelma 1.vuosi 

  

 

Myyntikatetarve / 1. vuosi 

 

Minimitulostavoite 

Lainojen lyhennykset 

Rahoitustulostarve 

Lainojen korot 

Käyttökatetarve 

Vuokrat 

Palkat 

Palkkojen sivukulut 

YEL 

Muut kiinteät kulut 

     Markkinointi 

     Vakuutukset 

     Sähkö 

     Puhelin 

     Internet 

     Internet-sivut 

     Maksupäätelaite 

     SYT-kassa 

Muut kiinteät kulut yhteensä 

Myyntikatetarve yhteensä 

Minimimyyntikatetarve 

euroa 

 

0 

0 

0 

0 

0 

64 400 

24 000 

4 800 

2 040 

 

     2 970 

     480 

     540 

     300 

     240 

     240 

     390 

     120 

5 280 

100 520 

100 520 
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  1 (1) 

Kassavirtalaskelma 

  

 

Kassavirtalaskelma 

Kassaanmaksut 

Alkukassa 

Oma pääoma 

Lainat 

Muu rahoitus 

Myynti 

Yhteensä 

 

Kassastamaksut 

Vuokrat 

Ostot 

Koneet ja laitteet 

Pienhankinnat 

Palkat 

Palkkojen sivukulut 

YEL 

SYT 

Sähkö 

Lainanlyhennykset 

Korot 

Korjaus- ja muutostyöt 

Markkinointi 

Puhelin, internet, maksupääte 

Vakuutus 

Verot 

Yhteensä 

 

Loppukassa 

1. toimintavuosi 

 

0 

10 000 

50 000 

5 000 

66 000 

131 000 

 

 

64 400 

6 000 

10 100 

1 400 

24 000 

4 800 

2 040 

120 

540 

0 

0 

10 000 

2 970 

1 170 

480 

0 

128 020 

 

2 980 

 



Liite 6 

  1 (1) 

Tulosennusteet 1. ja 2. vuosi 

  

 

Tulosennuste 1. vuosi 

 

Liikevaihto 

Ostot 

Markkinointi 

Henkilöstökulut 

Vakuutukset 

Vuokrat 

Poistot ja arvonalentumiset (20 %) 

Pienhankinnat 

Liiketoiminnan muut kulut 

= Liiketulos 

Rahoituskulut (korot) 

= Voitto/tappio ennen veroja 

Verot 

Tilikauden tulos  

euroa 

 

66 000 

6 000 

2 970 

30 960 

480 

64 400 

2 020 

1 400 

2 430 

-53 940 

0 

-53 940 

0 

-53 940 

 

Tulosennuste 2. vuosi 

 

Liikevaihto 

Ostot 

Markkinointi 

Henkilöstökulut 

Vakuutukset 

Vuokrat 

Poistot ja arvonalentumiset (20 %) 

Pienhankinnat 

Liiketoiminnan muut kulut 

= Liiketulos 

Rahoituskulut (korot 5 %) 

= Voitto/tappio ennen veroja 

Verot (26 %) 

Tilikauden tulos  

euroa 

 

126 000 

6 000 

2 970 

30 960 

480 

64 400 

2 020 

0 

2 430 

16 740 

2 500 

14 240 

3 702 

10 538 
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  1 (1) 

Tase-ennuste 1.vuosi 

  

Tase-ennuste 1. vuosi 

Vastaavaa 

 

Pysyvät vastaavat 

Koneet ja laitteet (80 %) 

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat 

Loppukassa 

 

 

Vastaavaa yhteensä 

 

 

 

8 080 

 

 

 

 

2 980 

 

 

11 060 

Vastattavaa 

 

Oma pääoma 

Omat sijoitukset 

Avustukset 

Tilikauden tulos 

 

Vieras pääoma 

Lyhytaikainen 

Pitkäaikainen 

 

Vastattavaa yhteensä 

 

 

 

10 000 

5 000 

-53 940 

 

 

0 

50 000 

 

11 060 

 


