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IIVISTELMÄ 

Päädyin tekemään opinnäytetyön itselleni, sillä olen jo usean vuoden ajan haaveillut 
oman nuortenvaateliikkeen perustamisesta Tampereelle. Alun perin tarkoitukseni oli 
laatia opinnäytetyönäni liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta voisin koulun 
päätyttyä lähteä työllistämään itseäni yrittäjänä. Aihetta tarkemmin ohjaajan kanssa 
mietittyäni tuli selväksi, että ajatukseni yrittäjyydestä eivät olleet vielä niin selvät, että 
liiketoimintasuunnitelman laatiminen olisi ylipäätään ollut mahdollista.  
 
Pohdintojen jälkeen päädyin kirjoittamaan opinnäytetyön itselleni mielenkiintoisesta 
aiheesta, eli yrittäjyydestä. Työn tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia vaihtoehtoja 
ryhtyä vaatealan yrittäjäksi oikein löytyy. Uuden yrityksen perustaminen ei aina olekaan 
ainoa vaihtoehto päästä kiinni yrittäjyyteen. Työssäni tutkin eri vaihtoehtojen hyviä ja 
huonoja puolia mm. taulukoiden ja pohdintojen avulla.  
 
Työn toisena tarkoituksena on myös luoda hyvä ja vankka pohja tulevaisuuden 
haaveilleni niin, että yrittäjyyden tullessa ajankohtaiseksi, minulla on tarvittavat 
taustatiedot aiheesta ja vaatealasta.  
 
Tässä työssä mietin myös itseäni yrittäjänä. Minkälaiset valmiudet minulla on ryhtyä 
yrittäjäksi, mitä yrittäjyys vaatii ja miten minun tulisi itseäni kehittää ja kouluttaa ennen 
yrittäjäksi ryhtymistä, kirjoitukseni tueksi olen tehnyt muutaman Internetissä olevan 
yrittäjätestin, pohtinut taustojani ja ottanut selvää kouluttautumisvaihtoehdoista.  
 
Opinnäytetyön johtopäätöksissä päädyn ratkaisuun, että paras tapa lähteä 
nuortenvaatealan yrittäjäksi on uuden yrityksen perustaminen. Vaikka työssäni 
kartoitankin erilaisia vaihtoehtoja, ne eivät loppuen lopuksi tarjoa minulle haluamaani, 
ja niinpä oikeastaan tällä hetkellä ainoaksi vaihtoehdoksi jää uusi yritys.  
 
Tätä työtä tehdessäni olen osallistunut myös Te-keskuksen ja Ensimetrin järjestämään 
Minustako yrittäjäksi? – infotilaisuuteen, lukenut alan kirjallisuutta, käynyt tapaamassa 
yritysneuvojaa, tehnyt yrittäjätestejä, haastatellut ystäviäni ja perehtynyt aiheeseen eri 
tavoin. 
Avainsanat: yrityksen perustaminen  yrittäjyys vaateliike 
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Summary 
 
I ended up doing my final thesis for myself, because for many years I have been 
interested in entrepreneurship. For about five years now, I have wanted to start my own 
store for young people’s clothing in Tampere. To begin with, I thought that as a final 
thesis I would write a business plan for myself, but after discussing about it with my 
supervisor, we decided that I was not ready for that yet and that it would be better if I 
wrote my thesis about the different opportunities of entrepreneurship. There are many 
different ways of starting as an entrepreneur; one does not always have to start a whole 
new business.  
 
The purpose of this work is to create a stable ground for me to start as an entrepreneur. 
So that when the time is right and I want to start my own business, I have all the 
knowledge and facts that I need. In this work, I also think about myself. What 
characteristics do I have that makes me a good leader of a company? What kind of 
education should I get before starting my own business etc? I did some tests in the 
Internet, and found out that I have some good qualities that one needs as an 
entrepreneur. I am hard-working, open-minded and my social skills are quite good. 
Those are some of the qualities which an entrepreneur should have.  
 
While writing this work I have been interviewing some people who have lectured about 
business, I have also taken part in an information session called “Could I be an 
entrepreneur?” I have met and talked with a business advisor and read a lot of literature 
about business. The business advisor told me that he likes the subject of my final thesis 
and he thinks that this work will help me in the future. We even decided that after I 
graduate from school I will visit his office again and we will start to make this 
entrepreneurship dream of mine a reality. 
 

Key words: starting your own business  entrepreneur clothing store 
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1 Johdanto 
 

 

Haaveenani on jo usean vuoden ajan ollut perustaa nuortenvaateliike Tampereen 

keskustaan. Miettiessäni mahdollisia opinnäytetyön aiheita, nousi esille 

mahdollisuus kirjoittaa lopputyö, joka loisi pohjan tulevaisuuden 

suunnitelmilleni. Olen jo useamman vuoden haaveillut yrittäjyydestä ja 

valmistumisen jälkeen olisi potentiaalinen aika lähteä viemään tätä haavetta 

käytännön tasolle. Tässä työssä selvitän erilaisia vaihtoehtoja lähteä vaatealan 

yrittäjäksi Tampereella, sillä pienen tutkimisen jälkeen paljastui, että tapoja 

ryhtyä yrittäjäksi on monia, eikä uuden yrityksen perustaminen aina olekaan 

ainoa vaihtoehto päästä kiinni yrittäjyyteen. Vuosien myötä halu ryhtyä 

yrittäjäksi on vain kasvanut sisälläni ja koin tarpeelliseksi kirjoittaa 

opinnäytetyön itselleni tärkeästä aiheesta.  

 

Työn toisena tarkoituksena on selvittää asioita, joita yrittäjyydestä haaveilevan 

tulisi miettiä ennen oman yrityksen perustamista. Kaiken muun ohella työn on 

tarkoitus toimia taustakartoituksena minulle itselleni, ja selvittää onko minusta 

yrittäjäksi? Ja jos on, niin millä keinoin minun tulisi haavettani lähteä 

toteuttamaan. Yrittäjyyden ohella työ kartoittaa vaatealaa, kilpailijoita, tutkii 

yrittäjyyttä ylipäätään ja selvittää, mitä yrittäjän tukiverkostoja Tampereelta 

löytyy. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessani olen tutustunut aiheen kirjallisuuteen, erilaisiin 

Internet – sivuihin, tehnyt yrittäjätestejä, vieraillut Minustako yrittäjäksi? – 

infotilaisuudessa, käynyt yritysneuvojan puheilla, haastatellut ystäviäni sekä 

vieraillut aiheeseen liittyvissä seminaareissa.  

 

 



6 
 

2 Yrittäjyys 
 
2.1 Mitä yrittäjyys on 

 
 
Meillä jokaisella on eri näkemys siitä, mitä yrittäjyys on. Helpoin tapa lähteä 

purkamaan käsitettä on sanojen määritteleminen.  

Vanhimman tunnetun määritelmän sanalle yrittäjä on tehnyt ranskalainen 

Richard Chantillon vuonna 1750. Määritelmä on seuraavanlainen: 

”Yrittäjä on kaukonäköinen, taitava ja määrätietoinen henkilö, joka on voittoa 

saadakseen valmis tarttumaan suuriin riskinalaisiin hankkeisiin” (Sutinen, 

Viklund 2005: 34) 

 

Nykysuomen sanakirja taas antaa yrittämiselle seuraavan määritelmän: 

”Yrittäminen on itsenäistä, taloudellista toimintaa, jonka tulos ei ole etukäteen 

tiedossa.” (Sutinen, Viklund 2005: 34) 

 

Filosofian tohtori Matti Peltonen, joka tunnetaan Suomessa yhtenä 

merkittävimmistä yrittäjyyden tutkijoista, määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: 

”Yrittäjyys on ajattelu-, toiminta-, ja suhtautumistapa, joka saa yrittäjän 

henkisine ja aineellisine voimavaroineen järjestäytymään ja toimimaan sekä sen 

yksilöt ja työyhteisöt käyttäytymään tehokkaasti asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. ” (Sutinen, Viklund 2005: 34) 

 

Matti Peltosen mukaan yrittäjyyttä on tosi asiassa kahta eri tyyppiä: sisäistä 

yrittäjyyttä, joka on toimintaa yritteliäästi jonkun toisen yrityksen palveluksessa, 

ja toisaalta ulkoista yrittäjyyttä, joka on toimintaa itsenäisenä, omistavana 

yrittäjänä. Ulkoinen yrittäjyys on yleensä ihmisille se käsite, joka ymmärretään 

yrittäjyydeksi sanan varsinaisessa merkityksessä. (Sutinen, Viklund 2005: 34) 

 

Itse näen yrittäjyyden kovana haluna tehdä töitä. Olen kuullut puhuttavan 

sisäisestä yrittäjyydestä ja usein sitä painotetaankin tärkeänä ominaisuutena jopa 

tavalliselle työntekijälle. Mielestäni sisäinen yrittäjyys on kuitenkin vain jonkun 
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yrittäjän keksimä termi kannustaa työntekijöitään vielä kovempiin suorituksiin, 

ja tekemään rahaa ”ulkoiselle yrittäjälle.” Koen yrittäjyyden ennemminkin 

perinteisellä tavalla. Yrittäjä on mielestäni henkilö, jolla on oma yritys ja joka 

haluaa tehdä työtä itselleen, ei toimia kenenkään toisen alaisena. Yrittäjällä on 

silmissäni kova tahto taloudelliseen hyvinvointiin ja valtava menestymisennälkä.

   

2.2 Yrittäjyys Suomessa 
 
Yrittäjien osuus on Suomessa pienempi, kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin. 

Asiaan vaikuttavat enemmän vasemmistolainen henkinen perintö, raskaaseen 

teollisuuteen painottuva tuotantorakenne ja kattavaan sosiaaliturvaan liittyvät 

tekijät, kuin yrittäjyyden huonot kannustimet Suomessa. Rikkaissa maissa 

yrittäjyyttä on vähemmän, kuin köyhissä maissa. (Puustinen 2004: 24) 

 

Suomalaiset kokevat yrittäjäksi ryhtymisen usein pelottavaksi, ja yleisimpien 

riskien kärjessä ovatkin pelot oman taloudellisen tilanteen huonontumisesta. 

Riskilistan yleisimmän syyt, joidenka vuoksi suomalaiset eivät lähde yrittäjäksi 

ovat epäonnistumisen pelko, velkaantumisen pelko, omaisuuden menettämisen 

pelko. Yrittäjyys mielletään myös usein taloudellisesti epävakaaksi 

työmuodoksi, joten myös toimeentuloon liittyvä epävarmuus on listan 

kärkipäässä. (Puustinen 2004: 24) 

 

Suomessa perustetaan joka vuosi n. 20.000 uutta yritystä, mutta samaan aikaan 

lähes yhtä moni yritys lopettaa toimintansa. (Puustinen 2004: 27) 

 

Tämän hetken yrittäjien koulutustaso on keskimäärin vaatimaton. Perusyrittäjän 

kielitaito on puutteellinen, eikä hän ole järin kiinnostunut myynnistä ja 

markkinoinnista. Edellä mainitut syyt ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, 

etteivät kaikki yrittäjät pysty hyödyntämään kaikkea yrityksensä potentiaalia. 

Suomen yrittäjäkunnasta yli 45- vuotiaat muodostavat peräti 52 prosenttia. 
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Koulutustasosta viitteen kertoo Suomen Yrittäjien jäsenprofiili (2004), lähes 

puolet yrittäjäjärjestön jäsenistöstä on ehtinyt hankkimaan paperit vain 

peruskoulusta tai ammattikoulusta. Toisaalta nykyisiä yrittäjiä voidaan pitää 

esimerkkeinä siitä, että koulutusta tärkeämpi ominaisuus on kyky oppia ja 

sisäistää uusia asioita käytännössä. (Puustinen 2004: 29) 
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3 Minä yrittäjänä  
 

3.1 Miksi haluan yrittäjäksi 
 

Yrittäjäksi ajaa usein halu taloudelliseen hyvinvointiin ja varakkuuteen, sekä 

vapauteen. Yrittäjän ei tarvitse selitellä menemisiään tai tekemisiään. Raha on 

hyvä motiivi yrittäjän toiminnalle, eikä terve ahneuskaan pahasta ole. 

Menestyvät yrittäjät tosin arvostavat kuitenkin henkistä vapautta enemmän kuin 

taloudellista vapauttaan. Kun runsas toimeentulo on turvattu, menettää raha 

merkitystään. Aika kuluu yrityksen kehittämiseen, eikä rahaa ehdi käyttää. 

Yrittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta tuo mukanaan myös suuria 

tyydytyksen hetkiä. Yrittäjä kantaa yrityksestään vastuuta, mutta hänellä on 

myös valtaa. (Puustinen 2004: 15) 

 

Itse olen lähtöisin yrittäjäperheestä, jossa vanhemmillani on ollut oma yritys 

aivan lapsuudestani asti. Oma kiinnostukseni yrittäjyyttä kohtaan juontaa 

juurensa nuoruuteeni, jolloin aloin ihannoimaan isäni vapautta suunnitella itse 

omat aikataulunsa ja menonsa. Toki ymmärrän vapauden mukanaan tuoman 

vastuun; yrittäjänä minun tulee itse kantaa vastuu omasta toimeentulostani - niin 

hyvinä kuin huonoina aikoina. Mikäli minulla on työntekijöitä, kasvaa vastuu 

työnantajana myös heidän perheidensä toimeentulon turvaamiseen.   

 

Työtä kirjoittaessani löysin Internetistä myös muutaman yrittäjätestin, joissa 

testattiin omia valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi. Tein itse molemmat testit 

kartoittaakseni onko minusta testien perusteella yrittäjäksi.  

 

Toinen testeistä löytyi Vantaan Uusyrityskeskuksen Internet – sivuilta, 

osoitteesta http://www.vuyk.fi/index.php?id=5. Testissä vastattiin 25 

kysymykseen, joissa vastausvaihtoehtoja oli kolme. Kysymykset kuvasivat 

lähinnä omaa luonnetta, tapoja ja ajatuksia. Vastausten perusteella selvitettiin 

omaa soveltumista yrittäjäksi. Testin tulokset oli jaettu neljään eri kategoriaan, 

joiden perusteella jokainen pystyi itse lukemaan soveltuvuutensa yrittäjäksi. Itse 

sain testistä 68 pistettä.  
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Testin tulokset ja kategoriat: 

60–75 pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta, aloita liiketoimintasuunnitelman teko 
ja ota yhteys meihin. (Yrittäjätesti 2009) 

48–59 pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta, mutta tarvitset ehkä kannustusta. 
Mieti, tarvitsetko lisää koulutusta tai työkokemusta ennen kuin aloitat yrittäjänä. 
Ota yhteys meihin. (Yrittäjätesti 2009) 

37–47 pistettä: Mieti tarkkaan, haluatko ryhtyä yrittäjäksi yksin. Kannattaisiko 
etsiä itselle kumppani, jonka kanssa yrittäminen onnistuisi paremmin. Ota 
yhteys lähimpään meihin. (Yrittäjätesti 2009) 

Alle 37 pistettä: Todennäköisesti viihdyt paremmin palkkatyössä kuin 
yrittäjänä, yrittäminen ei ehkä ole oikea vaihtoehto sinulle. (Yrittäjätesti 2009) 

Testin tulokset ovat siis hyvin suuntaa – antavia, eivätkä ne kertoneet mitään 

testin tekijän vastauksista. Olisin itse toivonut hieman pidempiä vastauksia ja 

selvityksiä siitä, miksi vastaukseni johtivat juuri tiettyyn pistemäärään. 

 

Toinen yrittäjätesti taas oli ennemminkin oman yrittäjäprofiilin rakentamista, 

mikä tässä tapauksessa tarkoitti enemmän omien vahvuuksiensa ja 

heikkouksiensa määrittelyä, kuin vastaamista testiin, josta saa suorat vastaukset 

soveltuvuuteensa yrittäjäksi. Testissä tuli määritellä omat vahvuudet yrittäjänä, 

tietotaidot alalta, omien taitojen suhteuttaminen taitoihin joita kuvittelisi 

yrittäjänä tarvitsevan, listata syyt miksi haluaa yrittäjäksi yms. Yrittäjäprofiilin 

rakentamisen tarkoituksena oli mielestäni enemmänkin herättää yrittäjäksi 

haluava ajattelemaan kaikkia yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen tarvittavia 

asioita, kuin kertoa heille heidän soveltumisestaan yrittäjäksi. Testi löytyi 

Finnveran Internet – sivuilta, ja se sisälsi profiilinrakentamisen lisäksi paljon 

informatiivista tietoa yrittäjyydestä. (Yrittäjyystesti 2009) 

 

Tiedän, että yrittäjyys vaatii mm. itseluottamusta, rautaisia hermoja, 

kylmäpäisyyttä, organisointikykyä ja joustavuutta. Koen omaavani tarvittavat 

ominaisuudet, ja siksi olenkin valmis tarttumaan yrittäjyyden mukanaan tuomiin 

haasteisiin.  

   

http://www.vuyk.fi/fileadmin/tiedostot/Liiketoimintasuunnitelma.pdf
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Minulla on aina ollut kova halu olla oman työni herra. Haluan toimia oman 

menestykseni eteen ja tehdä töitä itselleni, mieluummin kuin kenellekään muulle 

työnantajalle. Jotain tästä halusta kertonee myös se, että teen opinnäytetyöni 

mieluummin itselleni, kuin jonkun toisen omistamalle yritykselle.  Koen 

hyötyväni työstäni tulevaisuudessa tällä tavoin paljon enemmän.  

 

Usein puhutaan ihmisten pelosta yrittäjyyttä kohtaan. Itse en ole ikinä osannut 

nähdä asiaa niin. Koen yrittäjän vapauden positiivisena haasteena, 

ajatusmaailmaani kuvaa hyvin lause: Jos muutkin siihen ovat pystyneet, niin 

miksi en sitten minä.  

 

Minulla on selkeät haaveet tulevaisuudestani, ja koen, että yrittäjyys luo minulle 

parhaat mahdolliset lähtökohdat kulkea kohti tulevaisuuden unelmiani. Tiedän, 

että yrittäjyys on haasteellista ja ainakin alkuun taloudellisesti rankkaa, jopa 

tuottamatonta. Koen kuitenkin, että pidemmällä aikavälillä vain yrittäjyys voi 

tuoda minulle sellaisen toimeentulon ja elintason, jota itselleni toivon. 

 

Olen usein myös verrannut itseäni ja koulutustani muihin yrittäjiin. 

Nykypäivänä koulutus on tärkeä asia yrityselämässä. Olen usein ajatellut, että 

jos ihmiset joilla ei ole mitään kaupallisen alan koulutusta ryhtyvät yrittäjiksi, 

pitäisi minulla alaa opiskelleena ja koulutuksen hankkineena olla vähintään yhtä 

hyvät edellytykset yrityksen pyörittämiseen ja johtamiseen kuin heillä. 

 

Vaatealan yrittäjyys on kiehtonut minua vuodesta 2004 lähtien. Menin tuolloin 

töihin vaatekauppaan, ja työskentelin liikkeessä myyjänä 3,5 vuotta. Vaatteet ja 

muoti ovat aina olleet suuri kiinnostuksen kohteeni, ja tehdessäni töitä alalla 

alkoivat tulevaisuuden suunnitelmat kirkastua. Mietin pitkään mikä ala minua 

voisi kiinnostaa ja mitä työtä haluaisin yrittäjänä tehdä. Kiinnostuksen kasvettua 

ymmärsin, että yrittäjyys vaatealalla voisi olla minua varten. 
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3.2 Mitä valmiuksia minulla on yrittäjyyteen 
 

Yrittäminen vaatii ennen kaikkea sitkeyttä, se lienee vielä yleisempi yrittäjiä 

yhdistävä tekijä kuin rohkeus. Yrittäjän tulee olla myös määrätietoinen ja 

persoonasta on löydyttävä karismaa, mikä on oleellinen osa vaikuttamisen taitoa, 

jota yrittäjältä vaaditaan. Tärkein piirre on kuitenkin halu toimia yrittäjänä. 

Ihanteellista olisi, jos tunne olisi voimakas ja pysyvä. Myös suunnitelmallisuus 

on tärkeää, vaikka monia menestyviä yrittäjiä ohjaakin hyvin voimakas intuitio, 

eli vaisto. Yrittäjät ovat poikkeuksellisen taitavia ja hyväntahtoisia ihmisiä 

sosiaalisessa kanssakäymisessään. Heistä monet ovat huumorintajuisia 

suunnannäyttäjiä ja luontaisia verkottujia. Yhtenä tärkeänä ominaisuutena esiin 

nousee myös jännityshakuisuus. Tämä ei kuitenkaan johda ensisijaisesti 

ylisuurten taloudellisten riskien ottoon vaan ennemminkin työntekoon jopa 

terveyden kustannuksella. (Puustinen 2004: 31) 

 

Omaan mielestäni huomattavan määrän yrittäjyyteen vaadittavista 

ominaisuuksista. Minulla on halu toimia yrittäjänä, olen sosiaalinen ja 

verkottuva ja pidän itseäni rohkeana. Mietin usein mielessäni erilaisia 

vaihtoehtoja asioiden toteuttamiseen, ikään kuin vaihtoehtoisia tapoja toimia, 

bisnesideoita. Vaikka kappaleessa 3.1. mainitsemani yrittäjätesti onkin vain 

suuntaa-antava, kertoo se myös omaa kieltään siitä, että minulla periaatteessa on 

yrittäjyyteen tarvittava asenne ja ajattelumaailma.  

 

Yrittäjä ei tarvitse olla syntyessään, yrittäjäksi voi myös kasvaa ajan myötä. On 

helpompaa sanoa, kenelle yrittäminen ei sovi. Yrittäminen ei sovi ihmiselle, joka 

ei ole valmis ponnistelemaan. Joustamattomat ihmiset, jotka eivät uskalla tehdä 

asioita ja joilla ei ole kykyä keksiä mitään voivat olla parempia työntekijöitä 

jonkun toisen alaisuudessa. Edellytyksen yrittämiseen eivät myöskään ole 

parhaat mahdolliset, jos ei ymmärrä numeroista mitään. (Puustinen 2004: 31)  
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Jokainen tekee päätöksensä viime kädessä itse. Tunteen pitää olla niin voimakas, 

että sen tunnistaa. Yrittäjyyttä tulee harkita erityisen vakavasti silloin, jos asia 

tulee mieleen yhä uudelleen, vaikka olisi sanonut ajatukselle jo aikaisemmin ei. 

(Puustinen 2004: 33) 

 

Yrittäjäperheessä kasvaneena tiedän mitä yrittäjän arki on. Aikaiset heräämiset 

ja yömyöhään venyvät työpäivät ovat minulle tuttuja. Isäni toimi yrittäjänä aina 

viime vuosiin saakka, jolloin hänen yrityksensä myytiin ulkomaille. Kotonamme 

on aina rohkaistu ja kannustettu yrittäjyyteen. Menestyneen yrityksen luoneena 

isälläni on kokemuksen ja käytännön mukanaan tuomaa osaamista, jota hän on 

myös valmis jakamaan kanssani.  

 

En usko, että ilman vanhempieni antamaa kannustusta ja rohkaisua olisin ikinä 

alkanut edes haaveilemaan yrittäjyydestä. Tunnen oloni kuitenkin luottavaiseksi 

omien kykyjeni suhteen, ja koen olevani onnekkaassa asemassa, sillä perheestäni 

löytyy kokemusta ja näkemystä yrittäjyydestä jo vuosien ajalta. Isäni on 

luvannut tukea ja olla mukana yritykseni toiminnassa, joten jo senkin takia olen 

luottavainen suunnitelmieni suhteen. 

 

Olen opiskellut kaupallista alaa nyt reilut 3,5 vuotta. Koen monet 

ammattikorkeakoulussa oppimani asiat hyödyllisinä tulevaisuuttani ajatellen. 

Olen usein ollut iloinen siitä, että olen tiennyt tulevaisuuden tavoitteeni jo 

hyvissä ajoin, siten olen pystynyt hyödyntämään oppimaani mielikuvituksen 

tasolla tulevaan yritykseeni jo aikaisemmin opiskeluiden edetessä. Esimerkit ja 

tehtävät olen yleensä ajatellut vaatealan yritykseni kautta, siten olen pystynyt 

teoriassa kokeilemaan alan toimivuutta jo etukäteen.  
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Työskenneltyäni nuortenvaateliikkeessä Tampereen keskustassa 3 vuotta, osaksi 

osa-aikaisena opiskeluideni ohessa, olen käytännöntyössä oppinut paljon 

vaateliikkeen arjesta. Tiedän miten asiat tulee hoitaa, minkälaisia henkilöitä 

liikkeen pyörittämiseen tarvitaan ja minkälaisia asioita yrityksen pyörittämisessä 

tulee vastaan. Tokihan minulla on vielä paljon opittavaa, mutta uskon 

työskentelyn vaateliikkeessä kuitenkin antaneen minulle tarvittavaa 

käytännönkokemusta vaatealasta. 

 

 
3.3 Miten minun tulisi vielä kehittyä 

 

Mielestäni on tärkeää, että kehitän ja koulutan itseäni vielä eteenpäin ennen 

yrittäjäksi  ryhtymistä. Vaikka minulla on jo jonkun verran käytännön 

kokemusta työelämästä, niin koen silti tärkeäksi, että saan vielä lisää 

työkokemusta alaisena toimimisesta. On hyvä päästä kiinni työelämään ennen 

yrittäjäksi ryhtymistä. Koen myös tarvitsevani vielä enemmän koulutusta 

yrityksen taloudellisten asioiden hoitamisesta ja esimiestyöskentelystä ennen 

yrittäjäksi ryhtymistäni. Olen ottanut selvää erilaisista yrittäjille järjestettävistä 

kursseista, tutkinnoista ja koulutuksista, ja kirjannut niitä ylös tulevaisuutta 

ajatellen. 

 

Tampereen aikuiskoulutuskeskus järjestää yrittäjyyteen valmentavaa koulutusta, 

joka vaikuttaa mielestäni mielenkiintoiselta ja hyödylliseltä. Johtamisen ja 

yrittäjyyden kulmakiviin kuuluu halu kehittyä ja kehittää ammattitaitoaan. 

TAKK:n koulutuksissa korostuu käytännönläheisyys. Koulutuksissa 

paneudutaan mm. esimiestaitoihin, laatuun ja rekrytointiin, mutta myös 

johtamistaitoihin saadaan uutta näkökulmaa ja syvyyttä. TAKK:n kautta on 

mahdollisuus saada tietoja yrityksen perustamisesta ja tehdä harjoituksen 

muodossa jopa yrityksen perustamisasiakirjat. (Johtaminen...2009) 

 

Myös Ensimetri järjestää yrittäjäkoulutusta. Kesällä 2009 on luvassa 

markkinointiin painottunut yrittäjäkurssi, jossa opetus on puoliksi englantia ja 
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suomea. Viiden päivän intensiivikoulutuksen hinnaksi muodostuu 270€. 

(Koulutus…2009) 

 

Keskustellessani yritysneuvoja Erkki Uitin (Haastattelu 6.4.2009) kanssa 

kävimme läpi tulevaisuuden suunnitelmiani. Kerroin hänelle valitsemastani 

opinnäytetyönaiheesta, jota hän piti hyvänä ja mielenkiintoisena omaa 

tulevaisuuttani silmälläpitäen. Tulimme keskustelussamme siihen tulokseen, että 

palaamme yrittäjyys asiaan syksyllä. Sovimme, että mietin liikeideaani kesän yli 

ja syksyllä varaan taas ajan hänen juttusilleen. Uitti sanoi, että syksyllä voimme 

yhdessä etsiä tarpeitani parhaiten vastaavan yrittäjäkurssin, jonka suoritan ennen 

yritysajatuksen viemistä pidemmälle. Onhan yrittäjäkurssi myös edellytys 

starttirahan saamiselle, kuten kappaleessa 5.4 käy ilmi.  
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4 Vaatealan yrittäjyys 
 

4.1 Toimialalle tulo 
 

Oli kyseessä sitten mikä tahansa toimiala, on sille tuleminen aina vaikeaa. 

Asiakasta tulee kuunnella toimintaa suunniteltaessa, mutta markkinoilla on myös 

muita toimijoita, joilta on hyvä ottaa oppia toimintaa käynnistettäessä. Yritystä 

perustavan on syytä tarkkailla jo liikeidean suunnitteluvaiheessa, mitä kilpailijat 

tekevät ja miten ne toimivat. Kilpailija saattaa jo tarjota samaa tuotetta juuri 

niille asiakkaille, joita omakin yrityksesi tavoittelee. Kilpailijoilla voi myös olla 

valmius liikeideasi kopiointiin, jos se näyttää menestyvän. Hyviä paikkoja 

tutustua alan tapahtumiin on vierailla messuilla haistelemassa mitä alalla 

tapahtuu. Messut ovat myös hyviä paikkoja tutustua ihmisiin ja luoda siten 

kontakteja tulevaisuutta ajatellen. Jos mahdollista, käy kahvilla tulevien 

asiakkaidesi kanssa ja kysy, millainen on kilpailijoiden tapa toimia. Vielä 

parempi, jos saat tietoja hinnoittelusta ja heikkouksista. (Puustinen 2004: 49) 

 

Keskustelin Ensimetrin yritysneuvoja Erkki Uitin (Haastattelu 6.4.2009) kanssa 

vaatealan yrittäjyydestä, ja siitä, mitä asioita yrittäjyydestä haaveilevan tulee 

ottaa huomioon jo harkitessaan yrittäjäksi ryhtymistä. Hänen mukaansa on 

erittäin tärkeää haastatella alan kokeneita yrittäjiä. Keskustelemalla alan 

ammattilaisten kanssa, saa perspektiiviä omaan ajatteluunsa, sillä valitettavan 

usein yrittäjäksi haluavat ovat täynnä intoa ja käytännön ajattelua, mutta 

realiteetit saattaa joissain tapauksissa jäädä innon jalkoihin. Hän myös kehotti 

jalkautumaan potentiaalisten asiakkaiden keskuuteen ja kyselemään mitä he 

alalta kaipaavat. Varmimmat vastaukset erilaisiin kyselyihin saa hänen 

mukaansa kuitenkin internetin välityksellä, sillä aikaisemmin kokeillun 

henkilöhaastattelun perusteella Uitti osasi kertoa nuorten olevan liian kilttejä 

kertomaan mielipiteitään kasvotusten. Monet saattavat sanoa kasvotusten aivan 

muuta, mitä oikeasti tarkoittavat, koska he eivät tahdo loukata kyselyn tekijää, 

jos he pystyvät vaistoamaan, että kysymysten esittäjä on itse laatinut 

kysymykset. 
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Yritystä perustettaessa on erittäin tärkeää löytää oma toimintastrategia, tapa jolla 

toimintaa lähdetään kehittämään ja viedään kohti tavoitetta ja määränpäätä. 

Sopivan strategian löytäminen voi olla vaikeaa ja se voi usein edellyttää 

”räpeltämistä”. Tärkeintä strategian pohtimisen yhteydessä on olla utelias ja 

avoin erilaisille vaihtoehdoille. Sopiva toimintastrategia saattaa olla aivan 

erilainen, kuin mitä äkkiseltään tulisi mieleen. Vaihtoehtojen kartoittamisen 

yhteydessä tulee pohtia ja havainnoida ympäristöä ja kilpailijoita, mutta olla 

myös rehellinen itselleen; on syytä tunnustaa osa-alueet joissa on hyvä ja joissa 

huono. Epärealistinen ja omien kykyjen yli menevä strategia ei pitkällä 

aikavälillä voi tulla toimimaan. (Henttu 18.2.2009, esitelmä) 

 

Trainers’ Housen strategiajohtaja Sini Norta (Esitelmä 7.4.2009 ) kertoo, että 

taloudellisen tilanteen ollessa heikko keskimääräisen kaupan koko yleensä myös 

automaattisesti pienenee. Tämä taas johtaa siihen, että päästäkseen samaan 

tulokseen kuin aikaisemmin, yrityksen on pystyttävä tekemään enemmän 

tarjouksia ja haalittava uusia asiakkaita, jotta tulos pysyy samana kuin 

aikaisemmin talouden ollessa paremmassa tilanteessa. Hän myös kertoo 

kauhukseen huomanneensa, että yhä useammassa yrityksessä korkeassa 

asemassa olevat työntekijät ja johtajat eivät osaa vastata kysymykseen mitä 

heidän yrityksensä myy? Mitä heiltä voi ostaa? Nortan mukaan tilanne on 

järkyttävä, miten myyntimiehet voivat tehdä yritykselle tulosta, elleivät he tiedä 

mitä he ovat edes myymässä. 

 

4.2 Sijainti 
 

Useat tekijät vaikuttavat sijaintipäätöksiin. Markkinointipäätösten monimutkaiset 

suhteet toisiinsa tekevät sijaintipäätöksistä monitahoisia ja haastavia. Tärkeimpiä 

sijaintipäätökseen vaikuttavia tekijöitä on sijaintipaikan hinta/arvo-kompromissi, 

joka koostuu sijaintipaikan myyntitasosta sekä kustannuksista. Sijaintipaikan 

myyntitasoon vaikuttavat useat sijaintipaikkaan liittyvät ominaisuudet. (Sijainti… 

Varis 2005) 
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Paitsi että sijainti on joillekin yrityksille kilpailuedun lähde ja strateginen kysymys, 

kauppa-paikan sijainti on vähittäisliikkeelle tärkeää myös siitä syystä, että se on eräs 

pääkriteereistä, kun asiakas valitsee liikettä, jossa asioida.  

 

Tilanteessa, jossa kuluttajalla on paljon valintavaihtoehtoja, kuten 

kaupunkiympäristössä, vaikuttaa ostopaikkapäätökseen usein enemmän mielikuva 

myymälästä kuin se, millainen myymälä todellisuudessa on. Päätös kauppapaikasta 

lähtee tällöin asiakkaan mielikuvasta, ei todellisuudesta. Kauppiaan on tällöin 

ymmärrettävä mikä kuluttajalle on tärkeää. (Marjanen 1993: 18–19)  

 

Kuluttajien tarpeiden sekä muiden edellä mainittujen seikkojen ymmärtäminen on 

vähittäiskaupoille tärkeää. Myös sijainnin ja saatavuuden korostuminen asiakkaan 

ostopaikan valinnassa on syytä sisäistää ja tästä syystä on tärkeää tietää, millaisia 

kilpailukeinoja sijainti ja saatavuus oikein ovat. Oikein käytettynä ne ovat 

mahdollista valjastaa ”hyötykäyttöön” ja niiden kautta voi saada kilpailuetua. 

Sijainti ja liikenneyhteydet ovat monille vähittäisliikkeille tärkeimpiä 

menestystekijöitä. Sijainti voi ratkaista valtaosan yrityksen myynnistä tai se voi 

jättää yrityksen pimentoon. (Sijainti…Varis 2005) 

 

Julkisivun ja näyteikkunoiden avulla yritys saa huomioarvoa ja erottuu muista 

yrityksistä. Julkisivu on yrityksen käyntikortti ja ensimmäinen kontakti 

asiakkaaseen. Se toimii myös 24/7 tiedotuskanavana. Näyteikkunamainonta on osa 

ulkomainontaa ja sen tehtäviä ovat huomion ja mielenkiinnon herättäminen, hyvän 

ensivaikutelman luominen, asiakkaiden saaminen yritykseen sekä ostoherätteiden 

antaminen. Näyteikkunanmainonta ”myy” yrityksen sulkemisajan jälkeenkin. 

(Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1996: 200–201) 

 

Vaateliikkeelle on erityisen tärkeää saada paljon näyteikkunatilaa, sillä vaatteet ovat 

tuotteina sellaisia, jotka myyvät parhaiten muotinukkien päältä. Isoille 

näyteikkunoille voi laittaa esille myös asusteita ja muita liikkeessä myytäviä 

tuotteita ja saada siten tuotevalikoimaa asiakkaiden nähtäville, vaikka he olisivat 

vain ohikulkumatkalla.  

 



Paikoitustilat vaikuttavat autoa käyttävien asiakkaiden mahdollisuuteen asioida 

liikkeessä. Paikoituksella on suuri merkitys ennen kaikkea kaupunkien keskustoissa, 

joissa paikoitustiloja voi paikoin olla liian vähän. En kuitenkaan koe, että 

nuortenvaateliikkeen kohdalla paikoitustilalla on niin suurta merkitystä. Mikäli liike 

sijaitsee aivan keskustassa, tulee moni nuori asioimaan yleensä kävellen, ja 

kauempaakin keskustaan saavutaan yleensä bussilla. Tampereen ydinkeskusta on 

alueena niin pieni, että sen kävelee päästä päähän noin kymmenessä minuutissa. 

 

Yrityksen menestymisen kannalta, on sen sijainti usein elintärkeää. Tampereella 

halutuinta – ja kalleinta aluetta, on Hämeenkadun itä-pääty, eli Rautatieaseman 

ja Stockmannin läheisyys. Isommat liikkeet ovat sijoittuneet Hämeenkadulle, ja 

pienemmät sen välittömään läheisyyteen Tuomiokirkonkadun, 

Aleksanterinkadun, Verkatehtaankadun ja Otavalankadun paikkeille. Tämä alue 

kilpailee myös hinnoiltaan Hämeenkadun kanssa, joten uuden yrittäjän on 

valmistauduttava melkoisiin vuokramenoihin. Ensimetrin yritysneuvoja Erkki 

Uitti näytti minulle esitettä, jossa Tampereen keskusta oli jaettu väreittäin eri 

alueisiin ja eri värit kuvastivat alueiden hintatasoja. Katsottuani esitettä totesin, 

että alueet joille haluaisin yritykseni sijoittaa, ovat auttamatta Tampereen 

kalleimpia. Vuokran neliöhinnaksi tulisi tuolloin noin 70-90e 

 
Kuva 1, Tampereen keskustan kartta 

 

Oheinen kartta havainnollistaa katujen sijoittumista Tampereen keskustaan. 
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4.3 Kilpailijat 

 
Nuortenvaatteet on kovin kilpailtu ala Tampereella. Toistensa kanssa kilpailevia 

yrityksiä löytyy nopeasti laskettuna jo pelkästään Hämeenkadulta 13 kappaletta: 

 

• One Way  

• Carlings 

• Spirit Store 

• Selected 

• Vila 

• VeroModa 

• H&M 

• JC  

• H&M 

• Jim&Jill 

• Only/VeroModa/ 

Jack&Jones 

• Iso H&M 

• Vintage Waves 

• Galery 

 

 

 

 

 

 

 

Tästä syystä onkin uuden yrityksen kannalta elintärkeää olla tietoinen 

kilpailijoistaan, heidän kohderyhmistään, valikoimastaan ja toimintatavoistaan 

ennen uuden yrityksen perustamista. Kun kyseessä on näinkin kilpailtu ala, 

kannattaa ensimmäiseksi lähteä kartoittamaan onko omalle yritykselle 

yksinkertaisesti tilaa ja kysyntää markkinoilla. Kun lähtee miettimään 

Tampereen vaatekauppojen tuotevalikoimaa ja merkkitarjontaa, ei tarjonnan 

jättämää aukkoa tahdo löytää. Toisaalta kun lähtee analysoimaan kilpailijoilla 

myytäviä tuotemerkkejä, voi huomata, että useimmissa liikkeissä myydään 

keskenään samoja tuotemerkkejä, joskin osaksi eri tuotteita.  

 

Keskustelin keväällä 2009 muutamien mies –ja naispuoleisten ystävieni kanssa 

Hämeenkadulla sijaitsevista liikkeistä, joita pidän mahdollisina kilpailijoinani 

nuortenvaatealalla. Listasimme ylös ajatuksiamme liikkeistä, ja seuraavanlaisen 

taulukon saimme aikaiseksi. 
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 Taulukko 1. Kilpailijoiden vertailu 

Liike Tuotemerkit Hyvää Huonoa 

One 
way 
 
 
 
 

Only, Diesel, We, Lee, 
Pepe Jeans,  
Pieces, Paul Frank, Svea 
 
 

 
-osa Stockmann 
konsernia 
 
-laaja 
merkkivalikoima 
 
-tarjouksia 
 

 
- syrjässä 
 
-täyteen ahdettu 
 
-tuotteet eivät vaihdu 
 
-ei henkilökohtaista   
palvelua 
 

Spirit 
Store 
 
 
 
 

Diesel, Juicy Cotur, Guess,
Miss sixty, Numph, 
Energy 
Tiger of sweden,  
 
 
 

 
-osaava ja 
asiantunteva 
palvelu 
 
-tuotteet vaihtuvat 
usein 
 
-sijainti 
 
-saatavilla myös 
kenkiä ja laukkuja 
 

-liian täynnä tavaraa 
 
-sotkuinen 
 
-kallis 
 

Carlings 
 
 

Diesel, Cheap Monday, 
Lee, 
Nudie, Cheapo, Bjorkvin, 
Wrangler, Levi's, We 
 

-Sijainti 
 
-Farkkuvalikoima 
 

 
-tunkkainen ja pimeä 
 
-valikoima ei vaihdu 
 
- pieni myymälä 
 

Vila 
 
 
 

Vila, Object 
 
 
 

 
-edullinen 
 
-tuotteet vaihtuvat 
usein 
 
-ystävällinen 
palvelu 
 

-melko yleinen merkki 
 
 
 

H&M 
 
 

H&M:n oma mallisto 
 
 

 
-halpaa 
 
-paljon valinnan 
varaa 
 
-sijainti 
 

 
-laatu 
 
-ei palvelua 
 
-liian paljon tavaraa 
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Vero 
Moda 
 
 
 

Vero Moda, Object 
 
 
 

 
-edullinen 
 
-tuotteet vaihtuvat 
usein 
 
-ystävällinen 
palvelu 

-pieni liiketila 
 
 
 
 

JC 
 
 
 

Diesel, Levi's, Lee 
 
 
 

 
-laaja valikoima 
 
-ystävällinen 
palvelu 
 
-farkkujen 
lyhennys kaupan 
päälle 
 

-sijainti 
 
 
 

Vintage  
Wave 
 

Quicksilver, Roxy 
  

-tuntematon 
 
-sijainti 
 

Galery 
 
 

 
Lee, Diesel, Levi’s, 
Wrangler,  
Resteröds, Fred Perry, Paul 
Frank, Bjorkvin, We 
 

-mielenkiintoisia 
merkkejä 
 
-tilava  
 

-tuntematon 
 
-sijainti 
 

Jim&Jil
l 
 
 
 
 

Only, Fred Perry, Stocker,
Puma, Nike, Pieces, 
Jack&Jones, 
Numph 
 

-tuttuja merkkejä 
 
-iloisen värinen 
liike 
 
 

 
-merkkien vähäisyys 
 
-täyteen ahdettu 
 
-valikoiman 
vaihtumattomuus 
 

Only 
 
 
 
 

Only, Vero Moda, 
Jack&Jones, 
Pieces, Object 
 
 

 
-iso liike 
 
-sijainti 
 
-paljon valinnan 
varaa 
 
-melko edullinen 
 

-merkkejä tarjolla useissa 
eri liikkeissä 
 
 
 

 

 

Pohtiessani taulukointimme tuloksia huomasin, että monen liikkeen kohdalla 

olimme kiinnittäneet huomiota niiden sijaintiin ja liiketilan kokoon. Vaatealalla 
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sijainti on merkittävässä osassa, sillä vaikka Tampereen keskusta on pieni, on 

silti tärkeää saada toimitila hyvästä paikasta ja läheltä kilpailijoita. Jos asiakas 

on menossa kilpailijaliikkeeseen ostoksille, hän saattaa helpommin pistäytyä 

myös viereisessä liikkeessä etsimässä haluamaansa tuotetta. Liiketilan tulee olla 

myös riittävän suuri tuotevalikoimaan nähden. On inhottavaa asioida liikkeissä, 

jotka tuntuvat täyteen ahdetuilta, ja heti kun koskee yhteenkin vaatteeseen, liike 

näyttää epäsiistiltä. Liian täydestä liikkeestä on myös vaikea löytää etsimäänsä, 

eivätkä vaatteet pääse oikeuksiinsa. 

 

Tärkeänä pidimme myös hyvää asiakaspalvelua. Myyjän tulee osata lukea 

tilannetta, tervehtiä ja kertoa auttavansa mielellään, mutta ei kuitenkaan tuputtaa 

apuaan. Toisia asiakkaita ahdistaa myyjän kysely, toiset taas toivovat palvelua, 

joten tilanteen lukeminen on tärkeää myyjän työssä.  

 

Lyhyiden ihmisten on lähes mahdotonta löytää itselleen sopivan pituisia 

housuja, siksi JC:ssä tarjottava ilmainen farkkujen lyhennys koettiin loistavana 

lisäpalveluna. Usein ostosten kylkeen saatavat lahjat tai lisäpalvelut ovat turhia 

ja hyödyttömiä, mutta JC:n tarjoama lyhennyspalvelu koettiin todella 

tarpeelliseksi ja hyväksi. Usein uudet housut ostettuaan turhautuu, kun uusi tuote 

pitää heti viedä ompelijalle ja maksaa lyhennyksestä vielä 10 euroa, JC:stä saa 

heti sopivan kokoiset housut mukaansa.  

 

Alkavan yrittäjän tulee aina muistaa, että kilpailua tulee muualtakin kuin vain 

saman alan yrityksistä. Kilpailija voi olla tyystin erilainen tuote tai 

ajankäyttömuoto. Hyvä esimerkki tästä on, että elokuvateatteri voi kilpailla 

mikroautoradan kanssa. Ihmiset myös vastaavasti säästävät vaatekaupoissa, kun 

kaikki resurssit on sidottu suuren asuntolainan lyhentämiseen. Tilannetta ei saa 

nähdä vain mustavalkoisena. Nuortenvaateliikkeellä löytyy muitakin haastajia, 

kuin vain toiset nuortenvaateliikkeet. (Puustinen 2004: 49) 
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4.4 Asiakkaat 
 

Yritystä perustettaessa ja liikeideaa pohdittaessa on tärkeää määritellä asiakkaat. 

He ratkaisevat lähteekö yrityksesi kasvuun, vai jääkö se paikoilleen jo heti 

alkuvaiheessaan. On yrityksesi kannalta kriittistä miettiä tavoitteletko laajaa 

asiakaskuntaa pienellä alueella vai kapeaa asiakaskuntaa laajalla alueella? 

Molemmat vaihtoehdot ovat potentiaalisia pienelle yritykselle, sillä on 

järkevämpää tutustua pieneen asiakaskuntaan kunnolla kuin tavoitella suuria 

massoja. Kyseessä on myös uskottavuuskysymys. Asiakaskunta antaa suuntaa 

yrittäjän suhteellisuudentajusta. Yrittäjän on syytä asettua myös asiakkaan 

asemaan. Mitä asiakkaat haluavat? Mitä he jo saavat markkinoilta? Kaipaavatko 

asiakkaat pitkäaikaista asiakassuhdetta ja yhteistyötä vai vaihtelua ja suhteita 

erilaisten toimijoiden kanssa? Millainen on asiakkaan maksukyky? Mikä on 

asiakkaiden käyttäytymistapa nyt ja miten se voi muuttua tulevaisuudessa? 

Yrittäjän kannalta parhaita ostajia ovat sellaiset, jotka eivät ymmärrä hinnan 

muodostumiseen vaikuttavista asioista tai eivät välitä niistä. Rahastamiseen 

liittyy tietenkin myös riskejä. Ahneus saattaa kostautua, jos asiakas älyää 

maksaneensa tavarasta kohtuuttoman paljon. Kaupasta jää huono maku, mikä 

usein vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin tulevaisuudessa. (Puustinen 2004: 48) 

 

Yrityksen menestys on kiinni myynnin onnistumisesta ja myynti taas perustuu 

suhteisiin. Loppuen lopuksi suhteet perustuvat luottamukseen, joten hyvien 

asiakassuhteiden merkitys on yrityksen menestymisen avaintekijä. (Kiukas 

19.1.2009, esitelmä) 

 

Monien nuorten asiakkaiden käyttämät rahat tulevat pääsääntöisesti vanhempien 

rahapusseista, joten silloin vanhempien taloudellinen tilanne vaikuttaa 

automaattisesti myös nuorten kykyyn kuluttaa. Nuortenvaateliikkeen kohdalla 

tämä tarkoittaa siis sitä, että pääasiallisten asiakkaiden ostovoima heikkenee ja 

siten myös yrityksen on vaikeampi tehdä tulosta.  
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Vaikka nuoria pidetään usein kulutuskeskeisinä, heidän 

kulutusmahdollisuuksiaan rajoittavat opiskelu, työmarkkinoiden määrä- ja osa-

aikaisuus, pienet tulot sekä nuorilla aikuisilla myös perheen perustaminen sekä 

asunnon- ja autonhankinta. Nuoruus koostuu taloudellisesti erilaisista vaiheista: 

rahallisesti ”huolettomat” teinivuodet, lapsuuden kodin jälkeinen ”köyhyys”, 

ammatti-identiteetin löytäminen ja rakentaminen sekä tasapainoilu joustavilla 

työmarkkinoilla. (Autio 2005) 

Nautintokeskeistä nuoruutta voikin tarkastella kuluttavana nuoruutena, jossa 

kuluu aikaa ja voimavaroja brändien, muodin, oikean erottautumisen, 

eettisyyden sekä riskien lukutaitoja opiskellessa. Rahankäytön ohella 

kuluttaminen on yhä enemmän myös merkitysten ja symbolien, kuten 

ympäristön, mielikuvien, ihmissuhteiden ja ajan kuluttamista - tai niiden 

kuluttamattomuutta. (Autio 2005) 

Nuorisobarometrissä vuonna 2007 nuoria pyydettiin antamaan kouluarvosana 

taloudelliselle tilanteelleen. Kaikkien 15–29-vuotiaiden antamien arvosanojen 

keskiarvo oli 7,4. Sama kysymys on esitetty nuorisobarometrissä viitenä 

aikaisempanakin vuonna. Kehitys on ollut melko johdonmukaista. Nuorten 

tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseensa kasvoi joka vuosi vuosituhannen 

vaihteeseen asti, mutta sen jälkeen tyytyväisyys on kääntynyt pieneen laskuun. 

(Perusarvot…2007) 

 

Nuorisobarometrissä taloudelliselle tilanteelle annettujen arvosanojen 

jakaumassa on tapahtunut muutoksia kymmenessä vuodessa. Eniten on 

lisääntynyt heikompien arvosanojen osuudet. Sukupuolten väliset erot eivät ole 

merkittäviä, mutta eri ikäryhmien vertailussa tapahtuu huomattava 

tyytyväisyyden notkahdus noin 20 ikävuoden paikkeilla. Tähän 

elämänvaiheeseen osuu monilla muutto pois lapsuudenkodista, mikä vaikuttaa 

heikentävästi monen taloudelliseen tilanteeseen. Perhemuotojen välisessä 

tarkastelussa tyytyväisimpiä taloudelliseen tilanteeseensa ovatkin vanhempiensa 

luona asuvat, vähiten tyytyväisiä ovat yksinhuoltajat. Yrittäjien ja palkkatyössä 

olevien välillä ei ole eroa. Korkeammassa asemassa olevat ja korkeamman 
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koulutuksen saaneet ovat tyytyväisempiä taloudelliseen tilanteeseensa. 

(Perusarvot…2007) 

 

4.5 Oma vaatekauppani 
 

Alun perin olen haaveillut vaateliikkeestä, jossa myydään niin tunnettuja, kuin 

vähän tuntemattomampiakin vaatemerkkejä nuorisolle. Aluksi haaveilin 

liikkeestä, jossa myydään vain hieman kalliimpia tuotteita, mutta mietittyäni 

asiaa tulin siihen tulokseen, että se ei tule Tampereen kokoisessa kaupungissa 

kannattamaan. Sivusta seuranneena olen huomannut, kuinka vastaavia liikkeitä 

ilmestyy katukuvaan aina tasaisin väliajoin ja kuinka ne pikkuhiljaa haihtuvat 

pois, katoavat. Tampereella ei siis riitä kysyntää niin pienelle segmentille 

suunnatulle nuorten vaateliikkeelle.  

 

Tällä hetkellä pääkiinnostuksenkohteenani on kaksi erilaista 

nuortenvaateliikettä. Toinen on nimeltään Vila, joka kuuluu Bestseller – 

konserniin ja toimii siis ketjuna ympäri Suomen. Vila myymälät koostuvat siis 

niin Bestseller - ketjun omista kuin yrittäjävetoisistakin myymälöistä. Bestseller 

– ketjusta kerron tarkemmin luvussa 6.2. 

 

Toinen vaihtoehto olisi perustaa vaateliike, johon voisi ostaa sisään erilaisia 

merkkejä aivan oman mielen ja maun mukaan. Valikoima ja merkit voisivat siis 

vaihdella eri ajanjaksoina. Tällaista liikettä suunniteltaessa kilpailijoiden 

tuotevalikoiman kartoittaminen nousee tärkeään rooliin. Liikkeestä tuli löytyä 

monen hintaluokan vaatteita, se ei saisi rajoittua vain pienen segmentin 

kaupaksi. Vaatemerkkejä joita haluaisin liikkeessäni myydä, ovat esimerkiksi 

Diesel, Tommy Hilfiger, Tiger of Sweden, Bench, Pepe Jeans yms.  

Pahimpina kilpailijoina kyseiselle liikkeelle pitäisin Tampereella Spirit Storea, 

Galeryä ja One Waytä, tosin viimeistä koko ajan pienenemässä määrin.  
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Liikkeessäni panostettaisiin tuotteiden laatuun ja merkkeihin, myyjien 

ammattitaitoon, tuotetuntemukseen ja ajanhermolla pysymiseen. Kohderyhmänä 

tulisivat olemaan nuoret aikuiset, joilla on varaa ja halua kuluttaa keskihintaisiin 

ja sitä kalliimpiin vaatteisiin.  

 

Taulukon 1 pohjalta täytyy myös mainita, että liikkeen sijainti tulisi olemaan 

Hämeenkadun itä-päässä tai sen läheisyydessä ja toimitilojen tulisi olla 

reilunkokoiset, ettei liikkeestä tulisi täyteen ahdetun oloista.  

 

 



28 
 

5 Yrittäjän tukiverkostot 
 

5.1 Yrittäminen ja yrittäjän tukiverkostot 
     

Yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle on olemassa monenlaisia tukia. Tampereella 

kaikki yrittäjän tarvitsemat palvelut on sijoitettu saman katon alle aivan 

Tampereen keskustaan. Sivutoimipisteitä löytyy toki kaupungin laitamiltakin, 

mutta päätoimipiste sijaitsee toistaiseksi Kauppakadulla. Muutaman vuoden 

kuluttua kaikki palvelut vaihtavat osoitettaan Pellavatehtaankadun ja 

Verkatehtaankadun risteykseen, johon rakennetaan yhteiset tilat niin 

Ensimetrille, TE-keskukselle kuin työvoimatoimistollekin. 

 

5.1.1 Uusyrityskeskus Ensimetri 
 

Aloitteleva yrittäjä hyötyy eniten Uusyrityskeskus Ensimetrin palveluista. 

Ensimetriin voi mennä keskustelemaan haaveistaan yrittäjyyttä kohtaan, tai 

sinne voi mennä jo valmiin liiketoimintasuunnitelman kanssa kysymään 

ammattilaisten neuvoja ja mielipiteitä omista ajatuksistaan. Ensimetri tuo 

asiakkaansa saataville niin maksuttomat yritysneuvojat kuin ilmaisen 

asiantuntijaverkostonkin. Alla on listattuna muutamia Ensimetrin tarjoamia 

maksuttomia palveluita. (Neuvontaprosessin…) 

 

- Liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman arviointi ja kehittäminen 

- Investointi –ja kannattavuuslaskelmat 

- Rahoitusneuvonta 

- Asiakashankinta- ja markkinointisuunnitelma 

- Toimitilat 

- Lupa-asiat, verotus, vakuutus yms. 

- Lausunnot: starttirahalausunnot, Finnveran rahoituslausunnot yms. 

- Kirjanpidon järjestämisen neuvonta 

(Neuvontaprosessin…) 
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5.1.2 Työ – ja elinkeinokeskus 
 

Jo toimintansa aloittanut yrittäjä voi ongelmien sattuessa kääntyä Työ- ja 

elinkeinokeskuksen puoleen, joka auttaa erilaisissa ongelmatilanteissa parhaansa 

mukaan. TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa 

vaiheissa, osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen sekä hoitavat 

alueellista työvoimapolitiikkaa. TE-keskukset ovat elinkeinoelämän ja 

työmarkkinoiden asiantuntijoita, joiden tavoitteena on mm. yrittäjyyden ja 

kasvun vahvistaminen, työllisyyden parantaminen sekä elinvoimaisen 

aluerakenteen edistäminen.  

(Työ – ja elinkeinokeskukset…2009) 

 

5.1.3 Tampereen yrittäjänaiset Ry 
 

Tampereella toimii myös Tampereen Yrittäjänaiset ry, joka nimensä mukaan 

koostuu Tampereen alueella toimivista naisyrittäjistä.  

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten yrittäjyyttä sekä parantaa 

naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä Tampereella. Yhdistys 

myös edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä. 

Tampereen yrittäjänaiset järjestää myös teemailtoja, koulutusta, 

esittelytilaisuuksia ja luentoja heille läheisistä aiheista. Tampereen 

yrittäjänaisilta on myös mahdollisuus saada neuvoja ja tukea aloittavan yrityksen 

toimintaan. (Tampereen…2009) 
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5.2 Naisyrittäjyys 
 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että naisyrittäjien suurimmat ongelmat liittyvät 

uran ja perheen yhdistämiseen. Mies kokee yleensä yrittäjänä saavansa 

perheeltään tukea vähintään tyydyttävästi. Naiset vastaavasti eivät koe perheen 

ja ympäristön tukea riittäväksi. Selityksiä edellä mainittuihin ongelmiin löytyy 

yleensä kaksi. Ensinnäkin, miehen on vaikea tukea vaimoaan hänen pyrkiessään 

urallaan eteenpäin sen vuoksi, että miehen on vaikea hyväksyä itseään paremmin 

menestyvää puolisoa. Toisen, vastakkaisen selityksen mukaan nainen yleisesti 

tarvitsee miestä enemmän tukea omissa tavoitteissaan ja pyrkimyksissään ja 

tämän vuoksi nainen kokee jäävänsä ilman taustatukea.  

 

Bisnesenkeli Lisa Sounio kannustaa naisia yrittäjiksi. Hänen mielestään naisten 

menestyksen ja bisneskasvun suurimpia esteitä ovat naisten omat asenteet ja 

itseluottamuksen puute.  

”Naisten pitäisi oppia laskemaan kustannukset ja katteet kohdalleen ja 

hinnoitella myymänsä tuotteet ja palvelut oikein. Kun pennillä ostat, niin 

markalla myyt.” 

Sounio pitää hyvinvoivana ja menestyvänä yrityksenä sellaista yritystä, jossa 

yrittäjä kokee olevansa omassa elementissään ja pääsee käyttämään omia 

taitojaan. (Estlander 2009: 15) 

 

Koko Suomen yrittäjistä naisia on hieman yli neljännes. Tästä naisyrittäjien 

joukosta yksinyrittäjiä on noin 70 % ja työnantajia noin 30 %.  

 

Naisyrittäjille on ominaista toiminnan pienimuotoisuus ja kasvuhaluttomuus. 

Nämä ominaisuudet johtuvat siitä, että naisyrittäjillä on miehiä vähemmän 

riskinottohalua. Tästä johtuu myös se, että naisyrittäjät tekevät monta kertaa 

vähemmän konkursseja kuin miesyrittäjät. (Sutinen, Viklund 2005: 43) 
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5.3 Starttiraha ja muu taloudellinen tuki 

 
Kun perustetaan uusi yritys, tarvitaan aina rahaa. Yrityksen perustamisvaiheessa 

rahoituslaskelman avulla selvitetään kuinka paljon alkupääomaa tarvitaan ja 

mistä se on tarkoitus hankkia. Kun on kyse rahoituksesta, tulee usein 

ensimmäisenä kyseeseen pankkilaina, jokin muu lainamuoto tai mahdollisesti 

erilaiset tukirahoitukset, kuten starttiraha. Olipa rahoitustapa sitten mikä tahansa, 

kannattaa tarvittava rahoitus aina arvioida tarkasti ja määritellä myös itselle 

taloudellisen riskin suuruus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, paljonko on 

valmis ottamaan riskiä rahojen tai omaisuuden menettämisen osalta. 

(Perustamisopas…2008: 12) 

 

Yleisimmät rahoituslähteet alkavalle yrittäjälle omarahoituksen ja lähipiirin 

jälkeen ovat pankin tai Finnveran myöntämät erimuotoiset lainat. Finnvera 

mahdollistaa rahoituksen saamisen sellaiselle yritykselle, jolla on riittävät 

kannattavuuden mahdollisuudet, mutta ei välttämättä riittävää vakuus- tai 

omarahoitusosuutta, jota pankit edellyttäisivät. Finnvera ja pankit tekevät 

yhteistyötä ja myöntävät siten myös yhteisiä rahoituksia. Ensisijaisena 

rahoituksen saamisen edellytyksenä on aina toiminnan kannattavuusarvio, joka 

perustuu liiketoimintasuunnitelmaan ja laskelmiin. Tämän lisäksi rahoittaja 

yleensä edellyttää noin 20–30% omarahoitusosuutta. Vasta viimeisenä tulevat 

kyseeseen vakuudet ja takaukset. (Perustamisopas…2008:12) 

 

Tukirahoituksista alkavalle yrittäjälle yleisin on starttiraha. Starttirahaa ei ole 

tarkoitettu yrityksen toiminnan tai hankintojen rahoittamiseksi, vaan 

toimeentulotueksi yrittäjälle. Starttiraha on valtion myöntämää 

harkinnanvaraista toimeentulotukea yrittäjälle ja se on tarkoitettu päätoimiseksi 

yrittäjäksi ryhtyvälle uudelle yrittäjälle. Edellytyksenä starttirahan saamiselle on, 

ettei yrittäjä samaan aikaan nosta muita tukia, eikä yritystoiminnan ohessa ole 

muita tulonlähteitä kuin alkavan yritystoiminnan tulot. Starttiraha on yrittäjän 

henkilökohtaista, verotettavaa tuloa ja se maksetaan yrittäjälle hänen 

elinkustannuksiaan varten. Starttirahan perimmäisenä tarkoituksena on edistää 

uuden yritystoiminnan alkamista ja omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla 
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myös turvataan yrittäjän toimeentuloa sinä aikana, jonka yritystoiminnan 

käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. 

(Perustamisopas…2008:13) 

 

Starttirahan myöntämisen edellytyksinä ovat mm. yrittäjäkokemus tai – 

koulutus, mahdollisuudet kannattavaan toimintaan, tarpeellisuus yrittäjäksi 

ryhtyvän toimeentulon kannalta sekä se, että yritystoimintaa ei ole aloitettu 

ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty. Aloittamisella tarkoitetaan tässä 

kohtaa kaupallisen yritystoiminnan aloittamista, ei toiminnan suunnittelua tai 

järjestelyitä. Yrityksen voi jopa rekisteröidä kaupparekisteriin etukäteen. 

Toiminnan varsinaiseksi aloittamiseksi katsotaan se, kun yritys on rekisteröity 

ennakkoperintärekisteriin, eli yritys voi laskuttaa. Starttirahaa myönnetään n. 

527–670€ kuukaudessa enintään 18 kuukauden ajan. Starttiraha myönnetään 

yleensä kahdessa osassa, joista ensimmäinen on pituudeltaan 1-6kk. 

(Perustamisopas…2008:13) 

 

Tampereella yleensä myönnettävä starttirahan määrä on 670€ kuukaudessa ja se 

myönnetään yleensä kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Harkinnan mukaan jatkoa 

voi saada vielä 4kk, mutta yleensä yrittäjille riittää 6kk. Tampereella starttirahan 

saamisen edellytyksenä pidetään yrittäjäkurssia, joita järjestetään niin päivä- 

kuin iltaopetuksenakin. Tuore kaupallisenalan koulutus voidaan myös katsoa 

korvaavaksi koulutukseksi, mutta yleensä yrittäjäkoulutusta suositellaan kaikille 

yrittäjäksi aikoville. (Lepistö 12.3.2009, esitelmä) 

 

Starttirahaa on mahdollista saada myös tilanteissa, joissa uusi yrittäjä ottaa 

haltuunsa vanhan, jo olemassa olevan yrityksen. Tällaisia tilanteita ovat mm. 

viestinvaihto tai yrityskaupat. (Uitti 6.4.2009, esitelmä) 
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6 Erilaiset mahdollisuudet lähteä vaatealan yrittäjäksi 
 

6.1 Uusi yritys 
Yleisimmin käytetty vaihtoehto yrittäjäksi ryhtyvillä lienee uuden yrityksen 

perustaminen. Keskustellessani ystävieni kanssa, he pitivät uuden yrityksen 

perustamista vaikeana ja monimutkaisena projektina. Näin ei kuitenkaan ole, 

sillä yrityksen perustaminen on nykyään helppoa ja apua on tarjolla kun vain 

osaa kysyä. 

Uuden yrityksen perustamisen vaiheet lyhyesti: 

1. Hyvä liikeidea 

2. Alustava liiketoimintasuunnitelma 

3. Rahoituksen järjestäminen 

4. Yritysmuodon ja toiminimen valinta 

5. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 

6. Perusilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille 

7. Lakisääteiset vakuutukset 

8. Kirjanpidon järjestäminen 

Yritystä perustettaessa tärkein vaihe on liikeidean luominen. Yrittäjäksi aikovan 

on mietittävä tarkkaan, onko hänen suunnittelemansa yritys ja sen 

tuotteet/toimiala sellainen, että yritys pystyy menestymään ja siten myös 

pysymään toiminnassa. Myös rahoituksen järjestäminen on merkittävä osa 

uuden yrityksen perustamista. Aloituskustannukset voivat nousta toimialasta 

riippuen jopa 200.000 euroon, joten rahoituksen järjestämistä on syytä lähteä 

miettimään jo hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista. Uusyrityskeskuksista 

saa apua ja asiantuntijaneuvoja jo liikeidean muokkaamisesta alkaen. 

(Yrityksen… 2009) 
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Seuraava vaihe on alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen. 

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on selventää mahdollisen yrityksen 

kannattavuutta ja erilaisia menestymisen mahdollisuuksia. 

Liiketoimintasuunnitelma on myös oleellinen asia rahoitusta haettaessa. Pankit 

ja mahdolliset sijoittajat käyvät läpi liiketoimintasuunnitelman ja tekevät usein 

sen pohjalta rahoituspäätöksensä. Myös uusyrityskeskuksissa tutkitaan 

liiketoimintasuunnitelmia ja yritysneuvojat yleensä haluavatkin lukea 

suunnitelmat läpi auttaessaan alkavaa yrittäjää. (Yrityksen… 2009) 

Yrityksen perustamisvaiheessa yrittäjän täytyy valita yritysmuoto ja yrityksen 

nimi sekä määritellä toimiala. Yrittäjän täytyy myös muistaa hoitaa 

viranomaisilmoitukset ja maksut, järjestää kirjanpito sekä osakeyhtiössä 

osakepääoman maksu. 

Yritysmuodon valitsemiseen vaikuttavat mm. perustajien lukumäärä, pääoman 

tarve, vastuun ja päätösvallan jakautuminen, rahoitus ja verotus. Eri 

yritysmuotoja Suomessa ovat: Toiminimi; Avoin yhtiö; Kommandiittiyhtiö; 

Osakeyhtiö ja Osuuskunta. Perustettaessa toiminimeä suurempi yritys, ja 

mietittäessä liiketoiminnan eri muotoja, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä 

yritysneuvojaan. (Yrityksen… 2009) 

 

6.2 Franchising 
 

Franchising – ketjut tarjoavat halukkaille yrittäjille valmiita liikeideoita. 

Päämies eli franchising – antaja myy itsenäiselle yrittäjälle oikeuden liikeideaan, 

liikemerkkiin ja tarjoaa vastineeksi erilaisia palveluja. Kyse on siis kahden 

itsenäisen yrityksen välisestä läheisestä ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä. 

Yhteistyösopimus kirjoitetaan yleensä 3-10 vuoden mittaiseksi ajaksi.  

 

Franchising – yrityksen etuna on usein nopea startti. Koulutus viedään läpi 

nopeasti eikä kauppapaikkaa tarvitse odotella vuosia. 

Monet ketjut korostavat, ettei yrittäjä välttämättä tarvitse alan kokemusta. Ketju 

kouluttaa hänet. Liikepaikkakin on usein valmiiksi katsottuna. Uuden yrittäjän 
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tarvitsee vain sijoittua hänelle varattuun lokeroon ja ottaa riski. (Puustinen 2004: 

123–124) 

 

Franchising – yrittäjyyden haittapuolina voidaan mainita se, että vaikka riskit 

ovat melko suuret, tulee voitot kuitenkin franchising – yrittäjänä jakaa osaksi 

ketjun kesken. Ketju saattaa periä 2-10 prosenttia liikevaihdosta ja usein sen 

päälle tulee vielä 0,5-2 % markkinointimaksu. (Puustinen 2004: 124) 

 

Franchising – yrittäminen on selvä kompromissiratkaisu. Riski on selvästi 

pienempi kuin tyhjästä yrityksen perustavalla itsenäisellä yrittäjällä, mutta 

suurempi kuin palkansaajalla. Franchising – yrittäjällä on mahdollisuus 

palkansaajaa parempiin ansioihin ja vapauttakin on enemmän. Liikkumavara on 

kuitenkin vähäinen, jos sitä vertaa itsenäisiin, ketjujen ulkopuolella toimiviin 

yrittäjiin. (Puustinen 2004: 125) 

 

Otin franchising – asian tiimoilta 23.4.2009 yhteyttä Tanskalaiseen Bestseller 

vaateketjuun, jonka tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Vila, Vero Moda, Only, Jack 

& Jones, Pieces yms. Löysin yrityksen tiedot www.franchising.fi – Internet-

sivustolta. Sivuilla kerrottiin, että päästäkseen mukaan Bestseller – ketjun 

toimintaan, on yrittäjän kokonaisinvestointitarve 250.000€, mutta ketjun 

jäsenten ei tarvitse maksaa liittymismaksua, markkinointi – tai mainontamaksuja 

eikä yhteistyömaksua. Sen sijaan franchise – antaja velvoittaa heidät ostaman 

tuotteensa 100 % emoyhtiöstä.(Bestseller…2009) 

 

Lähetin Bestseller -ketjun yhteyshenkilölle sähköpostia, jossa osoitin 

kiinnostukseni perustaa tulevaisuudessa nuortenvaateliike Tampereelle. 

Sähköpostissa kerroin kartoittavani tässä kohtaa erilaisia vaihtoehtoja ryhtyä 

vaatealan yrittäjäksi, ja että olen erittäin kiinnostunut muutamasta heidän 

tarjoamastaan tuotemerkistä. Pyysin heitä ottamaan minuun yhteyttä ja 

kertomaan ajatuksistaan ja tulevaisuuden suunnitelmistaan ketjua koskien. Sain 

samana päivänä 23.4.2009 sähköpostia takaisin Bestselleriltä ja he ilmoittivat, 

että heidän kauppiaskuntansa alkaa olla jo koossa. Kuten olin arvellutkin, he 

sanoivat, että heidän jakelunsa Tampereella on jo melko kattava, joten tilaa 

http://www.franchising.fi/
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uudelle yrittäjälle ei oikein tahdo löytyä. Samalla he kertoivat, että ketjun 

periaatteena on, että jokaisella kauppiaalla tulee olla useampi saman ketjun liike, 

niinpä Suomi on jaettu maantieteellisin perustein eri kauppiaiden alueisiin. 

Tampereen alueella Bestsellerin kauppiaana toimii sisaryritys Bestseller Retail 

Finland Oy, joten minulle ilmoitettiin, että kyseiselle alueelle (Tampereelle) 

tuskin koskaan tulee mahdollisuuksia muille kauppiaille. 

 

 

6.3 Viestinvaihto – Sukupolvenvaihdos 
 

Yritysten myyntiin tulemiselle on monta eri syytä Yrityksen myymiseen voivat 

johtaa esim. kyllästyminen, sairastuminen, ikääntyminen tai halu realisoida 

elämäntyönsä. Toisinaan, tosin harvemmin, käy niin, että yrittäjä tajuaa ajan 

ajaneen hänen ohitseen, ja että yritystä vetämään on syytä saada uusi ja idearikas 

johtaja. (Puustinen 2004: 116) 

 

Eri arvioiden mukaan vuoteen 2015 mennessä sukupolven vaihdos on edessä 

jopa 60–80 000 suomalaisessa yrityksessä. Useimpiin yrityksiin jatkajaa 

toivotaan omasta suvusta, mutta usein turvaudutaan myös perheen ulkopuolelta 

tulevaan yrittäjään. Koska yrityksen jatkajista voi tulevaisuudessa olla pulaa, on 

usein hyvän jatkajan löytäminen arvokkaampaa kuin yrityksestä saatava hinta. 

(Puustinen 2004: 20–21) 

 

Hyviä paikkoja lähteä etsimään myynnissä olevaa yritystä ovat erilaiset 

yrityspörssit. Tiettävästi laajin valikoima löytyy Suomen Yrittäjien ja 

Kauppalehden yhteisestä yrityspörssistä, johon voi jättää sekä osto – että 

myynti-ilmoituksia. Yrityspörssin internetsivuilta www.yrittajat.fi/yritysporssi 

voi hakea yrityksiä niin toimialan kuin toimipaikankin perusteella. Useimmat 

yrityksistä ovat perinteisiä ja pieniä, mutta joukosta löytyy myös miljoonaluokan 

liikevaihdolla pyöriviä yrityksiä. Suomessa toimii myös muutamia yritysten 

välittämiseen erikoistuneita firmoja, jotka ilmoittavat tarjolla olevista 

kohteistaan tasaisin väliajoin esim. talouslehdissä. Yritykset toimivat kukin 

tavallaan, mutta esim. Suomen Yrityskaupat kertovat internetsivuillaan 

http://www.yrittajat.fi/yritysporssi
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www.yrityskaupat.fi myös välittämiensä yritysten hintapyynnöt. (Puustinen 

2004: 117)  

 

Otin itse maaliskuussa 2009 yhteyttä Suomen yrityskauppoihin, sillä löysin 

heidän Internet-sivuiltaan ilmoituksen, jossa Tampereen keskustassa sijaitsevaan 

naistenvaateliikkeeseen etsittiin yrittäjälle jatkajaa. Ilmoituksessa ei kerrottu 

yrityksestä tarkempia tietoja, sillä yrittäjä halusi pitää nimensä salassa, eikä 

kertoa julkisesti halustaan siirtyä eläkkeelle ja myydä yrityksensä. Täytin 

internetissä lomakkeen, jossa ilmoitin mielenkiinnostani yritystä kohtaan. Noin 

viikon kuluttua jättämästäni viestistä minuun otettiin yhteyttä Suomen 

yrityskaupoista. Minulle kerrottiin puhelimessa hieman enemmän kyseisestä 

yrityksestä, paljastamatta kuitenkaan yrityksen tai yrittäjän nimeä. He lähettivät 

minulle sähköpostilla vaitiolosopimuksen allekirjoitettavaksi, jotta voisin saada 

tarkemmat tiedot yrityksestä. Vaitiolosopimuksen kirjoitettuani minulla oli 

mahdollisuus saada tietooni enemmän yrityksen toiminnasta ja sen 

taloudellisesta tilanteesta. Sopimus ei sinällään sitonut minua mihinkään 

toimenpiteisiin yritystä kohtaan, kyseessä oli yksinkertaisesti lupaus olla 

kertomatta tietooni saamia faktoja eteenpäin. 

 

Yrittäjiin voi ottaa yhteyttä suoraan itsekin. Usein puhemiehen käyttö on 

kuitenkin suotavaa, ellei halua saada vastaansa täydellistä tyrmäystä. Usein 

yrittäjät ovat suuressa tunnesiteessä yritykseensä, ja siksi sen myyminen 

vieraalle ihmiselle tuntuu lähes mahdottomalta ajatukselta.  

 

Monet yritykset eivät koskaan tule julkiseen myyntiin. Hiljaisesti myynnissä 

oleviin yrityksiin saattaa saada parhaiten kontaktin ilmoittautumalla 

uusyrityskeskukseen tai yrityskummiin niillä paikkakunnilla, joissa yrittäminen 

voisi tulla kysymykseen. Yrityskummit on valtakunnallinen verkosto, jossa 

kokeneet yritysjohtajat ja elinkeinoelämän vaikuttajat auttavat vapaaehtoisesti ja 

luottamuksellisesti yrityksiä kehittämään toimintaansa. Pirkanmaalla 

toiminnasta vastaa Pirkanmaan yrityskummit ry. Se tarjoaa tukea niin strategian 

hiomiseen, markkinointiin, kansainvälistymiseen, tuotantotoimintaan, 

http://www.yrityskaupat.fi/
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kannattavuuden parantamiseen kuin henkilöstökysymyksiinkin. 

(Yritystoiminta… 2009) 

Kummit tietävät, mitä on liikkeellä. He kuuntelevat yrittäjäehdokkaan ajatukset 

ja keskustelu jatkuu, jos kummi on sitä mieltä, että yrittäjäehdokas ja myynnissä 

oleva yritys sopivat toisilleen. Tulevia sukupolvenvaihdoskohteita voi kysellä 

myös Suomen Yrittäjien toimialajärjestöjen luottamushenkilöiltä ja 

pääomasijoittajilta. Pääomasijoittajat tarvitsevat omistamiinsa yrityksiin uusia 

vetäjiä ja yhtiökumppaneita. (Puustinen 2004: 117) 

 

Yrityksestä maksettavaa kauppahintaa pohdittaessa, tulee ostajan pyrkiä siihen, 

että hän pystyy maksamaan kauppahinnan muutamassa vuodessa yrityksestä 

saamillaan tuotoilla. Asiallisella hinnalla ostettu yritys on uuden yrittäjän 

ensimmäinen voitto. Toinen palkinto tulee, jos yrittäjä pystyy ottamaan 

yrityksestä ulos potentiaalin, jota hänen edeltäjänsä ei osannut tai viitsinyt 

käyttää. (Puustinen 2004: 119–120)  

 

 

6.4 Panostaja 

6.4.1 Taustaa 
 

Panostaja on Tamperelainen yrittäjyyteen keskittynyt yritys, jonka toiminnan 

ydin on suomalaisen yrittäjyyden kehittäminen. Ajatuksen toteuttamiseksi 

Panostaja etsii aktiivisesti pk-yrityksiä, joiden talous on terveellä pohjalla ja 

joissa Panostaja näkee potentiaalia jalostua ja nousta alansa kärkiyritysten 

joukkoon Panostajan tukemana. Panostajan mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä 

yrityksiin, joissa halutaan toteuttaa sukupolven – tai enemmistöomistajuuden 

vaihdos. Kriteereinä toimivat elinkelpoisuus, alan kehitysnäkymät ja sopivuus 

Panostajan olemassa oleviin tai tulevaisuuden yritysrepertuaariin. Panostaja 

ostaa yrityksen aina kokonaisuudessaan. Entinen omistaja ei jää osakkaaksi, 

vaan saa sadan prosentin hyödyn elämäntyöstään. (Yritysostot...2008) 
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Panostaja ei paloittele ostamaansa yritystä, vaan etsii sille uuden, nälkäisen 

yrittäjän sekä liiketaloudellista ja strategista osaamista. Tässä työssä ovat 

suureksi avuksi paitsi emoyhtiön ammattijohtajat, myös Panostajan muiden 

tytäryritysten johtajien kokemukset ja osaaminen. Uusi toimitusjohtaja sijoittaa 

omia varojaan yritykseen sitoutuen normaaliin yrittäjäriskiin ja -voittoon. 

(Yrittäjyydestä... 2008) 

Ostaessaan yrityksen Panostaja tarkastelee sen toimialan lähihistorian muutoksia 

ja punnitsee sen tulevaisuuden strategioita. Ne antavat viitteitä siitä, minkä 

tyyppisen johtajan yritys tarvitsee uudistuakseen ja kehittyäkseen. Tämä luo 

perustan uuden yrittäjän etsinnälle ja keskusteluille. Yrittäjävetoiset yritykset 

ovat vertailuryhmässään kannattavimpia. Siksi Panostaja haluaa säilyttää 

perheyrittämisen voimatekijät kuten pitkäjänteisyyden, sitoutuneen 

henkilökunnan, kasvollisen omistajan ja nopean päätöksenteon. (Yritysostot… 

2008) 

6.4.2 Mitä panostaja haluaa yrittäjältä 

Panostajan valitsema henkilö on aina yrittäjähenkinen. Yritys haluaa myös, että 

uudella yrittäjällä on jo näyttöjä voitontahdosta ja hän saavuttanut palkintoja. 

Kokemusta alalta, jota kohdeyritys edustaa, katsotaan eduksi, mutta tästä asiasta 

voidaan joustaa. 

Panostaja tarvitsee siis yrittäjän, sekä taloudellista ja henkistä sitoutumista. 

Edellytys on, että yrittäjä tulee omistajaksi merkittävällä osuudella ja siten myös 

normaalilla yrittäjäriskillä ja voiton mahdollisuudella. Henkilökohtainen panos 

on yrityksen koosta riippuen 20–30 %. Omistajuus on joustava ja 

neuvoteltavissa.  (Yrittäjyydestä…2008) 

Panostaja on uuden yrittäjän tukena tuomalla yritykseen mm. talouden arviointi- 

ja ohjaustaitoja. Yrittäjälle on tarjolla systemaattisesti suunniteltu 

kehitysohjelma. Panostajan tytäryritysten johtajista on myös koottu 

ammattilaisten ryhmä, jonka kokemukset ja visiot sekä erilaiset tiedot ja taidot 

auttavat yrittäjää eteenpäin. (Yrittäjyydestä…2008) 
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6.4.3 Panostaja ja vaatealan yrittäjyys 
 

Otin selvää Panostajan liiketoiminta-alueista, ja huomasin Panostajan olevan 

keskittynyt enemmänkin teollisuuteen. Yritykset, joissa Panostaja oli mukana, 

olivat isoja, ja toimivat lähinnä rakennus, tietotekniikka ja metallialalla. Heidän 

Internet-sivuiltaan löytyi lista yrityksistä joissa Panostaja on mukana, eikä sieltä 

löytynyt merkkiäkään pienistä yrityksistä, kuten nuorten vaateliike. Ottaessani 

selvää Panostajasta, huomasin myös, etten välttämättä haluaisi ryhtyä osaksi 

niinkin isoa yritystä. Jo pelkästään Internet-sivujen antama kuva huippujohtajista 

palkintoineen, sai minut perääntymään. Alkavana yrittäjänä kaipaan taakseni 

kyllä tukea, mutta lisäpaineiden luomista en yritystoimintaa käynnistäessäni 

kaipaa. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
Työn tarkoituksena oli kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja lähteä nuortenvaatealan 

yrittäjäksi Tampereelle sekä ottaa selvää asioista, joita yrittäjyydestä 

haaveilevan tulisi miettiä ennen yrityksen perustamista. Tätä opinnäytetyötä 

kirjoittaessani otin selvää erilaisista vaihtoehdoista niin Internetiä, kirjoja kuin 

asiantuntijan haastatteluakin apuna käyttäen. Tutkittuani erilaisia vaihtoehtoja, 

olen vakuuttunut siitä, että paras, ja tällä hetkellä ainoa, olemassa oleva keino 

lähteä nuortenvaatealan yrittäjäksi Tampereella, on oman vaateliikkeen 

perustaminen. Olen kieltämättä hieman pettynyt siihen, että Bestseller – ketju ei 

enää etsi uusia yrittäjiä, sillä jos franchising -yrittäminen olisi ollut mahdollista, 

olisin luultavasti tarttunut siihen. Ketjun mukanaan tuoma tuki, koulutus ja 

perehdyttäminen olisivat olleet tärkeitä apuja ensimmäistä yritystä 

perustettaessa.  

 

Vierailtuani Ensimetrissä ja keskusteltuani yritysneuvojan kanssa, kävi selväksi, 

että uuden yrityksen perustaminen on kuitenkin suhteellisen helppoa, kunhan 

vain liikeidea on selvillä. Lopullisten tuotemerkkien valinta ja kohderyhmän 

löytäminen ovat mielestäni hankalimmat asiat yrityksen perustamista 

suunniteltaessa. Tärkeintä on siis löytää olemassa olevilta markkinoilta sopiva 

rako, johon oman yrityksen voisi kohdistaa. 

 

On myös tärkeää huomata, että perustamalla oman yrityksen ja luomalla itse 

asiakaskuntansa ja valikoimalla tuotemerkkinsä, ei ole sidoksissa mihinkään 

ylimääräisiin sopimuksiin, eikä ole velvollinen johtamaan yritystoimintaansa 

kenenkään ulkopuolisen ohjeiden mukaisesti. 

 

Franchising – ketjun kautta en saanut mahdollisuutta perustaa haluamaani 

vaateliikettä, Panostaja ei tarjonnut vaihtoehtoa, sillä heidän toimialoihinsa ei 

kuulu vaatteet ja yritysostolla ei tällä hetkellä ollut tarjota haluamaani 

nuortenvaateliikettä. 
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Yrittäjäksi ryhtyvän on syytä kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja lähteä yrittäjäksi 

valitsemallaan alalla. Useat, uudet, yrittäjät pitävät uuden yrityksen perustamista 

ainoana vaihtoehtona päästä kiinni yrittäjyyteen. Asioiden perusteellinen 

selvittäminen ja erilaisten vaihtoehtojen punnitseminen antavat omille ajatuksille 

kuitenkin perspektiiviä ja saattaa samalla avata yrittäjäksi aikovan silmiä. 

Asioita on hyvä pohtia ennen yrityksen perustamista ja ensimmäistä yritystään 

aloittavan on syytä käydä myös yritysneuvojan puheilla. Yritysneuvojat ovat 

uransa aikana nähneet yhtä jos toista ja osaavat siten antaa monelle alkavalle 

yrittäjälle kullan arvoisia neuvoja. Usein yrittäjäksi aikova on jopa itse hieman 

sokaistunut keksimänsä yritysidean suhteen, eikä välttämättä osaa nähdä 

liikeideansa huonoja puolia tai riskejä. Juuri näissä tilanteissa on hyvä kääntyä 

ulkopuolisen henkilön puoleen joka tarkastelee liikeideaa objektiivisesti ja 

kertoo oman mielipiteensä suunnitelmistasi. 

 
Ensi kertaa yrittäjäksi aikovan on myös tärkeää käydä yrittäjäkurssi, jossa 

opetetaan käytännönasioita ja suunnitellaan yrityksen toimintaa. Käytännön 

kokemusta työelämästä ei toki voi korvata millään, mutta kurssilta saa monia 

vinkkejä sekä opastusta yrityksen pyörittämiseen. 

 

Tämä työ opetti minulle myös erilaisten strategisten valintojen merkityksen. 

Yrityksen sijainnilla, kohderyhmällä ja kilpailijoilla voi olla ratkaiseva vaikutus 

yrityksen menestymisen kannalta. Kaikki yrityksen toimintaan vaikuttavat 

tekijät on siis syytä listata ja analysoida ennen yrityksen perustamista.  

 

Opinnäytetyöni toimii tulevaisuudessa pohjana omille suunnitelmilleni, kun 

lähden viemään haavettani yrittäjyydestä eteenpäin. Kirjoittaessani tätä työtä 

olen käynyt läpi monia yrittäjyyteen liittyviä haasteita sekä miettinyt asioita, 

jotka tulevat vaikuttamaan yrityksen perustamiseeni tulevaisuudessa. Koen nyt 

omaavani vakaamman pohjan lähteä yrittäjäksi, kuin mikä se olisi ollut, jos 

olisin vain suin päin suunnannut Ensimetriin ja ilmoittanut haluavani perustaa 

nuortenvaatekaupan Tampereelle. Jopa jututtamani yritysneuvoja oli iloinen, 

kun kerroin opinnäytetyöni aiheesta, ja hän kehuikin minun omaavan paremman 

pohjan yrittäjyyteen, kuin mikä on monella muulla, joka yritystään perustaa.  
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Jatkotutkimus mahdollisuutena tälle opinnäytetyölle näen 

liiketoimintasuunnitelman laatimisen. Se on mielestäni luonnollinen tapa lähteä 

viemään opinnäytetyöni tuloksia eteenpäin. Nyt kun minulla on selvyys siitä, 

millä tavalla lähden vaatekauppasuunnitelmaani viemään eteenpäin, on 

yrittäjäkurssille ilmoittautuminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen melko 

ajankohtaista. Sain työtä kirjoittaessani rutkasti lisää itseluottamusta, enkä koe 

omaavani enää montaakaan estettä yrityksen perustamiselle. Valmistun koulusta 

kesällä 2009 ja syksyllä aion suunnata yrittäjäkurssille. Kurssin suoritettuani 

olen sopinut olevani uudelleen yhteyksissä yritysneuvoja Erkki Uittiin ja siinä 

kohdassa on suunnitelmissa lähteä viemään yrittäjä – haavettani eteenpäin.  
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