
 
p. 045 604 8322, asiakaspalvelu@kielokallio.fi, www.kielokallio.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksen huolto-ohjeet: 
Viisi vinkkiä arvon säilyttämiseen 
ja kasvattamiseen 
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1. Varaudu luopumispäivään 
 

Tiedosta, että luopumispäivä tulee, ja oma yrittäjyys loppuu varmasti – tavalla tai toisella. Moneen 

tilanteeseen voi varautua onneksi jo etukäteen. Yrityksestä luopumista kannattaa siis ajatella jo 

perustamispäivästä alkaen. 

Aivan odottamatta vastaanottosi ovella saattaa koputella yrityksesi ostamisesta kiinnostunut 

ostajaehdokas ja tiedustella myyntihalukkuuttasi sekä hintapyyntöäsi. Kun on itsellään oma 

näkemys omista tulevaisuuden vaihtoehdoista ja ajatus oman yrityksen kunnosta ja arvosta, ei tule 

yllätetyksi housut kintuissa tässäkään tilanteessa. 

Tarkista myös, että yrittäjänä kunnossa ovat ainakin osakassopimus, yhtiöjärjestys ja testamentti. 

Esimerkiksi osakkaiden välisessä osakassasopimuksessa kannattaa sopia, mitä tapahtuu, jos yksi 

osakas kuolee tai haluaa irtaantua yrityksestä. Lunastusta ja suostumuksia koskevat säännöt 

kannattaa kirjata myös yhtiöjärjestykseen. Se on julkinen sääntökirja, jonka ehdot sitovat myös 

muita kuin osakkeenomistajia. Testamentissa puolestaan voi määrätä omaisuudestaan ja muista 

järjestelyistä menehtymisen varalle. 

 

2. Tee sopimukset kirjallisesti 
 

Asiakkaan tullessa hoitoon vastaanotto tekee asiakkaan kanssa ns. hiljaisesti hyväksytyn suullisen 

sopimuksen. Ensikäynnillä asiakas täyttää myös esitietolomakkeen. Vuokranantajalle, 

laitetoimittajalle ja markkinointiyritykselle maksetaan puolestaan sopimuksessa sovitun mukaan. 

Työntekijän kanssa solmitaan työsopimus osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.  

Erään arvion mukaan 80 prosenttia yrityksen liiketoiminnasta perustuu sopimiseen. Sopimukset 

ovat osa yrityksen arvokkainta omaisuutta, antavat kilpailuetua ja ovat suunnittelun ja 

riskienhallinnan työkalu. Silti merkittävä osa yrityksen sopimuksista voi olla suullisia tai ne ovat 

kadonneet. 

Suomessa suullinen sopimus on joitain lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pätevä. 

Suullisesti sovittua on kuitenkin vaikea näyttää toteen mahdollisessa erimielisyystilanteessa.  

Tee työntekijöiden ja toimittajien kanssa aina kirjallinen sopimus. Tee kirjallinen sopimus myös 

omasta hammaslääkärityöstäsi. Kirjallisen sopimuksen ei tarvitse välttämättä olla omakätisesti 

allekirjoitettu erillinen paperinsa. Kirjalliseksi sopimukseksi riittää yleensä vaikka ihan sähköposti. 

 

3. Lakisääteiset luvat ja vaatimukset kunnossa 
 

Terveydenhoitoalan yritykselle on asetettu lukuisa joukko erilaisia lupa-, selvitys- ja 

suunnitelmavaatimuksia. Hammaslääkärin vastaanotto tarvitsee toiminnalleen luvan 
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aluehallintovirastosta tai Valvirasta. Lupaviidakko voi tuntua monimutkaiselta, ja se vaatii 

erinäisiä selvityksiä ja suunnitelmia. 

 

Oikein laadituista käytännönläheisistä suunnitelmista voi vastaanoton toiminnalle olla kuitenkin 

oikeasti apua esimerkiksi uuden työntekijän perehdytyksessä, mutta ainakin 

viranomaisasioinnissa ja -tarkastuksissa. Lakisääteisten asioiden ollessa kunnossa voi nukkua 

yönsä rauhassa. 

 

4. Seuraa yrityksesi taloutta 
 

Ekonomi ei tarvitse olla, mutta yrityksen pyörittämisessä pääsee jo pitkälle hahmottaessaan, mistä 

raha pääosin tulee ja minne se menee.  

Opettele muutama perusasia yrityksesi kirjanpidosta ja talousraporteista ja ota tavaksesi seurata 

näitä lukuja ja tietoja säännöllisesti.  

 

5. Tee sitä, minkä osaat parhaiten – käytä muussa asiantuntijoita 
 

Kaikkea ei tarvitse osata ja viisautta on myös uskaltaa myöntää se. Omien mainosten askartelu itse 

tai kotikutoisen sopimuksen laatiminen vie paitsi omaa kallista aikaa, on lisäksi riskialtista. Pahoja 

virheitä voi tehdä ja vaarallisinta on, jos ei tiedä, mitä ei tiedä. 

Keskittymällä omaan ydinosaamiseensa voi parhaiten vaikuttaa joka päivä vaadittavaan 

asiakaspalveluun, myyntiin ja kasvuun. Kustannukset, hyöty ja ajankäyttö huomioiden enemmän 

tienaa todennäköisesti käyttämällä apunaan taitavia asiantuntijoita. 
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