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HUOMIO!

Tässä työkalussa käytetään ponnahdusikkunoita. Varmista että ne ovat selaimessasi sallittuja. Lisätietoja ponnahdusikkunoiden
sallimisesta löydät sivun alaosan kohdasta Usein kysytyt kysymykset.

Mobiililaitetta käytettäessä emme voi taata testin toimivuutta.Mobiililaitetta käytettäessä emme voi taata testin toimivuutta.

 

suomisuomi  svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test?
p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)  English
(https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=en_US)

Tee yrittäjätestiTee yrittäjätesti

Johdanto Osa 1. Henkilökohtaiset ominaisuudet Osa 2. Tiedot ja osaaminen Osa 3. Mitkä asiat aska

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
5.0

Kokemus ja
osaaminen
4.2

Markkinat
4.5

Tavoitteet
4.2

ArviotArviot

Henkilökohtaiset ominaisuudet 5.0 Sinulla on erinomaiset henkilökohtaiset ominaisuudet yrittäjyyden 
näkökulmasta. Sinulla ei ole suuria heikkouksia, mutta vahvuuksia 
sitäkin enemmän. Henkilökohtaisilla ominaisuuksillasi voit tarvittaessa 
paikata paljonkin esimerkiksi kokemuksen puutetta tai vähäistä tietoa 
toimintaympäristöstä. Tulet todennäköisesti menestymään 
yrittäjäurallasi.

Kokemus ja osaaminen 4.2 Osaamisesi ja kokemuksesi työelämässä ovat hyvää luokkaa yrittämisen 
näkökulmasta. Sinulla on kokemusta ja osaamista useasta 
yritystoiminnan kannalta tärkeästä osa-alueesta. Sinun taustallasi on 
helppo ennustaa menestystä
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helppo ennustaa menestystä.

Markkinat 4.5 Sinulla on selkeä kuva markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista. Osaat 
sovittaa tarjontasi eri asiakasryhmille ja suhteessa kilpailijoihin. Sinulla 
on edellytykset tehdä hyvää myyntityötä.

Tavoitteet 4.2 Asetat itsellesi kovia ja haastavia tavoitteita. Uskot  vahvasti itseesi ja 
tavoittelet yritystoiminnalta menestystä. Olet valmis pitkäjänteiseen ja 
tarmokkaaseen työhön. Tulet todennäköisesti menestymään hyvin.

VahvuudetVahvuudet

Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut kehittämään ominaisuuksiasi. Käytät tarvittaessa runsaasti 
aikaa ja varojasi, jotta saat haluamasi asian paremmalle tasolle.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut tutkimaan kaikki mielenkiintoiset ja mahdollisesti sinulle 
hyödylliset kysymykset ennalta ja oma-aloitteisesti. Olet hyvin valmistautunut useissa 
tilanteissa, koska olet jo hankkinut tietoa etukäteen.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet todella kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja käytät itsetutkistelua jatkuvasti. 
Pyrit pitkäjänteisesti erittelemään tunteitasi, tuntemuksiasi, uskomuksiasi sekä 
arvioimaan, miten käyttäytymisesi vaikuttaa ympäristöösi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet  luottavainen omaan osaamiseesi sekä työelämässä että taitoihisi työelämän 
ulkopuolella. Olet saanut runsaasti oppia ja kokemusta monesta asiasta, joten tiedät 
tarkasti mitä osaat ja mitä et. Olet valmis panostamaan paljonkin kehittääksesi 
osaamistasi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Toimit hyvin itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Nautit siitä, kun saat itse päättää asioista 
etkä juuri kaipaa toisten ihmisten mielipiteitä. Itsenäisyytesi vahvistaa uskoasi omiin 
kykyihisi, vaikka joskus tekisitkin vääriä ratkaisuja.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Olet erinomaisen päättäväinen niissä asioissa, joihin ryhdyt. Sinusta löytyy 
tarvittaessa horjumattomuutta, tarmoa ja lujaa luonnetta, jos asiat ovat hankalia ja 
niitä pitää viedä eteenpäin  Usein saat tämän takia paljon aikaiseksi ja se lisää 
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niitä pitää viedä eteenpäin. Usein saat tämän takia paljon aikaiseksi ja se lisää 
itseluottamustasi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Sinulle on luontaista, että analysoit tekemisesi, asetat kunnianhimoisiakin tavoitteita 
ja lähdet toteuttamaan niitä systemaattisesti ja keskittyneesti. Useimmiten saavutat 
tavoitteesi, mikä lisää uskoa omiin kykyihisi ja saavutuksiisi.

Henkilökohtaiset ominaisuudet Luovuus on olennainen osa sinua. Näet lähes aina tilanteissa ja asioissa ratkaisuja tai 
ominaisuuksia, jotka eivät tule muiden mieleen. Luot uusia asioita nopeasti ja haluat 
siirtyä jo kehittämään seuraavaa ideaasi.

Kokemus ja osaaminen Sinulla on paljon kokemusta toimialalta, johon aiot yrittäjäksi.  Sinulla on selvä 
suunnitelma miten toimia yrittäjänä valitsemallasi toimialallasi. Tunnet ansiotason 
sekä ketkä ovat vahvat toimijat ja miten yrityksesi paikka löytyy markkinoilta.

Kokemus ja osaaminen Todennäköisesti koulutuksesi auttaa sinua ryhtymään yrittäjäksi. Tiedät jo talouden 
hoidosta, markkinoinnista, teknologiasta ja muista tekijöistä. Voit tältä osin edetä 
haluamallasi yrittäjänuralla.

Kokemus ja osaaminen Sinulla on hyvät tiedot siitä, mitä yritystoiminta on. Osaat lukea tuloslaskelmaa ja 
tasetta ja ymmärrät miten asiat vaikuttavat toisiinsa. Tämä antaa sinulle vahvan 
pohjan yritystoiminnan aloittamiselle.

Kokemus ja osaaminen Käytät monipuolisesti ja päivittäin internetin palveluja. Se on luontainen osa työ- ja 
vapaa-aikaasi. Haet tietoa helposti ja nopeasti. Tämä antaa sinulle vahvan pohjan 
myös yritystoimintaan liittyvien tarpeiden hoitamiseen.

Kokemus ja osaaminen Olet ollut myyntitehtävissä aikaisemmin. Olet myynyt erilaisia tuotteita ja palveluja, 
joten myyntityö on sinulle tuttua. Hyvä myyntitaito ja -kokemus antavat hyvän pohjan 
yrityksen menestymiselle.

Markkinat Sinulla on selkeästi syntynyt omat tärkeät tavoitteet, joita kohti ponnistelet. Olet 
valmis tekemään paljon töitä, että taitosi ja osaamisesi kehittyvät siten, jotta sinulle 
on mahdollista toteuttaa tavoitteesi. Tällainen asetelma auttaa sinua todella paljon 
yrittäjäurallasi.
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Markkinat Sinulle omatoimisuus ja omien päätösten tekeminen on todella tärkeää. Haluat 
johtaa toimintaa ja päättää tärkeistä asioista. Itseohjautuva toimintatapa on yrittäjän 
menestymiselle avainasia.

Markkinat Olet jatkuvasti ideoimassa ja kehittämässä uusia asioita. Luova ajattelu on sinulle 
luontaista. Uusien asioiden kehittäminen yhdessä johdonmukaisen toteutuksen 
kanssa luo hyvän pohjan menestyvälle yritykselle.

Markkinat Sinulle on erittäin tärkeää, että sinulla on henkilökohtaisia tavoitteita. Voit olla ns. 
oman tien kulkija, jolla on vahva käsitys siitä, mitä haluat tehdä. Olet voimakkaasti 
sitoutunut viemään sinulle tärkeitä asiota eteenpäin.

Markkinat Olet sitä mieltä, että Suomen markkinat ovat liian pienet. Haluat siirtyä nopealla 
tahdilla muille markkinoille. Rakennat koko yritystoimintaasi ja visiota siten, että se 
toteuttaa kansainvälistymistä.

Markkinat Olet toiminut aktiivisesti sähköisessä mediassa jo pitkään. Sinulle on luontaista 
ajatella, että sähköinen kaupankäynti on tulevaisuutta, etkä voisi ajatella 
yritystoimintaasi ilman näitä mahdollisuuksia. 

Tavoitteet Sinulla on jo hyvä tuntemus toimialasta, jolle aiot tai olet selvittänyt toimialan 
toimintamallit. Olet arvioinut mahdollisuutesi sijoittua toimialalle ja olet valmis 
aloittamaan yritystoiminnan.

Tavoitteet Olet analysoinut toimialan asiakasryhmiö ja tiedät mitä ryhmiä aiot lähestyä 
tuotteillasi tai palveluillasi. Sinulla on hyvä käsitys eri asiakasryhmien tarpeista ja 
miten tuotteesi/palvelusi niitä palvelee.

Tavoitteet Olet analysoinut asiakasryhmien tarpeet ja olet hyvin selvillä, mitä perusteluja tulet 
käyttämään myydessäsi tuotteistasi/palvelujasi. Osaat vastata kysymykseen, mitä 
hyötyä asiakas saa tuotteesta/palvelusta.

HeikkoudetHeikkoudet
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Yrityssuomi.fiYrityssuomi.fi
(http://www.yrityssuomi.fi/)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomen verkkotoimitusYritys-Suomen verkkotoimitus
yrityssuomi(at)yrityssuomi.fi

Puhelinpalvelu alkavillePuhelinpalvelu alkaville
yrittäjille ja yrityksilleyrittäjille ja yrityksille
Puh. 0295 020 500
 
Tekninen tukiTekninen tuki
palaute(at)yrityssuomi.fi

Mielipiteesi on tärkeäMielipiteesi on tärkeä

Anna palautetta
(mailto:oys@verkkopalvelut.zendesk.com?
subject=OYS%20palaute)

Usein kysytyt kysymykset

Katso video-ohjeita palvelun
käytöstä

PalvelummePalvelumme
Tietoa palvelusta

Palvelun käyttöehdot

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

 

Oma Yritys-Suomi -palvelu kuuluu
Yrityksen palvelukokonaisuuteen,
jonka toteutuksesta vastaa työ- ja
elinkeinoministeriö.

(http://ec.europa.eu/internal_market/eu-
go/index_fi.htm)

HeikkoudetHeikkoudet

Kokemus ja osaaminen Et ole suorittanut mitään yrittämiseen liittyviä opintoja. Mikäli koulutustaustasi tukee 
yrittäjyyttä, tämä ei ole ongelma. Jos se ei tue, sinun on perehdyttävä tietoihin 
yrittäjän asemasta ja vastuista yhteiskunnassa ja henkilökohtaisessa elämässä.

Luo PDF

Lopeta

Edellinen      


