Raportti NY-yrityksen toiminnasta
Tämä raportti antaa mahdollisuuden näyttää, kuinka hyvin
NY-yrityksenne osaa kertoa toiminnasta, tuloksista, tulevaisuuden suunnitelmista sekä NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opituista asioista ja kokemuksista raporttimuodossa.
Raportti kertoo, miten NY-yrityksen vuosi on mennyt sekä talouslukujen että saatujen kokemusten
osalta. Raportti on siis yhdistelmä perinteistä vuosiraporttia ja yrityksen sisäistä reflektointia. Raportin avulla NY-yritys näyttää pystyvänsä tuottamaan kirjallisen dokumentin yrityksestään, jonka
avulla he saavat lukijan kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta.
Raportissanne tulee olla neljä osiota:
1. Tiivistelmä NY-yrityksestä
2. Oppimiskokemukset NY-vuoden ajalta
3. NY-yrityksen talous ja liiketoiminnan kuvaus
4. NY-yrityksen tulevaisuus
Raportin maksimipituus on viisi sivua tekstiä. Mahdolliset taulukot, kaaviot ja diagrammit voitte laittaa raportin liitteeksi tekstin loppuun.

Tiivistelmä NY-yrityksestä
Tiivistelmä on maksimissaan yhden sivun pituinen ja siitä on selvittävä olennaiset asiat NY-yrityksen
toiminnasta. Tiivistelmä on yleensä kaikista tärkein dokumentti. Se on usein ensimmäinen (ja joskus
ainoa) asia, jonka lukija lukee ja tämän takia sen tulisi olla viimeinen asia, jonka kirjoitatte. Tiivistelmä kertoo lyhyesti, mitä raportissa on, joten kaikki sen lukevat saavat yleiskäsityksen sisällöstä.
Tiivistelmä kertoo, miksi yritys on erityinen.

Henkilökohtaiset kokemukset NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta
(jokaiselta yrityksen jäseneltä)
Tässä osiossa jokainen NY-yrityksen jäsen kertoo NY-vuodesta. Käyttäkää apuna alla olevia kysymyksiä:






Mitä asioita olette oppineet?
Millaisia kokemuksia (hyviä ja huonoja) olette vuoden aikana kohdanneet?
Miten haasteelliset tilanteet ratkaistiin?
Mitä ajatuksia NY-vuosi on herättänyt?
Mikä on mielestäsi tärkein työelämätaito, jonka olet vuoden aikana oppinut?
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NY-yrityksen talous ja kannattavuus
NY-yrityksen talous kannattaa kuvata mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, jota on helppoa
lukea. Talousosio kuvaa NY-yrityksen taloudellisen tuloksen ja siitä tarkemmin selviää seuraavat tunnusluvut:
A. Tuloslaskelma (=Tuloslaskelmasta nähdään sekä tulojen määrä että se, mihin rahaa on kulunut. Tuloslaskelmassa on
myös tilikauden tulos, joko voitto tai tappio) ja tase (=Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana)

B. Kuvatkaa myynti- ja toimintakate sekä kiinteät ja muuttuvat kustannukset
C. Muita taloudellisia avainlukuja (esimerkiksi liikevaihto ja -voitto/tappio)
D. Selittäkää myös, miten tulot, menot ja tulos muuttuisivat, mikäli yrityksenne laajentaisi toimintaa.
Käyttäkää kaavioita, diagrammeja yms. havainnollistamaan ja selkeyttämään oman harkintanne
mukaan.
Vinkki: Voitte ladata taloushallinnon pohjat avuksenne osoitteesta: uskallayrittaa.fi/tehtavat/vuosiyrittajana.

Yrityksen toiminnan kuvaus
Tässä kappaleessa on tarkoituksena kuvata NY-yrityksen toimintaa seuraavien asioiden pohjalta:
A. Yleiskuvaus yrityksestä
Yrityksen liikeidean kuvaus, strategia ja minkä lisäarvon palvelunne/tuotteenne tuottaa asiakkaalle?
B. Kuvaus palvelusta tai tuotteesta
Mitä NY-yrityksenne tarjoaa asiakkailleen? Mitkä ovat sen edut verrattuna kilpailijoihin? Miten se
on hinnoiteltu ja mihin se perustuu? Miten yrityksenne tuotteet valmistetaan tai palvelut tuotetaan
ja mitkä ovat kustannukset? Mitä resursseja tarvitaan tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen?
C. Yrityksenne markkinat
Mikä on yrityksenne kohderyhmä? Kenelle tarjoatte tuotteitanne ja palveluitanne? Ketkä ovat kilpailijoitanne? Millä tavoin olette parempia kuin kilpailijanne?
D. Markkinointi
Miten markkinoitte itseänne? Mitä kanavia käytätte markkinointiin? Ovatko kanavat olleet mielestänne yrityksellenne sopivia?
E. Yrityksenne rakenne
Mikä on yrityksenne organisaatiorakenne? Onko jäsenten roolit jaettu selkeästi ja kaikki tietävät
oman paikkansa? Millaisia työtehtäviä jäsenillänne on? Onko teillä ollut ulkopuolinen neuvonantaja
toiminnan tukena ja onko hänestä ollut teille apua?
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Tulevaisuuden suunnitelmat
Raportin viimeisessä osiossa teillä on mahdollisuus miettiä tarkemmin NY-yrityksenne tulevaisuutta
ja jäsenten omia tulevaisuuden suunnitelmia. Voitte käyttää apuna alla olevia kysymyksiä:
NY-yrityksen tulevaisuus
 Onko NY-yrityksellä mielestänne potentiaalia jatkaa oikeana yrityksenä?
 Jos jatkaisitte yrityksenne toimintaa, mitä pitäisi tehdä toisin, jotta toiminta olisi kannattavampaa?
 Aiotteko perustaa samalla liikeidealla oikean yrityksen?
Vinkki: voitte tehdä itseänne varten laskelmia olemassa olevilla markkinahintaisilla kustannuksilla.
NY-yrittäjien tulevaisuus
 Mitä tulevaisuuden suunnitelmia teillä on?
 Onko NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma vaikuttanut sinun ura- tai kouluvalintoihin?
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