


Kilpailun säännöt 
 
 
 
 

Kilpailun tavoitteena on luoda sellainen
yritysidea, jonka voi oikeasti toteuttaa .

1) Bisneskisaan voi osallistua millaisella
yritysidealla tahansa, joko yksin tai yhdessä
kaveri- tai opiskeluporukan kanssa.

2) Kilpailuun voi osallistua kokonaan uudella
idealla tai olemassa olevan yrityksen
tuunauksella. Toimivan yrityksen
tuunaukseen voi osallistua toimialasta ja
yritysmuodosta riippumatta (NY-yritykset,
4H-yritykset, yksinyrittäjät, osakeyhtiöt,
osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja
kommandiittiyhtiöt). Yritys voi olla myös
sivutoiminen tai toimia kevytyrittäjä-mallilla. 

3) Bisneskisaan voivat osallistua kaikki
nokialaiset 13–20 -vuotiaat nuoret. Myös
Nokian ulkopuolella asuvat voivat osallistua
kisaan, mikäli he käyvät koulua Nokialla tai
haluavat vaikka perustaa yrityksen Nokialle. 



Idea!Idea!
   

Aloita kisaan osallistuminen keräämällä
ryhmä tai ideoimalla yksin. Pohdi

mielenkiitoisia ideoita tai omaa
osaamistasi, joita voisit yrityksenä

myydä.
 

Onko vielä jotakin mahdollisesti sellaista
tuotetta tai palvelua, jota ei ole vielä

myynnissä ? Tai millä tavoin voisi tuunata
uudelleen yrityksen palvelua tai tuotetta? 

 
 



Idea!Idea!
   



START!START!

Liiketoiminnan starttaaminen!
 

Valitse yksi kärkituote tai palvelu, ja
lähde pohtimaan mitä tuotteen tai

palvelun myyntiin saaminen vaatii? 
 

Tarvitaanko idea alkuunpääsemiseen
esimerkiksi rahaa, tuotantotiloja,

työvälineitä, raaka-aineita tai
työntekijöitä?

 



START!START!



Kenelle tuotetta/palvelua olisi
mielekkäintä tarjota?

 
Mieti, millainen asiakas olisi kiinnostunut

ostamaan tuotteesi tai palveluasi?
 

Voit miettiä alla olevien pohdintojen
kautta millainen olisi yrityksen paras

potentiaalinen asiakaskohderyhmä: ikä,
asuinalue, harrastukset ja vapaa-aika.
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Kenel
le
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le



Missä ja miten markkinoit yrityksen
tuotetta tai palvelua?

 
Mieti millaiset ovat tuotteesi tai palvelusi

tärkeimmät markkinointikanavat, ja
 miten asiakaskohderyhmäsi löytäisivät

nämä parhaiten? Pohdi lisäksi mainonnan
kustannuksia, jotka vaihtelevat todella

kallista televisiomainonnasta, lähes
ilmaiseen ilmoitustaulumainontaan. 

 
 

HOX!HOX!



HOX!HOX!



Mikä on tuotteesi tai palvelusi hinta?
 

Mistä tuotteen tai palvelun hinta muodostuu?
Katetuotolla tarkoitetaan kuinka paljon

myyntituotoista jää jäljelle kustannusten jälkeen.
Kustannukset voivat ovat esim. työaika, eli

palkka, sekä mahdolliset raaka-
ainekustannukset, tilavuokrat, mainonta ja

kuljetus- tai postikustannukset. Tuotteen tai
palvelun myyntihinta tulee olla suurempi kuin

yhteenlasketut kustannukset.

HINTAHINTA



HINTAHINTA



Liikeideasta yritykseksi!
(Hyvä liikeidea on askel yrittäjyyteen!)

 
Lopuksi on hyvä tarkastella yritysideaa
kokonaisuutena. Pohdi olisiko ideasta

yritykseksi?
 
 

YRITYS-YRITYS-
IDEAIDEA



YRITYS-YRITYS-
IDEAIDEA
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