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Yrityksen perustaminen rakennusalalle ja liiketoiminnan käynnistäminen on työ, 
jonka tarkoitus on kertoa lukijalleen realistisesti ja käytännönläheisesti 
rakennusalanyrityksen perustamisen vaiheet, suunnitelmat ja siihen liittyvät 
toimet.Lisäksi selvitetään yrityksen alkuvaiheen suunnitelmat ja toimet.

Työ on syntynyt tekijän oman yrityksen ohessa ja tuloksena. Työn sisältö 
koostuu eri lähteistä kerätyistä teoriatiedoista sekä kokemusperäisestä tiedosta 
ja tutkimuksesta.

Työn tuloksena on tarkastuslista siitä, mitä aloittavan rakennusalan yrittäjän 
tulee ottaa huomioon. Lisäksi tuloksena esitetään kokemusperäistä tietoa 
yrittäjänä olemisesta, jota yrittäjäksi aikova voi hyödyntää omalla 
alkutaipaleellaan.

Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi, joka voi aiheuttaa paljon 
stressiä ja huolenaihetta. Yrittäjyys on kutsumusammatti, joka edellyttää muun 
muassa riskienhallintaa, ammattitaitoa, taloustuntemusta, johtamistaitoja, 
sosiaalisuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Onnistuessaan työssään yrittäjä 
kokee mahdollisuuksien rajattomuuden, on itsensä herra sekä vakaa niin 
taloudellisesti kuin työn mielekkyyden suhteen.
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SANASTOA

analyysi Jonkin koostumuksen tai laadun selvittäminen, erittely, 

jäsentely, eritelmä. Esim. kemiallinen analyysi.

budjetti Tulo- ja menoarvio, talousarvio. Esim. valtion budjetti.

freelancer Pätkätöitä tekevä työntekijä, jolla on 

samanaikaisesti yksi tai useampia työnantajia. 

Freelancer voi olla toimeksiantoja tekevä vapaa 

ammattilainen tai yrittäjä. Yhteistä eri freelance-työn 

muodoille on työtehtävien tilapäisyys ja freelancerin 

mahdollisuus valita vapaasti, mitä töitä tekee eri 

toimeksiantajille.

franchising Liiketoiminta lisensoidulla tavaramerkillä ja liikeidealla.

imago Henkilön, liikeyrityksen tai muun vastaaavan tietoisesti 

itsestään antama kuva.

immateriaalioikeus Aineeton oikeus johonkin, kuten patentti, tavaramerkki 

tai muu vastaava.

investointi Suppeimmassa merkityksessään pääoman eli 

tuotantovälineiden tai maan hankintaa tuotantoa 

varten. Investoinnin tarkoituksena on yleensä 

tuotannon aloittaminen tai lisääminen. Muitakin 

tavoitteita voi olla, kuten tuotannon tehostaminen, 

työnteon helpottaminen, ympäristökuormituksen 

vähentäminen tai viranomaisen säännöksen 

noudattaminen. Investointi on yleensä suuri sijoitus, 

jonka oletetaan maksavan itsensä pitkällä aikavälillä 

takaisin.
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katetuotto Myyntituoton ja muuttuvien kustannusten erotus.

kustannusetu Tuotteen tai palvelun hinta on halvempi kuin 

kilpailijoilla, joka antaa etua yritykselle 

kilpailutilanteessa.

käyttöomaisuus Pitkäaikaiskäyttöön tarkoitettu omaisuus. Esim. 

rakennukset, koneet ym.

media Lehdet, radio, televisio, mainostaulut tms. viestinnän 

kanavana, viesti(e)n välittäjä, viestin ilmaisuväline.

mikroyritys Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka 

palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää, 

jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai 

taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa.

pienyritys Pieni yritys, jonka henkilöstön 

määrä on alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen 

loppusumma ei ylitä 10 miljoonaa euroa.

rekrytointi värväys, palkkaus, työhaastattelu.

small talk kohteliaan sävyinen kevyen pinnallinen keskustelu, 

juttelu, jutustelu, rupattelu.

tase-erittely Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti lueteltu jokaisen 

taseen tilin sisältö omaa pääomaa lukuunottamatta 

Esimerkiksi Ostovelat-tilin tase-erittely sisältää tiedot 

jokaisesta tulleesta laskusta, jota ei ole 

tilinpäätökseen mennessä ennätetty maksaa. Erittelyyn 

listataan velkojan nimi, paikkakunta, laskun päiväys, 

numero ja euromäärä. Näin käydään ryhmittäin läpi 

koko taseen sisältö.
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tase Kirjanpitotileistä määrävälein laadittava (senhetkisen 

tilitilanteen osoittava) kaksipuolinen laskelma, bilanssi. 

Esim. yhtiön tase. 

tilikausi Kausi, us. (kalenteri)vuosi, jonka aikaisesta 

kirjanpidosta tehdään tilinpäätös, kirjanpitokausi.

tulorahoitus Toiminnan rahoitus kertyvillä tuloilla.

tuloslaskelma Tilinpäätökseen kuuluva kirjanpidollinen laskelma, 

jossa tuloista vähennetään menot määräkaavan 

mukaan.

uutuusarvo Uutuudesta johtuva arvo. Esim. idea, jolla on 

uutuusarvoa.

visio (Tulevaisuuden)kuva, näkymä, hahmotelma, kuvitelma.

yrityshautomo Yrityshautomo tarkoittaa (parhaimmillaan) pienten, 

aloittavien yritysten ”laukaisualustaa”, jolla madalletaan 

aloittamisen kynnystä, tarjotaan työtiloja ja –välineitä 

subventoituun hintaan, tarvittaessa autetaan liikeidean 

ja/tai liiketoimintasuunnitelman jalostamisessa, 

edistetään verkostoitumista ja tarjotaan tukea ja apua 

muutaman ensimmäisen elinvuoden aikana. 
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyö kertoo lukijalleen yrityksen perustamisesta rakennusalalle. Työ 

keskittyy lähinnä yksityiseen elinkeinonharjoittajaan ja Pohjois-Suomen alueelle. 

Silti työssä on otettu mukaan myös muita yritysmuotoja ja kerrotaan yleisesti 

yrittämisestä. Yrityksen perustamisesta löytyy paljon tietoa ja teoksia jo 

ennestään. Nämä teokset eivät kuitenkaan ole kohdennettuja suoraan 

rakennusalalle ja teokset ovat hyvin teoriapainotteisia eivätkä teoksen tekijät ole 

yleensä perustaneet omaa yritystä. Tämän työn on tarkoitus kertoa realistisesti 

ja käytännöntasolla, miten rakennusalan yrityksen perustaminen tapahtuu, mitä 

se edellyttää, mitä olisi hyvä ottaa huomioon ja mitä tapahtuu perustamisen 

jälkeen käytännössä. 

Tämä työ on syntynyt oman yritykseni Rakennus Roope Hannulan (YEH) 

perustamisen ohessa ja tuloksena. Halusin tehdä opinnäytetyöni yrittämisestä, 

koska koin siitä olevan hyötyä omassa liiketoiminnassani. Aihe oli kiinnostava ja 

koin, että tästä työstä voisi olla hyötyä yrittäjäksi aikovalle. Kohtasin itse monia 

ongelmatilanteita ja tietämättömyyttä omaa yritystäni perustaessani. Tässä 

työssä pyrin tuomaan niitä asioita esille.

  TAULUKKO 1. Yritykset valtakunnallisesti ja Pohjois-Suomessa. (4; 5)

Työssä kuvataan yritystoiminnan aloittamisen vaiheet  rakennusalalla toimivan 

yrittäjän näkökulmasta. Työn tuloksena esitetään tarkastuslista asioista, jotka 

aloittava rakennusalan yrittäjä joutuu ottamaan huomioon. Työn tarkoitus ei ole 

11

Yrityksiä kaikilla toimialoilla vuonna 2011 322 232 kpl

Yrityksiä rakentamisen toimialalla vuonna 2011 41 366 kpl

Aloittaneita yrityksiä rakentamisen toimialalla vuonna 2011 5143 kpl

Lopettaneita yrityksiä rakentamisen toimialalla vuonna 2011 4151 kpl

Aloittaneita yrityksiä Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2011 2803 kpl

Lopettaneita yrityksiä  Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2011 2146 kpl



kannustaa tai olla kannustamatta ketään yrittäjyyteen vaan kertoa siitä 

realistisesti ja käytännöntasolla.
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2 YRITYS JA YRITYKSEN PERUSTAMINEN

2.1 Yritys

Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä harjoittamaa 

taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat

- ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai 

rekisteröidyllä toiminimellä

- oikeushenkilöt, kuten osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen 

yhdistys ja avoin yhtiö

- julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset.

Toisen määritelmän mukaan myös asuntoyhteisöt määritellään yrityksiksi. 

Yrityksen määrittely perustuu tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93 ja 

yritysrekisteriasetukseen (EY) 177/2008. (1.)

2.2 Yrittäjä

Yrittäjän virallinen määritelmä riippuu viranomaisesta. Sekä yrittäjäoikeudessa 

että eläke- ja työttömyysasioissa yrittäjä määritellään eri tavoin. (2.) 

Tilastokeskus määrittelee yrittäjän mm. seuraavalla tavalla:

Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa 

omaan laskuun ja omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla 

työnantajayrittäjä tai yksinäisyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja tai f

reelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä 

kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi. (3.)
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Toinen selkeä määritelmä yrittäjälle on:

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa harjoittaa  

liiketoimintaa yrityksessä, jonka tavoitteena on voitto. Toimintaan 

liittyy riskinottaminen. (2.)

Yrittäjän työttömyysturvan kannalta yrittäjyyden määritelmä poikkeaa hieman 

muista, tässä asiayhteydessä yrittäjäksi lasketaan henkilö, joka muun muassa 

on YEL:n (yrittäjä eläkelain) mukaisesti vakuutusvelvollinen. (2.) Yrittäjän on itse 

otettava selville, miten kukin viranomaistaho määrittelee yrittäjyyden.

2.3 Yrittäjyyden muodot

Yrittäjyyttä voi harjoittaa monella tapaa. Uuden yrityksen perustamien olemassa 

olevalla liikeidealla on yleisin. Silloin jo käytössä olevaa liikeideaa toteutetaan 

jollakin uudella ja kilpailukykyisellä tavalla tai alueella. Muita yrittäjyyden 

muotoja ovat

• uuden yrityksen perustaminen täysin uudella liikeidealla

• toimivan yrityksen ostaminen

• franchising-yrittäjyys

• sivutoiminen yrittäjyys

• osakkuus

• tiimiyrittäjyys

• sosiaalinen yrittäjyys. (2.)

2.4 Yhtiömuodot

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (YEH) eli toiminimi (tmi)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja harjoittaa liiketoimintaa yksin tai puolisonsa 

kanssa, kuitenkin toiminimi on aina yhden henkilön nimissä. Yksityinen 

elinkeinonharjoittaja vastaa liiketoiminnastaan henkilökohtaisesti, kuten 

päätöksenteosta, mutta myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toiminimen 
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taloushallinto ja kirjanpito on suhteellisen yksinkertainen ja helppo. Toiminimeen 

voi palkata työntekijöitä ihan niin kuin muihinkin yhtiöihin. 

Toiminimi sopii henkilöille, jotka aikovat yrittäjäksi yksin ja jotka aikovat pitää 

liiketoimintansa pienyrityksen tasolla. Toiminimen verotus, hallinto ja 

riskiensietokyky eivät ole suotuisia keskikokoisille ja sitä suuremmille yrityksille. 

On huomioitavaa, että yritysmuodon voi muuttaa myöhemmin tai toiminnan 

siirtää uudelle yritykselle. Toiminimi on helppo perustaa; perustamiseen 

tarvitaan vain perustamisilmoitus. (2.)

Henkilöyhtiöt eli kommandiittiyhtiö ja avoinyhtiö (Ky ja Ay)

Yhtiöiden erona on, että ky:ssä on vähintään vain yksi vastuunalainen yhtiömies 

ja ay:ssä vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä. Yhtiömies henkilöyhtiöissä 

voi olla luonnollisen henkilön lisäksi myös oikeushenkilö (toinen yritys). 

Henkilöyhtiöstä vastaavat vastuunalaiset yhtiömiehet myös henkilökohtaisella 

omaisuudellaan. Henkilöyhtiöt sopivat yhtiömuodoksi, jos yrittäjiksi aikovia on 

enemmän kuin yksi. Se sopii hyvin esimerkiksi perheyrityksille. (2.)

Vastuunalaisten yhtiömiesten välillä tulee vallita suuri luottamus, koska yhden 

vastuunalaisen yhtiömiehen tekemä sitoumus koskee kaikkia vastuunalaisia 

yhtiömiehiä. Henkilöyhtiön taloushallinto ja kirjanpito vaatii taloushallinnon 

ammattilaisen. Henkilöyhtiön perustaminen vaatii perustamisilmoituksen lisäksi 

yhtiömiesten välisen kirjallisen yhtiösopimuksen sekä yhtiöön sijoitettavan 

yhtiöpanoksen, joka voi olla rahaa, omaisuutta tai työpanos. Yhtiöpanoksen 

määrää ei ole laissa määritelty. (2.)

Osakeyhtiö (Oy ja Oyj)

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen tai oikeushenkilö. 

Osakeyhtiön perustaminen vaatii aina sijoitettavan osakepääoman joka on 

yksityisellä osakeyhtiöllä vähintään 2500 euroa ja julkisella 80 000 euroa. 

Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuusa osakeyhtiön 

sitoumuksista. Osakeyhtiön verotus on suotuisin suuria rahamääriä 

käsiteltäessä. Osakeyhtiön perustaminen, hallinto ja taloushallinto ovat 
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monimutkaisimpia ja vaativat aina ammattilaisen apua. Osakeyhtiö sopii 

yhtiömuodoksi muun muassa silloiin, kun perustajia on vain yksi ja toiminnan on 

tarkoitus olla laajamittaista. (2.)

Suurille yrityksille sopii parhaiten julkinen osakeyhtiö. Julkisessa osakeyhtiössä 

yhtiön osakkeilla saa käydä kauppaa ja tarjota niitä yleisölle. Osakeyhtiö on 

perustajilleen henkilökohtaisesti riskittömämpi ja turvallisempi henkilöyhtiöihin 

verrattuna. Perustaminen vaatii osakkaiden välisen perustamissopimuksen, 

jossa muun muassa yhtiölle tulee valita toimitusjohtaja, hallitus ja tilintarkastajat. 

Sen lisäksi tarvitaan sijoitettava pääoma ja, jos perustajia on useampia niin 

kirjallinen osakassopimus.(2.)

Osuuskunta

Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Osuuskunnan 

omistavat jäsenet. Osuuskunnan jäsenmäärää tai osuuspääomaa ei ole ennalta 

määrätty. Osuuskunta harjoittaa elinkeinotoimintaa jäsentensä taloudenpidon ja 

elinkeinon tukemiseksi. Se voidaan perustaa myös aatteelliseen tarkoitukseen. 

(13.)

Osuuskunta soveltuu hyvin harvoin rakennusalan yrityksen yhtiömuodoksi tai ei 

ainakaan ole siihen suotuisa. Kuitenkin esimerkiksi joillekin rakennusalan 

asiantuntija- ja tutkijaryhmille osuuskunta voi sopia. 

2.5 Liikeidea

Jokaisella yrityksellä on liikeidea. Kaikki yrityksen toiminta pohjautuu 

liikeideaan.Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys 

toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Liikeidea vastaa 

kysymyksiin: Mitä? Kenelle? Miten? (2.)

Monilla yrittäjiksi aikovilla on vain idea siitä, mitä yritys tulisi tekemään tai 

tuottamaan. Tätä ideaa työstämällä päästään liikeideaan.

Liikeidealla tulee olla uutuusarvoa. Liikeidean tulisi olla uusi niillä markkinoilla, 

joilla toimitaan. Jo olemassa olevaan liikeideaan täytyisi tuoda jotain uutta, joka 
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saa asiakkaat valitsemaan juuri sinun tuotteesi. Ei liikeidean välttämättä tarvitse 

olla ennennäkemätön ja ainutlaatuinen, vaan jo olemassa olevalla ja täysin 

samanlaisella liikeidealla voi päästä siihen tulokseen, että asiakkaita riittää, jos 

kysyntää on paljon ja tarjontaa vähän. Näitä toimialoja ja -alueita on kuitenkin 

hyvin harvassa ja on muistettava, että oman toiminnan kehittäminen ja 

uutuusarvon luominen on yksi tärkeimmistä asioista kannattavuuden ja 

menestyksen luomisessa.

Liikeideaa työstäessä olisi hyvä miettiä seuraavia asioita:

• Mikä on asiakkaan hyöty, mitä asiakas saa, mihin se sitä käyttää, miksi 

asiakas hankkii sen?

• Millaisella imagolla yritys toimii, millaisia mielikuvia yritykseen ja 

tuotteeseen liitetään?

• Mitä yritys tuottaa ja tarjoaa, miten se eroaa kilpailijoista, mikä on 

kilpailuetu, millaisella hinnalla, minkälainen toimitus?

• Keitä ovat asiakkaat, missä ja miten paljon, miten heidät tavoittaa, 

paljonko he ovat valmiita maksamaan, miten he maksavat?

• Miten toimitaan, tuotetaanko itse vai teetetäänkö alihankkijalla, miten 

markkinoidaan ja miten myydään?

• Mitkä ovat voimavarat, kuten tilat, koneet ja laitteet, pääoma, osaaminen, 

kokemus ja ammattitaito? (2.)

Helppo keino testata omaa liikeideaa on tehdä pieni markkinakysely. 

Aidoimman palautteen tuotteesta saa mahdollisilta asiakkailta. (2.)

Rakennusalalla täysin uuden liikeidean luominen on hyvin hankalaa. Tämä 

johtuu siitä, että rakennusalalla on hyvin paljon toimijoita ja ennen kaikkea siitä, 

että rakennusala on hyvin tarkkaan säädelty. On olemassa niin tarkat ja 

yksiselitteiset lait, määräykset ja ohjeet, ettei innovatiivisuudelle ole juuri sijaa. 

Täysin uusi liikeidea rakennusalalla voisi olla jonkin uuden materiaalin 
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tuottaminen tai uudenlaisen palvelukokonaisuuden tarjoamien. Tästä 

esimerkkinä on vastikään markkinoille tulleet massiivipuuelementtien tuotanto ja 

elinkaarirakentamisen malli, jossa palveluun kuuluu itse rakentamisen lisäksi 

useiden vuosien korjaus- ja huoltosopimus. 

Oma liikeideani on hyvin perinteinen, tuotamme rakentamispalveluita 

pientalokohteisiin. Tarkemmin rakennamme omakotitaloja, loma-asuntoja, 

talous- ja piharakennuksia, peruskorjaamme ja saneeraamme pientaloja. 

Erityisesti meillä on vahva ammattitaito hirsirakentamisessa ja pesuhuone- ja 

saunasaneerauksissa. Vastaavanlaisia palveluntarjoajia löytyy markkinoilta 

pilvin pimein. Uutuusarvoa ja erottuvuutta kilpailijoihin olen tuonut toimintaani 

muun muassa asiakaspalvelulähtöisyydellä, laadulla, koulutuksella, 

luotettavuudella, nykyaikaisuudella, huolettomuudella, suunnittelu- ja 

työnjohtopalveluilla.

 Palveluitteni kirjo on hyvin laaja, eikä ehkä olisi järkevää toimia näin laajalti 

vaan keskittyä ja panostaa johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Toimin kuitenkin 

sellaisella alueella, jossa minulta loppuisi työt hyvin äkkiä, jos tekisin vain 

esimerkiksi pesuhuone- ja saunasaneerauksia. Olen myös huomannut lyhyen 

yrittäjäurani aikana, että asiakkaat haluavat teetättää rakennushankkeensa 

yhtenä kokonaisuutena mielellään yhdeltä toimittajalta ja mahdollisimman 

huolettomasti. 
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2.6 Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamista voidaan kuvata alla olevilla vaiheilla.

KUVA 1. Perustamisen vaiheet (2)

Yrityksen perustaminen sisältää vähintään kaikki yllämainitut vaiheet, mutta 

usein eri vaiheet selvitellään samanaikaisesti. Perustamisen vaiheista kerrotaan 

tarkemmin jäljempänä tässä työssä.
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                            Mitä, kenelle, miten?

         LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

  YRITYSTOIMINNAN LUVANVARAISUUDEN SELVITTÄMINEN

           MAHDOLLISEN RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN
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  PERUSTAMISILMOITUS YRITYS- JA YHTEISÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN

  VAKUUTUKSET 

   KIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN



3 YRITYSTEN JA RAKENNUSALAN TILASTOLLINEN 
TARKASTELU

Tässä kappaleessa tuodaan esille rakennusalan tilannetta, yritysten määrää ja 

kehitystä tilastollisesta näkökulmasta. 

3.1 Rakennusala valtakunnallisesti ja Pohjois-Suomessa

TAULUKKO 2. Rakennus- ja asuntotuotannon myönnetyt rakennusluvat 2009-

2011 (7)

TAULUKKO 3. Myönnetyt rakennusluvat vapaa-ajanasunnot ja pohjois-suomi  

2010-2011 (8)

Muita merkittäviä tilastotietoja pienelle rakennusalan yritykselle on se, että 

Suomessa rakennettiin vuonna 2011 noin 50 000 kappaletta saunoja ja muita 
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Myönnetyt Erilliset Rivi- ja 
rakennusluvat Kaikki rakennukset Asuinrakennukset pientalot ketjutalot Asuinkerrostalot

2009 27513* 26559* 9650* 2728* 14181*

2010 33642* 32793* 12221* 3857* 16715*

2011 34529* 33894* 11724* 4494* 17676*

*Asunnot (kpl)

Vuosi 2010 2011

Myönnettyjä rakennuslupia vapaa-ajanasunnoille 5469 kpl 4806 kpl
joista lappiin ja pohjois-pohjanmaalle 989 kpl 849 kpl

Myönnetyt rakennusluvat Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle 3934 asuntoa 3767 asuntoa



piharakennuksia ja se, että vuonna 2011 omakotitaloja remontoitiin Suomessa 

arviolta 3,9 miljardilla eurolla. Vastaava luku vuodelle 2012 on 4 miljardia euroa. 

(9; 10.) Ennuste myönnettyjen rakennuslupien määrästä vuodelle 2012 on 

valtakunnallisesti laskeva verrattuna vuosiin 2010 ja 2011 (11.)

3.2 Yhteenveto tilastoista

Edellämainituista tilastoista voi tehdä seuraanvanlaisia johtopäätöksiä:

• Yritysten määrä valtakunnallisesti on lisääntynyt viime vuosina,  kun taas 

rakennusalan yritysten määrä Pojois-Suomessa on vähentynyt.

• Rakennus- asuntotuotannon rakennnusluvat ovat valtakunnallisesti 

noususuunnassa, kun taas Pohjois-Suomessa ne ovat laskusuunnassa.

• Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on valtakunnallisesti 

laskusuunnassa, kun taas korjausrakentamisen määrä on lisääntynyt 

viime vuosina ja tulee myös lisääntymään tulevaisuudessa.

• Vaikka rakennusala on ollut pienessä nousussa parin viime vuoden ajan, 

silti tulevaisuuden ennusteet ovat laskusuuntaiset.
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4 YRITTÄJÄN OMINAISUUDET

Henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja valmiuksilla on suuri merkitys yrittäjänä 

onnistumisessa. Vaikka olisikin keksinyt hyvän ja menestyksekkään liikeidean, 

ei kaikista silti ole ottamaan yrittäjän roolia. Täydellisiä ominaisuuksia omaavaa 

yrittäjää ei ole olemassakaan, vaan kaikilla on hyviä ja huonoja puolia. 

Tärkeintä onkin tiedostaa omat vahvuudet ja heikkoudet, jotta niitä pystyy 

kehittämään ja parantamaan. Ei ole olemassa konseptia, jolla pystyisi 

rajaamaan pois ne, joilla on tai ei ole mahdollisuuksia onnistua yrittäjänä. 

Jokaisen on itse tunnistettava omat ominaisuutensa ja valmiutensa. Ihminenhän 

ei kaiketi pysty muuttumaan, mutta omaa käyttäytymistään voi muuttaa.

Tärkein yrittäjän ominaisuus on halu ja usko omaan tekemiseen. Ilman näitä 

elementtejä yrittäjänä on lähes mahdotonta onnistua. Kun uskoo tarpeeksi 

itseensä ja on vahva tahto ja halu tehdä omaa juttuaan, pyrkii silloin eteenpäin, 

pyrkii kehittymään, on valmis ottamaan riskejä ja on valmis uhraamaan itsensä 

tuloksen saavuttamiseksi. Muita hyviä ominaisuuksia yrittäjälle ovat muun 

muassa ahkeruus, luotettavuus, aikaansaavuus, innovatiivisuus, päättäväisyys, 

rohkeus, ongelmanratkaisukyky, riskienhallintakyky, tavoitteellisuus ja 

stressin/epävarmuuden sietokyky. 

Edesauttavien henkilökohtaisten ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden lisäksi 

yrittäjällä tulee olla myös tietoa ja taitoa. Tulee olla ammattitaitoa siltä alalta 

mille aikoo yrittäjäksi, tulee olla hieman taloustuntemusta, tulee tiedostaa 

kilpailutilanne ja tulee osata myydä ja markkinoida. Näitä edellä mainittuja 

asioita voi kehittää muun muassa koulutuksella. 

Yrittäjyyteen on olemassa monia kannustavia tekijöitä ja myös haasteita. On 

tärkeää myös miettiä sitä, miksi haluaa yrittäjäksi. Yrittäjyyden hyviä puolia ovat 

muun muassa saa olla itse itsensä pomo, mahdollisuuksien rajattomuus, voi 

valita itse työaikansa, menestymisen mahdollisuus, saa olla luova ja toteuttaa 

vapaasti. Yrittäjyyden haasteita etenkin alkuvaiheessa ovat tiedon puute 
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yritystoiminnasta, ammattitaidon puute, resurssien puute, rahoituksen hankinta, 

ajan käyttö ja epävarmuus toiminnassa. 

Yrittäjäksi ei tulisi ryhtyä hätiköiden, kokeilun halusta, suunnittelematta tai 

pelkkä rahankiilto silmissä. Ajatusta yrittäjyydestä kannattaa kypsytellä mielessä 

ajan kanssa, ja tuleva toiminta kannattaa suunnitella huolellisesti ja 

asiantuntijoiden apua hyväksikäyttäen. 

Itse olen lähtöisin yrittäjäperheestä ja olen tiennyt jo vuosia ryhtyväni yrittäjäksi. 

Niinpä minulla on ollut aikaa hankkia koulutusta, tietoa ja ammattitaitoa 

yritystoimintani pohjaksi sekä työstää omaa liikeideaani. Omia ominaisuuksiani 

olen pyrkinyt havainnoimaan ja kehittämään ajan kanssa. Esimerkiksi 

palautteen saaminen omasta toiminnastaan on yksi hyvä keino omien 

vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisessa. Yrityskseni toiminnan olen 

pyrkynyt rakentamaan vahvuuksieni varaan ja heikkouksiani olen pyrkinyt 

parantamaan.

Rakennusalan yrittäjän hyviä ominaisuuksia, tietoja ja taitoja ovat

• työkokemus rakennusalalta, ainakin työntekijätasolta

• matemaattisuus

• määräysten ja ohjeiden tuntemus ja hallinta

• ongelmanratkaisukyky

• organisointikyky ja kokonaisuuksien hallinta

• kyky sietää epävarmuutta

• luonteeltaan lujatahtoinen

• päättäväisyys

• sosiaalisuus ja asiakaspalvelulähtöisyys.
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5  LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän 

yrityksen käynnistämiseen. Sen tehtävä on auttaa hahmottamaan ja 

suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja 

kannattavuutta. Liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät aina kirjallista 

liiketoimintasuunnitelmaa, jotta he voivat arvioida rahoitusta hakevan yrityksen 

liiketoimintaedellytyksiä. (12.)

Liiketoiminnan keskeinen sisältö:

• liikeidea

• yrittäjän vahvuudet

• tuotteet ja palvelut

• asiakkaat ja markkinat

• käytännön järjestelyt

• rahoituslaskelmat

• kannattavuuslaskelmat. (12.)

Apua ja valmiita pohjia liiketoimintasuunnitelmalle on saatavilla runsaasti. Myös 

maksuttomia palveluita ja opastusta on saatavilla. Internet on hyvä väline näihin 

palveluihin tutustumiseen.

Liiketoimintasuunnitelma ottaa huomioon lähes kaikki liiketoiminnan 

käynnistämiseen tarvittavat seikat. Siksi se on suuressa roolissa tässä työssä. 

Tässä työssä liiketoimintasuunnitelman esittelemiseen käytän samantapaista 

kirjallista sisältörunkoa kuin Oulun Seudun ammattikorkeakoulun Yrityshautomo 

käyttää. Olen itse tehnyt kyseisellä pohjalla liiketoimintasuunnitelman ja olen 

sen hyväksi havainnut ja hakenut sekä saanut sillä rahoitusta. 

Liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään nimenomaan rakennusalan yritykseen.
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Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa on  tärkeä muistaa, että suunnitelma 

laaditaan ensisijaisesti itseä varten ja toissijaisesti rahoittajan nähtäväksi . 

Kolmanneksi olisi hyvä, jos olisi joku ulkopuolinen puolueeton taho, joka arvio 

suunnitelmaa. Onnistuessaan liiketoimintasuunnitelma selkyttää yritystoimintaa 

ja sen kannattavuutta, selkeyttää yrittäjän itsensä ajatuksia liiketoiminnasta, 

toimii alkuvaiheen polkuna yrittäjälle ja toteaa laskennallisesti toiminnan 

kannattavuuden.

5.1 Tiivistelmä

Liiketoimintasuunnitelmasta on hyvä laatia lyhyt tiivistelmä, joka tutustuttaa 

lukijan suunnitelmaan (20).

Perustaja

Perustajasta tai perustajista on hyvä henkilötietojen lisäksi antaa tietoa 

koulutuksesta, työkokemuksesta, työnantajista,muusta 

koulutuksesta/kurssituksesta, pätevyyksistä, kielitaidosta, vahvuuksista ja 

heikkouksista. Mahdollisesti perustajista voi kertoa myös muita tietoja, joita 

laatija kokee tärkeäksi kertoa. Aloittavan yrittäjän olisi hyvä kirjoittaa tähän myös 

kertomus siitä, miten yritysidea on saanut alkunsa. (20.)

Yhtiömuoto

Yhtiömuotoja on olemassa useita, yhtiömuodon valinta riippuu muun muassa 

toiminnasta ja sen tarkoituksesta, yrittäjien määrästä sekä toiminnan 

laajuudesta. 

Oman yritykseni yhtiömuodoksi valitsin toiminimen, koska aloin yrittäjäksi yksin 

ja koska se oli helpoin ja halvin tapa aloittaa yrittäminen. Toimintani on 

alkuvaiheessa suppeaa (yksi työmaa kerrallaan ja työntekijöitä 0 - 3 ) ja 

kohtuullisen pieniriskistä (ei suuria määriä ulkopuolista rahoitusta). Koin 

toiminimen parhaaksi tavaksi astua yritysmaailmaan ja oppia asioita 

taloushallinnosta, yrityksen pyörittämisestä ja kilpailusta alalla. Tarkoitukseni ja 

tavoitteeni on laajentaa toimintaani ja menestyä yrittäjänä, joten 
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tulevaisuudessa muutan yhtiömuodon osakeyhtiöksi tai perustan uuden 

osakeyhtiön. 

Liiketoimintasuunnitelmassa tähän kohtaan on yhtiömuodon lisäksi hyvä mainita 

perustelut yhtiömuodon valinnalle (20). Eri yhtiömuodot esiteltiin luvussa 2.4. 

Sijainti ja toimipaikka

Tässä kohtaa liiketoimintasuunnitelmaa ilmoitetaan yrityksen rekisteröintikunta, 

mahdollisten toimipaikan/toimipaikkojen sijainti ja toiminta alue (20).

Monesti yritys perustetaan sille paikkakunnalle, missä asutaan, mutta mikään ei 

kiellä sitä, että vaikka asuisi Inarissa, voisi liiketoiminta tapahtua vain ja 

ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Yrityksen sijainnilla on merkitystä myös siten, 

että toiset kunnat tukevat enemmän yritystoimintaa kuin toiset. Olisikin järkevää 

tässä kohtaa tutkia toimintaympäristöä muiltakin näkökannoilta kuin asiakkaiden 

ja kilpailutilanteen kannalta.

Oma liiketoimintani keskittyy koko Lapin alueelle, koska pienemmälle alueelle 

keskittäminen näin harvaanasutulla alueella supistaisi potentiaalisten 

asiakkaiden määrän liian pieneksi. Hirsirakentamisen osalta toimin koko 

Suomen alueella. 

5.2 Liikeidea

Liikeidea-kohdassa tulee kertoa mitä yrityksesi tuottaa, kenelle ja miten. Edellä 

mainitut asiat tulee kertoa mahdollisimman tarkkaan. Liikeideassa olisi hyvä 

kertoa myös

• haluttu imago tuotteille ja yritykselle

• myyntivaltit, kilpailuedut, erottuvuus markkinoilla

• perustelut edellämainituille esim. jos yritys tuottaa laadukkaampia 

tuotteita kuin kilpailijat, tulee silloin kertoa, miten laadukkuus toteutetaan 

ja miten se näkyy tuotteessa. (20.)
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Omassa liiketoimintasuunnitelmassani kerroin vielä yllämainittujen lisäksi 

tarkkoja rajauksia asiakaskuntaan sekä luettelin tarkkaan ne palvelut ja tuotteet, 

mitä tuotan.

5.3 Lähtökohta-analyysit

Resurssianalyysi

Resurssianalyysin kohdassa käsitellään olemassa olevat ja tarvittavat resurssit 

ja niiden investointitarve (20).

Aineelliset resurssit

Olemassa olevat aineelliset resurssit tarkoittavat sellaisia työkaluja, koneita, 

laitteita, kiinteistöjä, materiaaleja, tarvikkeita, kuljetusvälineitä tai muita 

vastaavia, joita on tarkoitus käyttää liiketoiminnassa (20). 

Edellä mainittujen arvo olisi hyvä kertoa tässä kohtaa, koska ne ovat yrittäjän 

sijoituksia yritykseen. Jos aineellisia resursseja on paljon tai niistä haluaa kertoa 

tarkemmin, on silloin hyvä laatia niistä erillinen liite. 

Taloudelliset resurssit

Taloudelliset olemassa olevat resurssit tarkoittavat niitä henkilökohtaisia varoja 

joita yrittäjä/yrittäjät aikovat käyttää tai sijoitaa liiketoimintaansa. Tällaisia ovat 

raha, kiinteistöt, muu omaisuus, arvopaperi tai muut vastaavat (20).Myös 

näiden arvo on hyvä kertoa. 

Aineettomat resurssit

Aineettomia resursseja ovat henkilökohtaiset tiedot, taidot ja osaaminen. 

Tällaisia ovat muun muassa

• koulutus ja kurssit

• työkokemus

• yrittäjäkokemukset
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• pätevyydet ja oikeudet

• patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, mallisuojaukset (14)

• verkostot ja yhteistyökumppanit, joita voi käyttää oman liiketoiminnan 

hyödyntämiseen. (20.)

Käyttöomaisuuden tarve

Tässä kohtaa tulee kertoa mitä, käyttöomaisuutta yrityksen tulee hankkia, jotta 

toiminnan voi aloittaa. Koneet, laitteet  ja tarvikkeet voi lajitella tähän ryhmittäin, 

esimerkiksi työkalut ja koneet, kuljetuskalusto, toimistotarvikkeet ja atk-laitteet, 

vaateus, mainostarvikkeet, kiinteistöt/toimitilat ja muut. Jokaisen ryhmän 

loppuun kannattaa laittaa investointitarpeen määrä ja viimeiseksi 

käyttöomaisuus investoinnit yhteensä. Jokaisesta ryhmästä esim. työkalut ja 

koneet, tulee olla tarkat luettelot ja hinnat, mutta ne laaditaan erillisille liitteille. 

Käyttöomaisuuden investointien määrän täytyy olla realistinen. Siksi se tulee 

perustella tarkoilla ja harkituilla laskelmilla. Jos haluaa olla oikein perusteellinen, 

voi tässä kohtaa kertoa myös, mistä käyttöomaisuus hankitaan tai tarjousta 

pyydetään, miten ja milloin. (20.)

Käyttöomaisuuden rahoitus

Tässä kohtaa käsitellään sitä, miten käyttöomaisuuden rahoitus järjestetään ja 

mistä se saadaan (20).

Rahoitus voi olla henkilökohtaisia varoja tai ulkopuolista rahoitusta. Jos kykenee 

sijoittamaan edes osan henkilökohtaisia varoja, se on ulkopuolisen rahoittajan 

silmissä luottamusta herättävä teko. Tähän voidaan tehdä lyhyt laskelma, jossa 

summataan investointitarve, henkilökohtainen rahoitus ja ulkopuolisen 

rahoituksen tarve. On hyvä kertoa myös, mistä ulkopuolista rahoitusta haetaan. 

Eri rahoitusmahdollisuuksista kerron tarkemmin kappaleessa 6.
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Työvoima

Tässä kerrotaan olemassa oleva työvoima  (yrittäjä/yrittäjät) ja työvoiman tarve. 

Työvoiman tarpeesta on hyvä kertoa tarvittavien työntekijöiden määrä, tarvittava 

ammattitaito, tarpeen ajankohta ja saatavuus omalla toiminta-aleella ja 

mahdolliset ongelmat työvoiman hankinnassa. (20.)

5.4 Tomiala - ja toimintaympäristönanalyysi

Tässä kerrotaan seuraavat asiat.

Toimiala 

Mainitaan, että kysessä on esimerkiksi rakennusala (20).

Toimintaympäristö

Rakennusalalla tämä tarkoittaa rakentamisen alaa esimerkiksi 

talonrakentaminen, korjausrakentamien, maanrakentaminen, asuntotuotanto ja 

niin edelleen.

Toimialan ja toimintaympäristön tilanne ja kehitys

Edellä mainittua toimialaa ja toimintaympäristöä voi kuvata muun muassa 

tilastollisesti. Tilastot voivat käsitellä rakentamisen liikevaihtoa, rakennuslupia, 

rakennettuja asuntoja, aloitettuja rakennuksia tai muuta vastaavaa ja näiden 

kehitystä toimialueellasi.

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysissä kerrotaan, ketkä ovat kilpailijoita, kilpailijoiden määrä, 

kilpailijoiden määrä suhteessa potentiaalisten asiakkaiden määrään. Lisäksi 

kerrotaan vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin. (20.)

Itselläni oli hyvin hankala nimetä ketään tiettyjä kilpailijoita suuren toimialueeni 

ja toimialani takia, joten kilpailijoiksi nimesin pienet yritykset, keskikokoiset 

yritykset, suuret yritykset ja tee-se-itse-rakentajat. Olisi kuitenkin hyvä jos 
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pystyisi nimeämään kilpailijat tarkkaan, jolloin voi myös tutkia tarkemmin 

kilpailijoitaan.

5.5 Visio ja tavoitteet

Visio

Visiot tässä yhteydessä ovat pitemmän tähtäimen toiveita siitä, mikä on 

yrityksen tilanne tulevaisuudessa. Sopiva aika tälle voi olla vaikka 5 tai 10 

vuotta. Visiossa voi kertoa muun muassa tavoitellusta markkina-asemasta, 

työntekijämäärästä, laajennetusta toimialasta tai -ympäristöstä ja 

liiketiloista/toimipisteistä. (20.)

Tavoitteet

Tavoitteet ovat tarkempia, jopa laskelmoituja, realistisia ja asetettu lyhemmälle 

aikavälille. Tavoitteiden tulee olla todellisia, ja yrittäjän tulee pyrkiä tavoitteiden 

saavuttamiseen. Tavoitteet olisi hyvä asettaa ainakin viiden ensimmäisen 

vuoden ajalle, esimerkiksi 1 vuoden kuluttua aloittamisesta, 3 vuoden kuluttua 

aloittamisesta ja 5 vuoden kuluttua aloittamisesta. Tavoitteiden tulee olla 

sellaisia, että niiden saavuttamista voi mitata. (20.)

Rakennusalan yrityksen tavoitteita voivat olla

• liikevaihto

• tuotto

• henkilöstön määrä

• urakoiden/töiden määrä

• työmaiden määrä

• jonkin suuren hankinnan toteutuminen

• toiminnan laajentuminen muille alueille ja aloille
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• kansainvälistyminen.

Tavoitteet ja niiden toteutumisen seuraaminen on erittäin hyvä työkalu 

liiketoiminnan kehittämiselle.

5.6 Markkinointisuunnitelma

Markkinointi on ihan oma maailmansa, jolle on olemassa omat ammattilaisensa. 

Tämän kappaleen tiedot ja ohjeet ovat vain pintaraapaisu markkinoinnin 

maailmasta, mutta antavat oleelliset tiedot aloittavalle yrittäjälle ja 

liiketoimintasuunnitelman laatimiselle.

Myyntitavoitteet

Myyntitavoitteet on hyvä asettaa ainakin ensimmäiselle kolmelle vuodelle. 

Myyntiä voi rakennusalalla mitata tuloksella (euroilla), myytyinä 

kappalemäärinä, toteutuneina urakoina tai työtunteina. Myyntitavoitteet tulee 

olla realistisia ja perustua mahdollisesti myös laskelmiin. (20.)

Omia myyntitavoitteita asettaessani oli ongelmana juuri se, miten niitä mitata. 

Tuotan rakennuspalveluita ja toimin monella eri rakentamisen alalla. Lisäksi 

hinnoittelu perusteenikin muuttuvat työstä riippiuen, joten euroilla tai töiden 

kappalemäärillä mittaaminen ei onnistunut. Asetin tavoitteiksi tehdyt/myydyt 

työtunnit, koska tällöin eivät urakoiden ja töiden laajuus, luonne ja kesto 

vääristä tai häiritse mittaamista. Asettamalla tunnin työlle keskimääräinen hinta 

on myyntitavoite muutettavissa euroiksi. Tämä tieto on oleellinen 

liiketoimintasuunnitelman laskennallista liikeideatarkastelua tehtäessä.

Tuotteet

Tässä kohtaa kuvataan tarkkaan ne tuotteet ja palvelut, joita yritys tuottaa. 

Mukaan voi liittää myös mahdolliset tuote-esitteet tai muut vastaavat 

suunnitelmat tuotteista ja palveluista. (20.)

Tuotteista on hyvä kertoa myös seuraavat asiat:

• Tuotteen tai palvelun ominaisuudet
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• tuotteen tai palvelun uutuusarvo

• tuotteen tai palvelun muokattavuus ja yhdisteltävyys

• tuotteen tai palvelun kilpailuetu

• tuotteen elinkaari

• toutteen tai palvelun tarjoama hyöty asiakkaalle

• immateriaalioikeudet tuotteeseen (20).

Hinnoittelu

Hinnoittelu kohdassa käsitellään hinnoittelun rakentuminen ja vaikutukset. 

Hinnoittelulla on välitön vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. 

Ennen hintojen määräämistä on päätettävä hinnoittelupolitiikka esimerkiksi 

mihin hintaryhmään tähdätään. Jos yrityksellä ei ole muuta kilpailuetua voidaan 

alhaisesta hinnasta luoda kilpailukeino. (15.) Hinnoittelun perusmenetelmiä ovat 

markkinapohjainen hinnoittelu, katetuottohinnoittelu ja omakustannus- eli 

voittolisähinnoittelu.

Markkinapohjaisessa hinnoittelussa hinta perustuu yleiseen hintatasoon. 

Hinnoittelu toimii siten, että yleisestä markkinahinnasta otetaan oma 

voittotavoite pois ja näin saadaan selville, mitä tuotteen tai palvelun tuottamien 

saa yritykselle maksaa. Katetuottohinnoittelussa tuotteen tai palvelun hinnan 

tulee kattaa sen valmistus- ja hankintakustannukset, ja jäljellä jäävällä 

katetuotolla on pystyttävä kattamaan riittävä osa kiinteistä kustannuksista. 

Voittoa syntyy, jos kaikkien tuotteiden tai palveluiden yhteenlaskettu katetuotto 

ylittää kiinteät kustannukset. Voittolisähinnoittelussa lähtökohtana on, että 

tuotteen tai palvelun hinnoittelussa otetaan huomioon kaikki suoritteen 

aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja halutulla tavalla myös kiinteät 

kustannukset. Kun tähän omakustannushintaan lisätään haluttu voitto ja verot, 

näin saadaan selville lopullinen myyntihinta. (15.)

Parhaiten rakennusalan yritykselle sopii voittolisähinnoittelupohjainen 

hinnoittelumenetelmä. Rakentaminen on yleensä urakkaluontoista toimintaa, 
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jolloin tarkkoja ohjehintoja ei voi luoda. Jokainen urakka on erilainen ja jokaisen 

urakan kustannukset tulee laskea erikseen. Voihan tietysti käyttää 

tuntiveloitusperusteista laskentatapaa, jossa tuntiveloitukseen on laskettu kaikki 

kustannukset, haluttu voitto ja verot, ja tämä veloitus kerrotaan urakan 

arvioidulla kestolla. Pitkällä tähtäimellä tämä ei ole kannattavaa, ja urakoiden 

saaminen on arpapeliä.

Hinnoittelu-kohtaan on hyvä kirjata seuraavia asioita:

• hinnoittelun perusteet

• hintaluokka (kilpailijoiden hintoihin nähden)

• mahdollinen kustannusetu

• hintojen muuttumiseen vaikuttavat tekijät, kuten asiakasryhmät ja eri 

alueet

• mahdollinen tuotekohtainen hinnasto

• lyhyt esimerkkilaskelma hintojen rakentumisesta

• mahdolliset alennukset

• hintatason kehittyminen tulevaisuudessa (20).

Esimerkkilaskelmalla on hyvä osoittaa itselleen ja rahoittajalle, että 

hinnoittelupolitiikalla on mahdollista saavuttaa voittoa ja että hinta on 

kilpailukykyinen. Laskelma rakennusyrityksellä voi olla tuntiveloituksen 

rakentuminen, jossa on eritelty ja arvioitu kiinteät kulut, omat palkat, muuttuvat 

kulut, muut kulut ja riskivaraus, kate ja verot.

Viestintä, mainonta ja myynti

Viestinnällä tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, miten ja millä yritys tuo esille 

tuotteitaan, palveluitaan, toimintaansa, yrityskuvaansa, olemassaoloaan ja 

edellä mainittujen ominaisuuksia (hinta, laatu, imago jne.). Erilaisia 
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viestintäkanavia ovat perinteinen mainonta (lehti- ja tv-mainokset),eri mediat, 

internet (internetmainokset, kotisivut, sosiaalinen media, yrityshakemistot jne.), 

yrityksen "sisäinen" mainonta (työasut, mainosteippaukset jne.), messut ja 

tapahtumat, myyntityö sekä tiedotus-  ja suhdetoiminta. (16.)  

Tässä kohtaa on hyvä kertoa viestinnästä seuraavia asioita:

• millainen kuva yrityksestä pyritään antamaan

• miten asiakkaiden ostopäätöksiin pyritään vaikuttamaan viestinnän 

keinoin

• mitä viestintävälineitä pääasiassa käytettään

• miten viestintä kohdistetaan, eli miten esimerkiksi jokin viesti saadaan 

menemään perille jollekin tietylle ja tärkeälle asiakasryhmälle (20).

Mainonnan tehtävä on kertoa asiakkaille, mitä tuotteita ja palveluita yritys 

tarjoaa, mistä ja miten niitä saa ja mitä ne maksavat. Mainonnan kanavina 

toimivat pitkälti samat kanavat, jotka toimivat myös viestinnänkanavina. (16.) 

Mainonta on hyvin usein maksullista, joten on tarkkaan suunniteltava, miten 

mainonta toteutetaan ja miten siitä saadaan paras hyöty irti. 

Mainonnasta kerrotaan tässä kohtaa

• mainonnan välineet

• millä tavoin mainonnan välineitä käytetään

• mainonnan kohdistaminen (20).

Myyntiä ja myyntityötä suunnitellessa tulee miettiä, että miten tuotteiden ja 

palveluiden myynti hoidetaan ja mitkä ovat myyntikanavat. Yleisiä 

myyntikanavia ovat muun muassa tunnettuus, henkilökohtainen myyntityö, 

internet, lehti-,  tv- ja internetmainokset, puhelin myynti, myyntiedustajat, 

myyntiverkostot, palvelu- ja yrityshakemistot. Myynnin seuraaminen on osa 
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myyntiä, jonka avulla pystytään kehittämään ja kohdistamaan myyntiä oikein. 

(20.)

Myynnistä kerrotaan tässä kohtaa

• miten myynti hoidetaan

• tärkeimmät myyntikanavat

• miten myyntiä seurataan (20).

Omaa markkinointiani suunnitellessani ja tutkiessani omalla toimialueellani ja 

toimialallani tulin muun muassa seuraavanlaisiin tuloksiin:

• Parhaat myyntikanavat ovat tunnettuus, verkostot ja yhteistyökumppanit 

ja henkilökohtainen myyntityö.

• Asiakkaat hakevat tietoa palvelujen ja tuotteiden tuottajista enimmäkseen 

internetistä, joten kotisivut tulee olla olemassa ja kotisivut tulee löytyä 

google-palvelun kautta. 

• Sijoittamalla rahaa maksullisiin yritys- ja palveluhakemistoihin ei ansaita 

sijoitettuja rahoja takaisin. Ilmaisia vastaavanlaisia hakemistoja on 

internetissä paljon.

• Hyvä ja luotettava maine on yritykselle kilpailuetu.

• Lehtimainontaa tulee harkita omalla toimialueellani.

• Asikkaat toivovat rakennusurakoitsijalta erityisesti luotettavuutta, laatua, 

ammattitaitoa, huolettomuutta ja apua kaikkiin hankkeeseen liittyviin 

ongelmiin.
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• Yksi edullinen mainostamisen keino ja tehokaskin pienillä paikkakunnilla 

on näkyvyys "katukuvassa". Tätä näkyvyyttä luodaan työvaatetuksella, 

työmaakylteillä, mainosteippauksilla ja ilmoituksilla.

• Erityisesti aloittavalla yrityksellä hyvät sosiaaliset taidot edistävät 

henkilökohtaista myyntityötä sekä vaikuttavat asiakkaan ostopäätökseen.

• Kannattava sijoitus on markkinoinnin ammattilaisen apu ja konsultointi.

Tutkimusta suoritin seuraamalla lähipiirissäni olevaa rakennusalan yritystä, 

tutkimalla kilpailevia yrityksiä, keräämällä tietoja ja kyselemällä ihmisiltä, 

tutkimalla tilastoja, seuraamalla ja tutkimalla työnantajaani.

Markkinointibudjetti

Yksinkertaistettuna markkinointibudjetti-kohdassa kerrotaan, kuinka paljon 

rahaa on tarkoitus käyttää markkinointiin ja miten se raha kohdistetaan. 

Markkinointibudjetti on hyvä tehdä ainakin muutamalle vuodelle etukäteen. (20.)

5.7 Tuotanto- ja kehityssuunnitelma

Tuotannon prosessit

Tuotannon prosessit kohdistuvat paremmin tuotteiden valmistamiseen eivätkä 

niinkään palveluiden tuottamiseen, koska rakennuspalveluissa jokainen työ on 

erilainen. Näin ei voida luoda kiveen hakattua mallia siitä, miten tuotannossa 

toimitaan. 

Yritys, joka myy tai valmistaa konkreettisia tuotteita, suunnittelee tuotannon, 

jossa huomio, miten tuotanto tapahtuu, miten tuotanto järjestetään, mihin 

tuotannon kilpailukyky perustuu ja mitä teknologiaa/menetelmää käytetään nyt 

ja tulevaisuudessa. (20.)

Palveluita tuottava yritys voi kuvata tuotantoa esimerkiksi hanketasolla ja 

suunnitella vastaavat asiat tyypilliselle hankkeelle. Taulukossa 4. on esitetty 

rakennusurakoitsijan pienurakan tyypillinen hankekuvaus.
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TAULUKKO 4. Pienurakan tyypillinen hankekuvaus.

Tuotekehitys

Yrityksen tulee suunnitella jo perustamisvaiheessa, miten tuotteita ja palveluita 

kehitetään tulevaisuudessa, miten kehitystä mitataan ja mihin sillä pyritään(20).

Tulevaisuudessa asiakaspalaute on yksi perustyökaluista hyvien 

kehityssuuntien näyttämiseen. Pienen rakennusliikkeen kehityksen suuntia 

voivat olla muun muassa palvelukokonaisuuksien kehittäminen, 

erikoisosaamisen ja -kaluston hankinta, koulutus, toiminnan laajentaminen eri 

alueille ja aloille, kustannustehokkaampi toiminta ja niin edelleen.

Tähän kohtaan kirjataan, miten kehitetään, mitä kehitetään ja milloin kehitetään. 

Mitä konkreettisempia ja suunnitellumpia kehitystavoitteet ovat, sitä parempi. 

(20.)
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Laatu

Laatu on hyvin moniulotteinen aihe eikä niinkään yksikertainen asia. Yleisesti 

laatu määritellään kyvyksi täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset (17).

Rakennusalan yrityksellä on se hyvä etu, että laatu on kohtuullisen helppo 

määrittää ja sitä on helppo mitata. Rakennusalalle on luotu yleiset 

laatuvaatimukset, jonka mukaan on helppo määrittää laadun taso. Laatua ja 

laadun tasoa voidaan määrittää myös asiakkaiden antaman palautteen 

perusteella. Kun on asetettu selkeät ohjeet ja määritteet laadun tuottamiselle, 

on tätä myös helppo seurata ja valvoa. Laadun todentamiseen ja mittaamiseen 

on muutama helppo keino. Ensimmäinen on se että itse todetaan valmistetun 

tuotteen tai palvelun vastaavan sille asetettuja vaatimuksia, ja toinen on 

asiakkaan antama palaute. Näistä tärkeämpi yritykselle on asiakkaan antama 

palaute, koska asiakkaille tuotteita ja palveluita tehdään eikä itselle. 

Laatu-kohdassa olisi hyvä kertoa tavoiteltu laadun taso, mahdollinen kilpailuetu 

ja se, miten laatua tuotetaan ja kehitetään, miten laatua valvotaan ja mitataan. 

Lisäksi pitäisi kertoa, mitä laadun tuottamisen työkaluja käytetään ja laadun 

tuottamiseen vaikuttavat tekijät. (20.)

Tuotesuojaus

Erityisesti niille, jotka valmistavat tuotteita, on hyvin tärkeää suojata omat 

tuotteensa, jos siihen on vain mahdollisuus. Tuotesuojausasiat tulee selvittää 

ennen toiminnan aloittamista. (20.)

Erilaisia tuotesuojia ovat patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallisuoja, 

toiminimi ja CE-merkintä. Lisää tietoa tuotesuojauksesta saa patentti- ja 

rekisterihallituksen verkkosivuilta. Jos omistat tuotteittesi, osaamisesi tai 

palveluidesi immateriaalioikeuksia, tulee niistä kertoa tässä kohtaa.
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5.8 Taloussuunnitelma

Erityisesti taloussuunnitelmastasi ulkopuoliset rahoittajat ovat hyvin 

kiinnostuneita. Tässä kohtaa myös yrittäjä itse näkee, voiko suunnitellulla 

toiminnalla ansaita. 

Taloussuunnitelman on tarkoitus vastata myös siihen, mihin rahaa tarvitaan ja 

kuinka paljon. Suunnitelmassa esitetään yritystoiminnan kustannukset, miten 

liikevaihto muodostuu, miten rahat riittävät vuosikustannusten kattamiseen ja 

miltä tuloslaskelma näyttää. (18.) 

Taloushallinnon järjestäminen

Taloushallinto palvelee yrityksen toimintaa. Oikein järjestettynä se myös antaa 

ajantasaista tietoa yrityksen tilasta ja kehityksestä. (20.)

Peruskysymys on, ulkoistetaanko taloushallinto tilitoimistolle ja missä määrin vai 

huolehtiiko yritys siitä itse. Yksiselitteistä vastausta tähän ei ole. Yrityksen 

henkilökunnan halukkuus ja taidot ratkaisevat valinnan. Hyvä tilitoimisto pitää 

yrittäjän perillä omasta taloushallinnostaan ja antaa tarvittaessa apua ja 

neuvoja. Tällöin ei taloushallinto vie yrityksen aikaa pois itse ydintoiminnasta. 

(20.)

Valintaan vaikuttaa myös yhtiömuoto, koska eri yhtiömuodoilla on erilaiset 

vaatimukset taloushallinnon järjestämiselle. Esimerkiksi toiminimellä kirjanpito 

on yksikertainen ja helppo, kun taas osakeyhtiöllä se on monimutkaisempi ja 

haastavampi. On otettava myös huomioon, että taloushallinnon ulkoistaminen 

aiheuttaa yritykselle lisää kustannuksia, jotka nostavat yrityksen kiinteitä kuluja.

Vaikka yritys päättäisikin ulkoistaa kokonaan taloushallintonsa, ei yrittäjä saa 

silti olla täysin tietämätön yrityksensä taloushallinosta. Jonkinlainen 

perustietämys asioista tulee olla, koska muutoin asiasta voi aiheutua 

liiketoiminnalle mittavaakin haitaa.

Taloushallintoon kuuluu monenlaisia osa-alueita. Tässä niistä yleisimpiä:
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• peruskirjanpito

• laskutus ja reskontra

• verot

• palkanmaksu

• veroilmoitus

• tilinpäätös

• arkistointi

• osakeyhtiöllä hallituksen kokoukset, yhtiökokoukset ja pöytäkirjat.

Ulkoistaminen voidaan siis tehdä myös siten, että osa taloushallinnosta jätetään 

itselle ja osa ulkoistetaan. 

Omassa yrityksessäni (toiminimi) hoidan koko taloushallinnon itse. Olen saanut 

lyhyen opastuksen ja koulutuksen tämän tehtävän hoitamiseen. Yksityinen 

elinkeinonharjoittaja, joka luokitellaan ammatinharjoittajaksi, saa pitää 

yhdenkertaista kirjapitoa, mikä on kirjanpidon muodoista helpoin. Tämä on 

suurin syy siihen, miksi en ulkoistanut taloushallintoani. Taloushallinnon 

ylläpitäminen vie minulta aikaa keskimäärin 8 - 10 tuntia kuukaudessa. Ilman 

minkäänlaista koulutusta tai opastusta en suosittele kenenkään ryhtyvän 

hoitamaan kokonaisuudessaan taloushallintoaan enkä koulutuksen jälkeenkään 

toiminimeä haastavammissa yhtiöissä, ellei ole alan ammattilainen. 

Taloushallinnon hoitaminen on aina pois ydinliiketoiminnasta, ja virheellisellä 

taloushallinolla ajetaan yritys suuriin taloudellisiin ongelmiin. Aiheesta löytyy 

paljon kirjallisuutta ja taloushallinnon kursseja järjestetään ympäri maata. 

Taloushallinnon järjestämisen kohdassa tulee kertoa, miten taloushallinto 

järjestetään: mitä ulkoistetaan, mita hoidetaan itse, onko yrityksellä resursseja 

hoitaa taloushallinto itse (osaamista ja aikaa). Lisäksi esitetään arvio 

ulkoistamisen kustannuksista. (20.)
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Alkuinvestointien rahoitus

Yrityksen perustamisvaiheessa yleensä tarvitaan rahaa erinlaisiin laitteisiin, 

koneisiin, toimitiloihin ja muihin välttämättömiin hyödykkeisiin. Lisäksi yrityksen 

toiminta vaatii rahaa heti alkuvaiheessa, vaikka tulorahoitusta ei heti alkuun 

tulisikaan tai se olisi vähäistä. (20.)

Alkuinvestointien laskelman avulla voidaan vertailla tarvittavia rahamääriä 

käytettävissä oleviin rahamääriin. Laskelmassa tulee esille myös tarvittavan 

ulkopuolisen rahoituksen määrä alkuinvestointien osalta. Laskelman tavoitteena 

on saada rahan lähteiden ja tarpeiden erotus nollaksi tai positiiviseksi. (20.)

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että listataan ne investoinnit, mitä yritys 

tarvitsee toiminnan käynnistämiseen (koneet, laitteet, muut hyödykkeet), ja 

listataan ne juoksevat kulut, mitä yritykselle tulee esim. ensimmäisen 3 

kuukauden aikana (vuokrat, palkat, vakuutukset, polttoaineet, toimisto tarvikkeet 

jne.). Näille kaikille listatuille hankinnoille asetetaan arvio kustannuksista ja 

verrataan tätä kokonaisrahamäärää käytettävissä olevaan rahamäärään. 

Käytettävissä olevia rahoja ovat henkilökohtaisten sijoitusten lisäksi 

lainapääoma eli ulkopuolinen rahoitus. Vertailun tulos tulisi olla nolla tai 

positiivinen luku, jotta toiminnan voi aloittaa. Taulukossa 5. on 

esimerkkilaskelma alkuinvestoinneista rakennusalan pienyritykselle.
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TAULUKKO 5. Esimerkkilaskelma rakennusalan pien-/mikroyritykselle (19.)

Alkuinvestoinnit
Maa-alueet 0
Rakennukset, toimitilat 0
Koneet 6000
Tuotantoon liittyvät laitteet ja kalusteet 4000
Puhelin, tietotekniikkalaitteet ja 
-ohjelmistot yms.

1200

Asennukset, muutostyöt yms. 0
Auto(t) 5000
Alkuvarasto 0
Markkinointikulut; käyntikortit, ilmoittelu 
yms.

1000

Remonttikulut ja/tai laiteasennukset 0
Muut investointiluonteisten hankintojen 
kulut

0

Investoinnit yhteensä 17 200,00
Pääoman tarve
Ensimmäisten toimintakuukausien kulut 5200
Tarvittavat käteisvarat 1000
Käyttöpääoman tarve yhteensä 6 200,00
Kassareservi (euroina) 2200
Pääoman tarve yhteensä 25 600,00

Rahoitus
Omat rahasijoitukset 4000
Apporttiomaisuus 2000
Osakaslaina 0
Muiden sijoitukset yritykseen 0
Rahoitus yhteensä 6 000,00
Lainat
Pankkilaina 5 000,00
Finnvera-laina 15 000,00
Muu laina 0,00
Lainat yhteensä 20 000,00
Käytettävissä oleva rahoitus yhteensä 26 000,00

Yhteenveto
Rahoitusvaje/-ylijäämä 400
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Hyvät ohjeet eri kohtien täyttämiseen löytyy esimerkiksi Yritys-Suomen 

verkkosivuilta. Muutamia erityishuomion arvoisia asioita on, että kaikista 

investoinneista tulee laatia erillinen luettelo summineen, mikä osoittaa 

investointien määrän olevan realistinen. Ensimmäisien toimintakuukausien 

kuluilla tarkoitetaan jo aikaisemmin mainitsemiani juoksevia kuluja. Näiden 

juoksevien kulujen ajallinen määrittäminen riippuu siitä, koska on arvioitu 

tulovirtojen alkavan. 

Laskennallinen liikeideatarkastelu

Laskennallisessa liikeideatarkastelussa tavoitteena on tarkastella liiketoiminnan 

kannattavuutta tavoitetuloksen kautta. Tavoitetuloksen tulee olla niin suuri, että 

yrittäjä näkee toiminnan mielekkäänä. (20.) 

Laskelma muodostuu siten, että ensimmäisenä asetetaan tavoitetulos. Tähän 

lisätään kaikki toiminnasta aiheutuvat kiinteät ja muuttuvat kulut, sekä verot. 

Tuloksena saadaan se summa, jonka edestä yrityksen tulisi myydä vuoden 

aikana, jotta yrittäjän asettama tulostavoite täyttyy. Tulos voidaan jakaa myös 

siten, että saadaan selville, paljonko myyntiä tulisi olla kuukaudessa, viikossa, 

päivässä ja tunnissa. Tulosta tarkastellessa tulisi miettiä, onko realistista saada 

aikaan sen suuruinen myyntitulos. Sellaiset yritykset, jotka tuottavat vain 

palveluita ja joiden veloitus on tuntiveloitusperusteinen, voivat tarkastaa tämän 

laskelman avulla, ovatko he hinnoitelleet oman tuntihintansa oikein. Taulukossa 

6. on esitetty pienyrityksen laskennallinen liikeideatarkastelu. 
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TAULUKKO 6. Pien-/mikroyrityksen laskennallinen liikeidean tarkastelu (20)

44



Tulosbudjetti

Tulosbudjetti tarkoittaa yrityksen tuloslaskelmaa. Ennakoimalla yrityksen 

budjettikauden kaikki tulot ja menot saadaan budjetoitu tulos. Budjetin tarkoitus 

on auttaa yrityksen ja tuloksen kehittymisen hahmottamisessa ja arvioinnissa. 

Budjetti on siis ennakoiva ja tulevaisuuteen tähtäävä, joten se ei useinkaan 

toteudu sellaisenaan. Tämän vuoksi tulosbudjettiin kannattaa jättää jonkin 

verran varmuusmarginaalia. (20.) 

Aloittavalla yrityksellä tulosbudjetti perustuu asetettuun myyntitavoitteeseen. 

Asetetusta euromääräisestä myyntitavoitteesta lähdetään vähentämään kiinteät 

ja muuttuvat kulut, henkilöstökulut, muut kulut, poistot, rahoituskulut ja verot. 

Lopputuloksena saadaan summa, joka on kokonaistulos. Tulosbudjetti laaditaan 

usein kolmelle vuodelle etukäteen. Taulukossa 7. on esimerkki pienyrityksen 

tulosbudjetista.

TAULUKKO 7. Pien-/mikroyrityksen tulosbudjetti (20)

Tulosbudejettia tulee myös seurata ja tarkastella. Viimeistään tilikauden 

päätyttyä verrataan toteutunutta tulosta budjetoituun tulokseen, ja tätä kautta 
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voidaan analysoida, korjata ja muuttaa poikkeavia arvioita ja laatia uusi 

tulosbudjetti. Seurantaa on hyvä suorittaa myös jo tilikauden aikana. Tällöin 

poikkeamia voidaan ennaltaehkäistä ja niihin voidaan varautua. Toimivan 

yrityksen tulosbudjetti perustuu edellisen tilikauden tilinpäätökseen. (21.)

Kassabudjetti

Kassabudjetin tarkoituksena on tarkastella rahojen riittävyyttä kuukausitasolla. 

Laskelmassa otetaan huomioon kaikki yrityksen tulot ja menot. Tällä 

varmistetaan ja ennalta ehkäistään sitä, etteivät rahat pääse loppumaan 

missään vaiheessa. Vaikka yrityksen tulos olisikin positiivinen, voi silti joinakin 

kuukausina olla huomattavasti enemmän menoja kuin tuloja, ja nämä 

rahavajeet tullee ennakoida ja rahoittaa. 

Yrityksen rahojen tulee aina riittää juoksevien menojen hoitamiseen. 

Kassaanmaksujen ja kassastamaksujen määrä kertoo varsinaisen 

liiketoiminnan kassavirran. Tämän luvun tulee olla positiivinen. (20.)

Aloittava yritys laatii kassabudjetin jokaiselle kuukaudelle ensimmäisen vuoden 

ajalle. Loppuun laaditaan vielä yhteenveto koko vuoden kassabudjetista. 

Taulukossa 8. on esimerkki aloittavan pienyrityksen kuukausittaisesta 

kassabudjetista ja taulukossa 9. kassabudjetin vuosiyhteenveto. Kassabudjetin 

kuukausilaskelmassa on esimerkin omaisesti laskettu vain kahden 

ensimmäisen kuukauden kassabudjetti.
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TAULUKKO 8. Aloittavan pien-/mikroyrityksen kuukausittainen kassabudjetti  

(20)
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TAULUKKO 9. Aloittavan pien-/mikroyrityksen kassabudjetti (20)

Muut laskelmat

Muita mahdollisesti tarvittavia laskelmia ovat myyntikatelaskelma ja 

rahoitussuunnitelma. Myyntikatelaskelmaa tarvitaan, jos yritys tuottaa tai myy 
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konkreettisia tuotteita. Myyntikatelaskelma tehdään jokaiselle tuotteelle 

erikseen. Lopputuloksena selviää, paljonko yksi tuote tuottaa yritykselle 

yksinään ja arvioituna kokonaismyyntinä. Laskelmasta selviää myös kaikkien 

tuotteiden yhteenlaskettu tuotto. (20.)Taulukossa 10. on esitetty esimerkki 

myyntikatelaskelmasta.

TAULUKKO 10. Myyntikatelaskelma (20)

Rahoitussuunnitelmalla suunnitellaan yrityksen liiketoiminnan rahoituksen 

riittävyyttä ja ajoitusta tulevina toimintavuosina. (22). Rahoitussuunnitelmalle on 

tarvetta etenkin silloin jos liiketoiminta vaatii suuria  sekä useita eri investointeja 

ja rahoitusta toiminnalle tulee monista eri lähteistä. Taulukossa 11. on esitetty 

esimerkki rahoitussuunnitelmasta.
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TAULUKKO 11. Rahoitussuunnitelma (20)

5.9  Riskianalyysi

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön 

hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea sitä 

toimintaa, millä pyritään vähentämään ja välttämään riskeistä aiheutuvia 

vahinkoja. Riskienhallintaan kuuluu tilanteen arviointia, suunnittelua ja 

käytännön tekoja. Riskienhallinta ei ole ainoastaan yrityksen johdon tehtävä, 
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vaan riskienhallintaan osallistuvat koko yrityksen henkilöstö, jokainen omassa 

roolissaan. Hyvä riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja 

järjestelmällistä. (23.) 

Riskienhallintaan tulisi kirjata ne tarkkaan tarkastellut riskit (1 - 5), jotka 

uhkaavat yritystoimintaa tai jotain siihen liittyvää osaa. Näihin riskeihin liittyen 

tulisi olla tunnistuskeino, varautumis- ja ehkäisykeino ja korjaustoimenpide. 

Tulisi myös arvioida riskien todennäköisyyttä. Riskienhallinta voi kohdistua 

kaukaiseenkin ajankohtaan, jos riski on oleellinen.

5.10 SWOT-analyysi yrityshankkeesta

Nelikenttäanalyysin eli SWOT-analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen 

vahvuudet, heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Malli on 

vaivaton työkalu arvioimaan omaa toimintaansa. Lyhenne SWOT tulee sanoista 

strenght = vahvuus, weakness = heikkous, opportunity = mahdollisuus ja threat 

= uhka. (23.) 

Aloittava yrittäjä tekee analyysin tavoitellusta liikeideasta / yrityksestä. Erityisesti 

tulee tarkastella tuotteita ja palveluita, markkinoita, henkilöstöä, taloudellista 

tilannetta ja resursseja. (20.)

SWOT-analyysi jaetaan siis neljän eri otsikon alle:

• vahvuudet

• heikkoudet

• mahdollisuudet

• uhat.

Jokaisen otsikon alle tullee kirjata lyhyesti ja ytimekkäästi esimerkiksi 

ranskalaisin viivoin ne oleelliset asiat, mitä näet tavoitellussa liiketoiminnassa / 

yrityksessä voisi olla. SWOT-analyylisin tulee olla kriittinen.
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6.10 Yhteenveto liiketoimintasuunnitelmasta

Liiketoimintasuunnitelmia on yhtä monta kuin on yritystäkin, ja 

liiketoimintasuunitelman voi laatia monella eri tapaa. Asiasisältö kuitenkin on 

aina hyvin pikälti sama, vaikka laajuus vaihtelee. Monet toimijat tarjoavat 

maksullisia sekä ilmaisia suunnitelman laadintaan liittyviä palveluita, työkaluja ja 

pohjia. Tämän työn mukainen liiketoimintasuunnitelma on yksi hyvä pohja ja 

ohje menestykseen tähtäävän rakennusalan yrityksen liiketoimintasuunnitelman 

laadintaan. Lisää apua liiketoimintasuunnitelman laadintaan saa muun muassa 

Yritys-Suomelta, Uusyrityskekuksista, Suomen Yrittäjiltä, kotikunnastasi ja 

erilaisista idea- ja yrityshautomoista.

52



6 LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELU

Liiketoimintasuunnitelman sisällön lisäksi on olemassa myös muita tärkeitä 

asioita liiketoiminnan suunnittelussa, jotka sijoittuvat kirjallisen 

liiketoimintasuunnitelman ulkopuolelle. Tässä kappaleessa käsitellään niitä 

asioita, jotka on rajattu koskemaan vain yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

6.1 Rekisteröinti asiat

Kaupparekisteriin ilmoittautuminen

Yrityksen (yksityinen elinkeinonharjoittaja) rekisteröinti tapahtuu 

kaupparekisteriin. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen yritystietorekisteri. 

Rekisteröinti tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella (Y3), jonka saa yritys- ja 

yhteisötietopalvelun verkkosivuilta. Vuonna 2013 rekisteröinti maksoi 105 euroa, 

ja maksu tulee suorittaa ennen perustamisilmoituksen jättämistä, ja maksusta 

tulee olla kuitti ilmoituksen liitteenä. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua 

verohallinnon rekistereihin, joita ovat ennakonperintärekisteri, 

työnantajarekisteri sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteri. Näihin rekistereihin 

ilmoittautuminen on maksutonta. (2.) Perustamisilmoitus liitteineen jätetään 

patentti- ja rekisterihallitukseen, ELY-keskukseen tai maistraattiin (24).

Verohallinnon rekistereihin ilmoittautuminen

Ennakonperintärekisteriin ilmoittaudutaan, jos harjoittaa tai todennäköisesti 

ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta 

tulonhankkimistoimintaa muutoin kuin työsuhteessa (25). 

Ennakonperintärekisteriin merkitseminen tarkoittaa sitä, ettei suorituksen 

maksajan tarvitse tehdä maksusta ennakonpidätystä, vaan yrittäjä itse huolehtii 

ennakkoverojensa maksamisesta (25). Lisätietoa ennakonperinnästä saa 

verohallinnon verkkosivuilta.

Työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan, jos yrityksellä on vakituisesti 

palveluksessa olevia työntekijöitä vähintään kaksi yhden kalenterivuoden 
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aikana tai jos yrityksellä on tilapäisesti palveluksessaan vähintään kuusi 

työntekijää samanaikaisesti (2). Jos yllämainitut ehdot eivät täyty, tähän 

rekisteriin ei tarvitse ilmoittautua, mutta työntekijöitä voi silti palkata. Yrittäjälle 

työnantajarekisteriin kuuluminen tarkoittaa lisää paperitöitä, joten tieten tahtoen 

ei rekisteriin ole syytä ilmoittautua. Lisätietoa työnantajarekisteristä saa 

verohallinnon verkkosivuilta.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittaudutaan, jos yrityksen toiminta on 

arvonlisäverollista (rakennustoiminta yleensä on). Poikkeuksena on, että jos 

yrityksen liikevaihto jää tilikauden aikana ( 12 kuukautta ) alle 8500 euroa, ei 

yrityksen tarvitse tähän rekisteriin ilmoittautua. Arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin kuulumineen tarkoittaa, että yrityksellä on ilmoitus- ja maksuvelvoite 

arvonlisäverosta verottajalle. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että 

yrittäjä toimii arvonlisäveron välittäjänä kuluttajalta verottajalle. Lisää tietoa 

arvolisäverotuksesta saa verohallinnon verkkosivuilta.

Muut rekisteröintiasiat

Jokaisella yrityksellä on yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus), joka yksilöi 

yrityksen. Y-tunnuksen saa heti, kun perustamisilmoitus on kirjattu yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmään. Y-tunnusta tarvitaan muun muassa yrityksen 

laskutuksessa, sopimuksissa ja asioitaessa verohallinnossa.(2.) Y-tunnuksen 

saa samoista paikoista, mihin perustamisilmoitus jätetään ja näiden lisäksi 

verohallinnosta. (24.)  Helpoin tapa on kun, jättää perustamisilmoituksen ELY-

keskukseen, saa Y-tunnuksen jo lähtiessään mukaan. 

Yritykselle tulee olla nimi. Toiminimen suunnittelemiseen on hyvä käyttää 

hieman aikaa. Nimen olisi hyvä olla iskevä ja jäädä helposti mieleen. Nimen 

valinnalle on olemassa suosituksia ja rajoituksia. Nimiohjeisiin voi tutustua ja 

nimitutkimusta voi tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilla.

6.2 Rahoituksen hankkiminen aloittavalle yritykselle

Aloittavalle yritykselle rahoittajia löytyy vain murto-osa siitä rahoittajien 

määrästä, joita löytyy toimivalle yritykselle. Käytännössä aloittavalla yksityisellä 
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elinkeinonharjoittajalla henkilökohtaisten varojen lisäksi on kuusi mahdollista 

toiminnan rahoittajaa: 

1. Finnvera. Finnvera on valtion omistama rahoittaja, joka täydentää 

rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoimintaa sekä alueiden ja 

viennin kehitystä (26). Finnveran myöntämä rahoitus on yleensä kaikista 

mahdollisuuksista suotuisin, koska se vaatii yleensä vähiten takuita/vakuuksia, 

sen korko on yleensä alhaisempi kuin muiden toimijoiden eikä se ole niin 

"verenhimoinen" kuin yksityiset toimijat. Finnveralta voi saada myös rahoitusta 

ilman takuita/vakuuksia, lainan takauksia. Finnveran rahoitukseen on 

mahdollista saada EU:n myöntämää korkotukea. Finnveran rahoitukseen voit 

tutusta Finnveran verkkosivuilla.

2. Pankit. Toinen yleinen rahoittaja on jokin tunnettu pankki. Pankki on yrittäjälle 

myös hyvä vaihtoehto, ja pankkien lainaehdot ovat yleisestiottaen vähintään 

tyydyttäviä yrittäjälle. Pankkien rahoitukselle tarvitsee lähes aina jonkinlaiset 

takuut tai vakuudet. Tunnetut pankit ovat luotettavia yhteistyökumppaneita.

3. Muut rahoituslaitokset. Muita rahoituslaitoksia ovat esimerkiksi Finnfund ja 

Helmet. Tällaisten rahoittajien lainaehdot ovat yleensä aina epäsuotuisemmat 

kuin pankkien tai finnveran. Tällaisilta rahoittajilta on kuitenkin mahdollista 

saada rahoitusta helpommin kuin pankeilta tai finnveralta, mutta on muistettava 

myös, että sillä on aina hintansa.

4. Bisnessenkelit. Bissnessenkeleitä on oikeasti olemassa. He ovat yksityisiä 

toimijoita, jotka haluavat sijoittaa ihmisten liiketoimintaan rahaa ja tätä kautta 

tuottaa sijoituksellaan voittoa. Tämä vaihtoehto on yleensä kaikista kallein 

yrittäjälle, mutta tulee kysymykseen silloin, jos muut rahoittajat eivät lähde 

rahoittamaan toimintaa. Tällainen tilanne voi olla silloin, kun liikeidea on täysin 

uusi eivätkä muut usko sen menestymiseen, tai silloin, kun rahoituksen hakijalla 

on maksuvaikeuksia/-häiriöitä ja tämä on este muun rahoituksen saamiselle. 

Bisnessenkelien toimintaan voi tutustua muun muassa Finnish Business Angels 

Network:n verkkosivuilla.
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5. Tuttavat ja lähisukulaiset. Myös joku yrittäjän tuttava tai lähisukulainen voi 

toimia liiketoiminnan rahoittajana ja vieläpä ilman korkoa. Asiaa kannattanee 

harkita myös tältä kannalta.

6. Keksintäsäätiö. Jos liikeideaan liittyy jokin uusi keksintö, voi keksintäsäätö 

rahoittaa sitä. Rahoitukseen voi tutustua Keksintäsäätiön verkkosivuilla.

6.3 Verotus ja tilinpäätös

Tässä luvussa keskitytään vain yksityisenelinkeinonharjoittajan verotukseen, 

kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.

Verotus

Yritys maksaa pääasiassa kahta veroa. Arvonlisäveroa ja ennakkoveroa eli 

yrittäjän tuloveroa. Yrityksen verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon, jonka 

perusteella arvonlisävero maksetaan myyntitulosta ja tulovero kirjanpidon 

osoittamasta tuloksesta. (29.) 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys maksaa/välittää kaikesta 

laskuttamastaan arvonlisäveron verottajalle, joka on vuonna 2013 on  24 

prosenttia. Arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan verottajalle verottajan 

päättämän ilmoitusjakson mukaisesti. Tilitettävistä arvonlisäveroista saa 

vähentään yrityksen maksamat arvonlisäverot muille yrityksille, kun ne liittyvät 

yritystoimintaan (eli ovat vähennyskelpoisia). Yrittäjän on hyvä pitää aina 

arvonlisäverot erillään muista varoista, koska arvonlisäverot ovat aina valtion 

rahaa.  

Tuloveroa yrittäjä maksaa joko ennakkoveromaksuina (yleensä 2 kuukauden 

välein) tai täydennysverona tilikauden päätyttyä, mutta käytännössä yleensä 

ennakkomaksuina. Tuloveron määrä perustuu yrityksen tulokseen eli 

käytännössä yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tuloa on se, mitä jää viivan alle 

kulujen, poistojen jälkeen tilikauden päätyttyä. Ennakkovero määräytyy 

edellisen tilikauden tuloksen mukaan. Uusi yritys maksaa ennakkoveronsa 

arvioimansa tilikauden tulon mukaan. Tätä arviota voi muuttaa tilikauden 

aikana. 
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Tulot jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi tai yrittäjä voi hakea kaikki tulonsa 

ansiotuloiksi. Pääomatulon veroprosentti on aina 28 prosenttia (vuonna 2013), 

kun taas ansiotulon veroprosentti määräytyy progressiivisen veroasteikon 

mukaan (veroprosentti kasvaa tulojen noustessa). (30.)

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätös on jokaiselle yritykselle pakollinen, ja sen laajuus vaihtelee 

yhtiömuodosta ja kirjanpidon muodosta riippuen. Yrityksen tilinpäätös laaditaan 

määritetyn tilikauden päätyttyä, joka 4kk:n tai 2kk:n kuluttua päättymisestä 

riippuen kirjanpidon muodosta. Tilinpäätös muodostuu muun muassa 

tuloslaskelmasta, taseesta, liitetietoineen ja tase-erittelystä. (31.) 

Kaikki tulonsaajat saavat verottajalta jokaisen verotusvuoden jälkeen 

esitäytetyn veroilmoituksen, ja lisäksi yrittäjän tulee täyttää 

elinkeinonharjoittajan veroilmoitus, joka sisältää tulot, menot, velat ja varat. 

Veroilmoituksella on tarkoitus selvittää yrittäjän tulot ja vähennykset. (32.) 

Uuden yrittäjän on suositeltavaa hakea apua tilinpäätöksen tekemiseen ja 

veroilmoituksen jättämiseen tilitoimistoilta ja/tai verohallinnolta.

6.4 Yrityksen kulut

Rakennusalan yrityksen menoja kartoitettaessa ja laskettaessa on huomioitava 

ainakin sellaisia pakollisia kuluja kuin tulovero, yrittäjäneläkemaksu, 

vakuutukset,  tuotantovälineiden aiheuttamat kustannukset, liikkumisesta 

aiheutuvat kustannukset ja tietoliikenteen aiheuttamat kustannukset. Muita 

hyvin yleisiä kulujen aiheuttajia ovat vuokrat, lainat, erilaisten järjestöjen 

jäsenmaksut, markkinoinnin aiheuttamat kustannukset, kirjanpidosta aiheutuvat 

kustannukset ja työnantajan maksut.

Edellä mainitut kulut huomioiden yritys on jo hyvin pitkällä kulujen 

kartoituksessa. On huomioitavaa myös, että osa kuluista määräytyy yrittäjän 

tulojen ja liiketoiminnan laajuuden mukaan, joten on ennakoitava kulujen 

kasvaminen liiketoiminnan laajentuessa tai tulojen noustessa. 
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6.5 Vakuutukset

Vakuutuksilla yritys pystyy vähentämään toimintaansa liittyviä riskejä. Erilaisia 

vakuutuksia rakennusalan yritykselle löytyy kymmeniä ellei satoja erilaisia, ja 

lähes kaiken voi vakuuttaa. On kuitenkin tarkkaan harkittava, mitä vakuutuksia 

yritys todella tarvitsee, koska vakuutuksista saa helposti muodostettua 

kohtuuttoman suuren kustannuksen. Rakennusalan yrittäjälle tärkeimpiä 

vakuutuksia ovat yrittäjäneläkevakuutus (pakollinen), liikennevakuutukset, 

tapaturmavakuutus, oikeusturvavakuutus, vastuuvakuutus ja kaluston ja 

omaisuuden vakuuttaminen. Yrittäjän oma selkänahka on lähes varmasti 

turvattu, jos omaa kaikki edellä mainitut vakuutukset. Kuitenkaan tämä ei ole 

läheskään aina mahdollista, koska jo minimitulotasolla (8500 euroa / vuosi) 

edellä mainittujen vakuutusten hinnaksi kertyy 3000-4000 euroa vuodessa. 

Lisää tietoa yrityksen vakuutuksista saa vakuutusyhtiöiltä. 

6.6 Luvanvarainen toiminta

Rakennusalaltakin löytyy toimintaa, joka on jonkin viranomaisen luvan varassa 

tällaisia toimintoja ovat muun muassa

• rakentaminen (rakennuslupa)

• sähkö- ja hissityöt

• kaivostoiminta

• räjäytystyöt

• kiinteistön välitys ja vuokraus

• paloilmoittimien ja sammuttimien asennus ja huolto

• vesitaloushankkeet 

• maa-aineksen ottaminen (34).
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Yrityksen on jo suunnitteluvaiheessa otettava selvää, onko omassa toiminnassa 

jotain luvanvaraista ja täytettävä luvan edellytykset ja hankittava luvat. Lupia 

tarvitaan myös alemmalla tasolla. Esimerkiksi talonrakennuksessa tarvitaan 

kunnan lupa ja hyväksyntä työnjohdolle, suunnitelmille ja toteutukselle. 

6.7 Työttömyysturva 

Myös yrittäjillä on olemassa taloudellinen turva työttömyyden sattuessa, 

vaikkakin huomattavasti huonommin ehdoin kuin palkansaajalla. Yrittäjien 

työttömyyskassaan liittyminen edellyttää joka kuukausi maksettavia maksuja, 

jotka määräytyvät tulojen mukaan. Työttömyyskorvauksen saaminen töiden 

loputtua onkin hankalampi työ. Korvauksen saaminen edellyttää liiketoiminnan 

ja yrityksen lopettamista, myös yritysrekisteristä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kysynnän äkillisesti palattua yritys ei voi heti tehdä lainvoimaisia tarjouksia tai 

sopimuksia, koska yritys on lopettanut toimintansa. Se tarkoittaa myös sitä, että 

töiden niin sanottu "kalastelu" työttömyyskorvauksen aikana on hyvin hankalaa. 

Jos yrittäjällä on aikaisempia työttömyyskassamaksuja suoritettuna muuhun 

työttömyyskassaan, on kassaa vaihdettava yhden kuukauden sisällä yrityksen 

perustamisesta, jotta maksetut edut (oikeus ansiosidonnaiseen päivärähaan) 

säilyvät. Yrittäjä voi kuitenkin kuulua 18 kuukautta palkansaajien 

työttömyyskassaan yritystoiminnan aloittamisesta. (33.)

6.8 Työntekijän palkkaaminen

Työntekijän palkkaaminen ei ole ihan yksin kertainen asia. Tässä luvussa 

lyhyesti siihen liittyvää tietoa.

Jo ennen kuin palkataan ketään, tutustutaan alan työehtosopimukseen 

huolellisesti. Rekrytoida voi helposti työvoimatoimiston kautta, lehti-ilmoituksella 

tai vastaavalla ilmoituksella tai, jos tunnetaan sopiva henkilö työhön, on se 

luonnollinen vaihtoehto. Helppo tapa rekrytoida on laittaa sana kiertämään alan 

ammattilaisten ja yritysten keskuuteen, mutta tällöin on muistettava avoimen 

työpaikan ilmoitusvelvollisuus, joka on pakollinen. Olennaisena osana 

palkkaamiseen liittyy työhaastattelu, jossa pyritään todentamaan soveltuvuus 
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työtehtävään. Työsopimuksen tekeminen on myös pakollista. Sopimuksen 

tekemiseen on hyvä perehtyä huolella ja apua tähän on saatavilla mm. Suomen 

yrittäjiltä. 

Työntekijästä aiheutuu yrittäjälle muitakin kuluja kuin pelkkä palkka. Tällaisia 

ovat mm. sosiaaliturvamaksu, tapaturmavakuutusmaksu, työeläkemaksu, 

työttömyysvakuutusmaksu, mahdolliset työvaatetukseen ja -turvallisuuteen 

liittyvät kulut, mahdolliset henkilökohtaisiin varusteisiin liittyvät kulut, 

luontaisetujen kulut, päivärahat, lomarahat, sairaspäivärahat ja 

työterveyshuollosta aiheutuvat kulut. Työnantajalle kuuluu myös laaja kirjo 

velvoitteita työntekijää kohtaan. (28.)

 Työntekijöiden palkkaaminen lyhyisiin työjaksoihin on helpoin hankkia joko 

henkilöstövuokrauksesta tai alihankintana muulta yritykseltä. Tällöin alihankkija 

maksaa ja hoitaa työntekijän palkat, kulut ja velvoitteet. Yrittäjälle itselleen jää 

vain laskun maksaminen. Pitempiin jaksoihin palkkaamisessa järkevintä on 

ottaa töihin omalla sopimuksella, jolloin kulut ovat pienemmät ja työntekijän 

soveltuvuus tehtävään luultavasti parempi. Lisää tietoa työntekijän 

palkkaamisesta saa muun muassa TE-toimistoista.

6.9 Urakoiden hankinta

Tässä luvussa käsitellään muutamia hyviä töiden ja urakoiden hankintakanavia 

pienelle rakennusalan yritykselle. Tämän luvun tiedot perustuvat 

kokemusperäiseen- ja käytännön tutkimustietoon.

Tunnettuus

Kun yritys tunnetaan ja tiedostetaan hyvänä urakoitsijana, voi pieni yritys saada 

jopa kaikki tarvitsemansa työt tätä kautta. Tunnettavuutta luodaan ja lisätään 

verkostoitumisella, tehtyjen töiden kautta, mainonnan avulla, suusta suuhun 

puheilla, näkyvyydellä katukuvassa, sosiaalisen median avulla, 

hakukoneoptimoinilla (yritys löytyy helposti internetistä).
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Internet

Internet on nykyaikainen tapa etsiä tuotteita ja palveluita omiin tarpeisiin, ja sitä 

käyttää jo lähes jokainen suomalainen. Yrityksellä olisi siis hyvä olla kotisivut, 

josta löytyy tietoa yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista. 

Tärkeintä on, että sivut myös löytyvät jostain, eli googlesta ja muutamista 

tärkeistä yrityshakemistoista. Internetissä voi myös jättää ilmoituksia ja 

mainoksia, mutta nämä ovat usein kalliita ja kohdistaminen oikeaan paikkaan ja 

aikaan on hieman hankalaa pienellä rakennusyrityksellä. Palvelut, joissa 

kootaan yhteen avoimia urakoita ja urakoitsijoita, on vähintään tutustumisen 

arvoinen kanava. 

Internetin kautta tulee eniten "turhia" tarjouspyyntöjä, joissa vain 

mielenkiinnosta pyydetään tarjouksia. Kaikkiin tarjouspyyntöihin on silti 

suhtauduttava yhtä vakavasti. 

Verkostot

Verkostot voi liittää myös tunnettavuuteen, mutta tunnettavuus perustuu 

monesti henkilöön (yrittäjään) itseensä, kun taas verkostot itse yritykseen. 

Täten yrityksen on hyvä luoda ja yllä pitää verkostoja muihin alan yrityksiin 

(myös kilpailijoihin), alihankkijoihin, tavarantoimittajiin, alueelliseen 

rakennusviranomaiseen (kuntaan) sekä muihin yhteistyökumppaneihin, koska 

myös tätä kautta yhteydenottoja ja tarjouspyyntöjä on saatavilla.

Lehtimainonta ja ilmoitukset

Digitalisoitumisesta huolimatta myös lehtimainos voi toimia hyvin, kun se 

kohdistetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Sanomalehtiä luetaan vielä 

lähes jokaisessa talossa. Oman ilmoituksen jättäminen on tunnettavuuden 

ohella halvin hankintakanava. Ilmoituksia voi jättää yleensä veloituksetta 

ostoskeskusten ja kauppojen ilmoitustaululle, omalle työmaalle tai uudelle 

rakennettavalle asuinalueelle. Ilmaisten ilmoitusten jättämisestä ei voi olla 

haittaakaan vaikkei tarjouspyyntöjä tätäkautta tulisikaan.
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7 PERUSTAMISEN JÄLKEISET TOIMET JA VELVOITTEET

Tämän kappaleen tiedot perustuvat kokemusperäiseen ja käytännön 

tutkimustietoon.

7.1 Velvoitteet

On olemassa muutamia lain edellyttämiä toimia, joita yrittäjän on suoritettava 

yrityksen toimiessa. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa ajatellen on seuraavaan 

lueteltu näitä toimia. 

Yrittäjän on otettava pakollinen yrittäjäneläkevakuutus 6 kuukauden kuluttua 

yrityksen perustamisesta. YEL-maksu perustuu arvioituun vuosityötuloon. (27.) 

Arvonlisäverovelvollisten on jätettävä kausiveroilmoitus verottajalle joko joka 

kuukausi tai puolenvuoden välein. Siinä ilmoitetaan saatu ja maksettu 

arvonlisävero. Jos edellä mainitun erotus on positiivinen luku, on se myös 

maksettava verottajalle. Verottaja päättää ilmoitusjakson pituuden. Työnantajilla 

on palkan lisäksi maksettava työehtosopimusten mukaiset mahdolliset muut 

korvaukset sekä työntekijän eläkemaksut ja vakuutukset. Tämän lisäksi niistä 

on ilmoitettava verottajalle. Jokaisen tilikauden jälkeen yrityksen on tehtävä 

tilinpäätös. Kirjanpito on järjestettävä lain edellyttämällä tavalla. Jokaisen 

verotuskauden (tilikauden) päätyttyä on jätettävä veroilmoitus verottajalle. 

Ennakonperintärekisteriin kuuluvien on maksettava ennakkoveroa (tuloveroa) 

lähes heti toiminnan alettua. 

Vähintään edellä mainitut toimet on tehtävä. Osan toimista voi ulkoistaa, mutta 

joka tapauksessa ne on hoidettava. 

7.2 Toimet ja yrittäjän tehtävät

Rakennusurakoitsijan (yrittäjän) työpäivät muodostuvat itse työn tekemisen 

lisäksi erilaisista "paperitöistä", suunnittelusta, asiakastapaamisista ja 

järjestelyistä. Tällaisia "paperitöitä" ovat muun muassa tarjousten tekeminen ja 

laskenta, sopimusten laadinta, määrälaskenta, peruskirjanpidon ylläpito, 
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laskutus, raportointi, kirjalliset neuvottelut (esim. sähköpostitse), 

tarjouspyyntöjen jättäminen (hankinnat ja aliurakat), hankintojen kilpailutus ja 

työhön liittyvien suunnitelmien ja piirustusten laadinta ja/tai tulkinta.

Suunnittelu on jatkuva prosessi oman toiminnan ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi. Jatkuvaa suunnittelua vaativat muun muassa työhön ja 

urakoiden toteutukseen liittyvä suunnittelu, töiden ja urakoiden järjestely 

(aikataulutus), markkinoinnin suunnittelu, tuotannon kehitys, taloushallinnon 

suunnittelu, investoinnit ja tarvikehankintojen suunnittelu. 

Asiakastapaamisia on monenlaisia. Tärkeimpänä näistä tilaajan/potenttiaalisen 

tilaajan kanssa tehtävät tapaamiset, joissa suunnitellaan, neuvotellaan ja 

sovitaan työhön liittyviä asioita. Muita tapaamisia on aliurakoitsijoiden (mm. 

LVI-, sähkö- ja maanrakennusurakoitsijat) kanssa. Niissä neuvotellaan ja 

sovitaan suunnitelmista, toteutuksesta, vastuujaosta ja niin edelleen. Myös 

hankintoihin liittyviä tapaamisia on, kuten ihan rautakauppakäynnit tai tuotteen 

valmistajan kanssa käytävät tapaamiset. 

Rakennushankkeissa on myös yleensä aina vähintään kolmaskin osapuoli, eli 

paikallinen rakennusviranomainen. Tähän liittyy tehtäviä niin urakoitsijan kuin 

tilaajankin puolelta, kuten rakennuslupa, katselmukset, kokoukset, tarkastukset, 

työnjohdon vastuunalaiset tehtävät ja tarkastuspäiväkirja. 

Tämän kaiken päälle on huolehdittava työmaajärjestelyistä ja ohjeistuksesta. 

Tällaisia voivat olla muun muassa työturvallisuudesta huolehtiminen, 

sosiaalitiloista huolehtiminen, majoitukset, kulkeminen, työkalujen ja koneiden 

ylläpito ja hankinta, materiaalien varastoinnit, tarvikkeiden haku ja logistiikka. 

Tarpeellisen ohjeistuksen jakamisesta on huolehdittava työntekijöille, 

aliurakoitsijoille ja tavarantoimittajille.

Työpäiviin sisältyy myös monenlaisia ja kirjavia muita tehtäviä, jotka muuttuvat 

olosuhteiden ja ajankohdan mukaan.

Kun yllämainitut tehtävät arkisin asiallisesti hoitaa, on ydinliiketoiminta toimivalla 

pohjalla. Ei kellään ole velvoitetta hoitaa näitä kaikkia yksin. Yksin toimiminen ei 

ole suositeltavaa, koska aika loppuu yksikertaisesti kesken. Jos toimii 

yksinyrittäjänä ilman työntekijöitä, ei tosin jää muuta vaihtoehtoa. 
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7.3 Muita hyödyllisiä toimia yritystoiminnan kehittämiselle

Tässä esitellään muutamia hyväksi havaittuja toimenpiteitä yritystoiminnan ja 

yrittäjän kehittämiseen:

• Arkistoi, tilastoi ja analysoi saadut tarjouspyynnöt, jätetyt tarjoukset, 

saadut urakat ja työt, ja vielä parempi, kun lisäät näihin tietoihin myös 

alueen ja tilaajan tiedot.

• Arkistoi, tilastoi ja analysoi tulevien yhteydenottojen tulokanavat.

• Tee välitilinpäätös (vaikka vapaamuotoinen) ja vertaa tavoitteisiin.

• Kehitä ja tutki omia sosiaalisia taitoja.

• Asiakirjojen laadinnassa ole virallinen tilaajasta riippumatta.

• Opettele small talk, jos et vielä osaa.

• Ulkoisella olemuksella on vaikutusta töiden saamiseen, vaikka se 

ratkeaakin hinnan ja ammattitaidon perusteella. Kiinnitä siis myös siihen 

huomiota.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

8.1 Tarkastuslista

Kymmenen seikkaa, jotka aloittavan rakennusalan yrittäjän tulee ottaa 

huomioon:

1. Liikeidea.

2. Halu alkaa yrittäjäksi.

3. Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi tai palvelusi?

4. Liikeidean mukainen ammattitaito.

5. Toimiva liiketoimintasuunnitelma. 

6. Epävarmuuden, stressin ja riskien sietokyky.

7. Realistiset odotukset ja laskelmat yrittämisen työmäärästä ja tuotosta.

8. Tarjonnan ja kysynnän kartoitus toimialueella.

9. Apu yrittäjyyden taakan kantamiseen.

10. Velvoitteiden, vapauksien kartoitus, mistä on luovuttava ja mitä saa tilalle.

8.2 Mitä työ minulle opetti

Kuten työstä on jo tullut selville, yrittäjällä riittää monenlaista tehtävää ja 

tekemistä. Yrittäjästä riippuen taakan kantamiseen on suositeltavaa hankkia 

apua. Yksin kaiken hyvin hoitamiseen ei riitä vuorokaudessa tunnit eikä viikossa 

päivät. Yrittäjän olisi hyvä tehdä selkeät suunnitelmat ja aikataulut siitä, milloin 

hoidetaan mitäkin. Esimerkiksi juokseville paperitöille on hyvä varata erikseen 

päivä vähintään 2 viikon välein, pienimmässäkin yrityksessä. Kun hoidettavia 

asioita on paljon, unohduksia sattuu väistämättä. Tästä syystä kalenterin tai 

vastaavan muistion käyttäminen on hyvä tapa jäsentää omia tekemisiään. 

Stressiä ja huolia alkaa kertyä väistämättä. Tällaisia aiheuttavat muun muassa 

töiden epävarmuus, talouden epävarmuus, johtaminen, yllättävät 

ongelmatilanteet ja tehtävien kasaantuminen. Yrittäjän on hyvin hankala jättää 
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töitä työpaikalle, vaan ne kulkevat vähintään ajatuksissa kotiinkin asti. Olisi 

kuitenkin välttämätöntä jaksamisen kannalta, että välillä kykenisi unohtamaan 

kaiken työhön liittyvän. Yrittäjillä ei ole tunnetusti paljon vapaa-päiviä. Harva se 

päivä tulee yllättäviä työtehtäviä, jotka on hoidettava töiden jatkuvuuden ja 

taloudellisten syiden vuoksi. 

Riskejä on siis otettava ja stressiä siedettävä. Riskejä voi minimoida 

kehittämällä omaa riskienhallintaa, jota voivat olla riskienkartoitus, 

varautuminen ja ehkäisy. Stressi ja sen ottaminen ovat henkilökohtaisia 

ominaisuuksia, mutta yleensä tätä saa lievitettyä, kun on apua taakan 

kantamiseen ja tehtävien hoitamiseen. Yrittäjä joutuu kulkemaan vähintään 

jonkin verran henkilökohtaisilla epämukavuusalueilla, koska yrittäjän ammatti on 

niin monipuolinen tehtävä, mutta tästäkin on hyötyä yrittäjän kehittymisen 

kannalta. Paikalleen jääminen siinäkin tilanteessa, kun asiat tuntuvat luistavan, 

on haitallista yrityksen kehittymiselle ja menestymisen mahdollisuuksille. 

Jatkuva liike eteenpäin sekä uudistaminen yritystoiminnassa on yksi avaintekijä 

menestyvälle yritykselle.

Mielekästä yrittämisestä tekee monesti vapaus, mahdollisuuksien rajattomuus, 

saa olla itse itsensä pomo ja määrätä muun muassa työaikansa, sekä 

taloudellisen vaurastumisen mahdollisuus. Tärkeintä on kuitenkin, että yrittäjällä 

on se vankkumaton polte tehdä, sitä mitä tekee ja työn mielekkyys säilyy. 
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