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1. Ajattele ISOSTI – Think BIG 
 

Yksi vastaanoton ostanut asiakkaamme totesi, että yrittäjäksi ryhtyminen ei kaduta, vaan 

enemmänkin olisi kaduttanut, jos ei koskaan yrittäjyyttä olisi rohjennut kokeilla. 

Jos ei koskaan yritä, ei voi myöskään onnistua. Yrittäjänä tarvitaan toki rohkeutta, koska yrittäjänä 

vastaat itse omasta toiminnastasi ja myynnistäsi. Kolikon kääntöpuolella painaa kuitenkin muun 

muassa enemmän vapaus päättää omasta ajankäytöstään sekä ansaintamahdollisuudet. Omia 

unelmia kannattaa tavoitella! 

 
2. Kirjoita ideasi ja haaveesi paperille 

 

Unelmista ja villeistä ideoista alkaa muodostua konkreettinen liiketoimintasuunnitelma, kun 

ajatuksia alkaa kirjata paperille, vaikka ihan vapaamuotoisestikin. Paperille kirjaaminen ja 

piirtäminen jäsentävät ajatuksia ja auttavat siten eteenpäin. Toimintasuunnitelmaa edellyttävät 

aikanaan muun muassa rahoittajat. 

 

3. Eri työskentelymuodot yksityisellä 
 

Yksityiselläkin sektorilla on valittavissa useita eri työskentelymuotoja. Esimerkiksi opintojen 

jälkeen elämää yksityisellä voi aluksi kokeilla vaikka työsuhteessa toisen vastaanotolla, jolloin 

työnantajayritys huolehtii lakisääteisistä velvoitteista.  

Voi toimia myös ammatinharjoittajan (”vuokralaisena”) toisen omistamalla vastaanotolla taikka 

perustaa tai ostaa aivan oman klinikan. 

 

4. Perusta yritys 
 

Terveydenhoitoalalla yrittäjänä toimitaan tyypillisesti toiminimellä tai osakeyhtiön kautta. Muita 

yritysmuotoja Suomessa ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.  

Yritysmuoto kannattaa valita sen mukaan, mikä itselle omassa tilanteessa on erityisesti 

ansaintamahdollisuuksien ja verotuksen kannalta tarkoituksenmukainen. Tänä päivänä kaikkien 

yhtiömuotojen perustaminen käy kätevästi, ja esimerkiksi osakeyhtiön perustamisen jälkeinen 

hallinnointi voidaan rakentaa hyvinkin yksinkertaisesti.  
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5. Terveydenhuollon toimilupa 
 

Hammaslääkärin toiminta ammatinharjoittajana edellyttää terveydenhuollon toimilupaa, jota 

toiminnan laajuudesta riippuen haetaan joko aluehallintovirastolta tai Valviralta.  

Lupahakemuksessa on esitettävä erilaisia toiminnan suunnitelmia ja selvityksiä, joiden perustella 

lupaviranomainen arvioi muun muassa toiminnan asianmukaisuutta ja potilasturvallisuutta.  

Lupapäätöksen jälkeen yrittäjyyteen liittyy sekä kertaluonteisia ilmoituksia että säännöllistä 

raportointia.  

 

6. Oman vastaanoton perustaminen 
 

Nopeasti toimintaan pääsee ostamalla toimivan vastaanoton.  

Vastaanoton kaupan voi tehdä esimerkiksi asteittain ryhtymällä aluksi vuokralaiseksi ja sen 

jälkeen siirtyä omistajaksi ostamalla jo tutuksi tulleen vastaanoton. Muita vaihtoehtoja on ostaa 

toimivan vastaanoton toiminta omalle yritykselle (= liiketoimintakauppa) tai ostaa toiselta koko se 

osakeyhtiö, joka harjoittaa vastaanottotoimintaa (= osakekauppa). 

Rakentamalla oman vastaanoton alusta alkaen saa päättää ja rakentaa kaikki asiat mieleisellään 

tavalla. Täysin uuden vastaanoton rakentaminen on useimmiten antoisinta siinä työuran 

vaiheessa, kun on hankkinut jo hieman kokemusta niin kliinisistä töistä kuin toimimisesta 

yksityisellä sektorilla.  

 

7. Rahoitus 
 

Ulkopuolista rahoitusta voi hakea esimerkiksi pankista tai Finnverasta. Rahoitushakemusta varten 

tarvitaan mukaan taloudellisia laskelmia ja kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. 

 

8. Kirjalliset sopimukset 
 

Suomessa suullinen sopimus on joitain lakisääteisiä poikkeuksia lukuun ottamatta pätevä. 

Suullisesti sovittua on kuitenkin vaikea näyttää toteen mahdollisessa erimielisyystilanteessa.  

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. 

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

omasta hammaslääkärityöstäsi. Kirjallisen sopimuksen ei tarvitse välttämättä olla omakätisesti 
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allekirjoitettu erillinen paperinsa. Kirjalliseksi sopimukseksi riittää useimmiten vaikka ihan 

sähköposti. 

 

9. 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. 

 

10. Mistä apua? 
 

Kiinnostaako yksityissektorilla toimiminen? Poltteleeko oman yritystoiminnan käynnistäminen tai 

vastaanoton perustaminen? Silloin meidän Kielokalliolla on kuultava Sinusta. Me autamme 

toteuttamaan unelmia seisomalla jalat tukevasti kalliolla.  

Olemme apunasi liiketaloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä koko vastaanoton elinkaaren ajan. 

Autamme sinua liiketoiminnan kehittämisessä ja rakentamaan taloudellisesti kannattavan ja 

järkevän vastaanoton. 

 

http://www.kielokallio.fi/

