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ALKUSANAT

Yrittäjyysvalmennuksen opas on kirjoitettu Uutta elinvoimaa -hankkeesta saatujen yrittäjyysval-
mennuskokemusten pohjalta. Hanke toteutettiin 1.4.2012 - 31.12.2014 välisenä aikana.  Uutta 
elinvoimaa -hankkeen tarkoituksena on ollut vahvistaa siihen osallistuneiden lähinnä Kymen-
laakson paperi- ja puuteollisuudesta työttömiksi joutuneiden henkilöiden itsensä työllistymistä 
yrittäjinä. Hankkeen aikana kymmenen valmennettavaa on perustanut oman yrityksen. Projekti-
päällikkönä on toiminut Sanna Heimonen.
 
Yrittäjyysvalmennuksen oppaaseen on koottu hankkeen aikana käytettyjä yrittäjyyden edistämi-
sen valmennuskeinoja. Tämä opas on tarkoitettu hyödyksi yrittäjyysvalmennusta suunnitteleville 
ja toteuttaville henkilöille. Yrittäjyysvalmennuksessa on sovellettu yrittäjyystutkija Saraswathyn 
yrittäjyyden kehittämisen Eff ectuation -mallia. 

Kirjoittajina ovat olleet hankkeessa yrittäjyysvalmentajina toimineet Kymenlaakson ammattikor-
keakoulun opettajat: Harri Ala-Uotila (luvut 3.1.2., 3.3., 4.1. ja 5), Tarja Brola (luku 4.4.), Nina 
Hartikainen (luku 4.3.), Pasi Jaskari (luvut 3.1.1., 3.3. ja 5), Ilpo Salmela (luku 4.2.) ja Ilkka 
Virolainen (luvut 1, 2, 3.2. ja 5).

Sanna Heimonen, projektipäällikkö

Kouvola, 15.12.2014
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1 YRITTÄJYYSVALMENNUKSEN MALLI

Yrittäjyystutkija Saraswathy (2008) on tutkinut menestyviä yrittäjiä. Heidän toiminnassaan tu-
lee esille Eff ectuation-malli, joka on pohjana tässä esitettävässä yrittäjyysvalmennuksen mallissa 
(kuva 1). 

Kuva 1. Eff ectuation-malli (Saraswathy 2008)

Yrittäjyys perustuu Saraswathyn mukaan käynnistävän kehittämisen logiikan mukaiseen  (eff ec-
tual logic) toimintaan, jossa  keskeistä on ihmisen omiin tietoihin ja taitoihin perustuva kokeileva 
toiminta sosiaalisessa verkostossa. Yrittäjämäinen toiminta on luonteeltaan syklistä ja toimin-
taympäristön muutoksiin herkästi reagoivaa. Eff ectuation-malliin pohjautuvassa toiminnassa 
ei ole olennaista etukäteissuunnittelu tarkkaan asetettuine tavoitteineen, vaan lähtökohtaisesti 
hyväksytään kokeilevan toiminnan tuloksena syntyvät virheet. Niistä opitaan ja kehitetään toi-
mintaa. Ylipäänsä toimeen ryhtymisen ja tekemisen kautta syntyy uusia ideoita ja näin konsepti 
kehittyy jatkuvasti. Samalla voidaan miettiä uusia mahdollisuuksia sekä keinoja, joilla uusiin ta-
voitteisiin päästään. 

Tavoitteet Uudet keinot

Uudet tavoitteet

Uudet markkinat

Vuorovaikutus
muiden kanssa

Sidosryhmien
sitoutuminen

Olemassa
olevat keinot

Mitä osaan 
tehdä?

Kuka minä olen?
Mitä minä tiedän?

Keitä minä tunnen?
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Yrittäjä itse keskiössä
Yrittäjyysvalmennuksen yksi erittäin keskeinen elementti on yrittäjä itse. Hänen pohtiessaan ja 
kehitellessään liikeideaansa, on oleellista auttaa häntä tunnistamaan, mitä hän todella haluaa teh-
dä. Lähtökohtana on yrittäjälähtöisyys, jolloin valmentajan tehtävänä on auttaa valmennettavaa 
löytämään vastaukset itse. 

”Kuka minä olen” viittaa tässä siihen, mitä henkilö todella haluaa tehdä ja mistä asioista hän on 
aidosti kiinnostunut. Oleellisia seikkoja on myös auttaa valmennettavaa tunnistamaan omat ky-
kynsä ja vahvuutensa sekä auttaa häntä näkemään, miten hän voi niitä hyödyntää yrittämisessä. 
Keskeinen elementti on yrittäjäksi aikovan omat tavoitteet: mitä hän haluaa saavuttaa sekä miten 
ja missä hän haluaa toimia. 

Oleellista on valmennettavan rehellisyys itseään kohtaan: mitä hän todella haluaa tehdä. Tähän 
liittyy aitous. Aika ajoin saattaa pinnalla olla yritysideoita, jotka liittyvät muiden toiveisiin, kuten 
yhteiskunnan arvostamiin tai vanhempien ja ystävien suosittelemiin asioihin. Tärkeää on kuiten-
kin auttaa valmennettavaa tunnistamaan oma äänensä: se mistä seikoista hän on kiinnostunut 
ja millaisten asioiden tekemisestä hän nauttii. Yksilön tunnistaessa intohimonsa kohteen hän 
on energinen, innostunut ja nauttii työstä itsestään. Oleellista on sovittaa omat kiinnostuksen 
kohteet yhteen yhteiskunnan ja markkinoiden tarpeiden kautta. Tällöin kiinnostuksen kohteet 
ja tavoitteet konkretisoituvat. Samalla suunnitellaan sitä, miten kyseistä työtä tekemällä voi me-
nestyä yrittäjänä. 

Erittäin oleellinen tekijä on valmentajan tuki ja kannustus. Useat henkilöt harkitsevat yrittäjäksi 
ryhtymistä, mutta lopulta luopuvat toiveistaan kokiessaan epävarmuutta uuden aloittamisessa. 
Tämä siitä huolimatta, että yrittäminen on heidän haaveensa. Näin ollen valmentajan tuki ja 
kannustus ovat tärkeitä seikkoja. 
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2 YRITTÄJYYS ROHKEANA HENKILÖ-
 KOHTAISENA   VALINTANA

2.1. YRITTÄJYYSIDENTITEETTI

Tässä kuvattu yrittäjyysvalmennus on luonteeltaan yrittäjälähtöistä. Kun yrittäjäksi aikova tekee 
itse perustamaansa yritystä koskevat päätökset sekä laittaa asioita käytäntöön, ottaa hän itse vas-
tuuta toiminnastaan. Tämä edistää itseohjautuvuutta, joka on myös yrityksen pyörittämisessä 
tärkeää. 

Kysymyksiä, jotka auttavat selkeyttämään omia toiveita ja tavoitteita:
1. Mikä innostaa sinua?
2. Mitä rakastat tehdä?
3. Minkä tekeminen tuo sinulle iloa?
4. Mikä saa sydämesi laulamaan?
5. Kuvaile unelmiesi työtä?

a. Miltä se näyttää käytännössä, mitä teet?
b. Kenen kanssa työskentelet?
c. Missä työskentelet?

6. Mikä on visiosi? Kuvaa se nyt tiiviisti 1-2 lauseen muodossa. 
a. Tee siitä elävä
b. Selkeä, kiinnostava
c. Innostava

7. Kiteytä oma missiosi
a. Mitä haluat tehdä muiden hyväksi? Kiteytä se 1-2 lauseeseen.
b. Mitä se antaa sinulle? Entä muille?
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Vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen on oleellista yrittäjäksi ryhtymisessä sekä toiminnan ke-
hittämisessä.  Valmentaja voi auttaa valmennettavaa oivaltamaan vahvuuksiaan ja sitä, miten hän 
voi hyödyntää niitä eri tilanteissa. Oleellista on tunnistaa vahvuuksia laaja-alaisesti, ei ainoastaan 
teknistä osaamista. 

Harjoitus
1. Ajattele osaamistasi laajasti, monipuolisesti sekä myös yksityiskohtaisesti: millaista osaa-

mista sinulla on? Kuvaa osaamistasi, sekä vahvuuksia jotka ovat tulleet
 a) työkokemuksestasi 
 b) opiskelusta
 c) harrastuksista
 d) muulla tavoin (esimerkiksi oman talon rakentamisen kautta)
2. Listaa osaamiseesi myös muut kuin tekniset taidot. Huomioi myös esimerkiksi kielitaito, 

myyntitaito, tietokoneen hyödyntämiseen liittyvät taidot
3. Miten voit hyödyntää enemmän omia vahvuuksiasi yrityksen perustamisessa ja pyörittä-

misessä?

Yrittäjänä toimimista ja pärjäämistä edistää, kun henkilö kykenee yhdistämään omat intohimon-
sa ja vahvuutensa kohtaamaan markkinoiden tarpeet. Konseptointia lisää entisestään sopivien 
yhteistyökumppanien valinta eli verkostoituminen. 

Kysymyksiä: 
1. Minkä tekemisestä olet todella kiinnostunut, mitä teet intohimoisesti?
2. Mitä osaat tehdä, mitkä ovat vahvuutesi
3. Mitkä ovat tavoitteesi?
4. Kenen kanssa työskentelet, ketä tunnet, ketkä ovat oleellisia kumppaneita?
5. Miten tekemällä asioita joista olet kiinnostunut, voit menestyä yrittäjänä? 
 Miten voit osaamisellasi ja vahvuuksillasi vastata markkinoilla oleviin tarpeisiin?
 Ketkä ovat asiakkaitasi?  
6. Mikä on yrityksen tehtävä?
 Mitä tehtävää täyttääkseen yritys on olemassa?
 Mitä yritys tekee?
 Mitä hyötyä yrityksestä on muille?
 Miten yritys saavuttaa päämäärät?

Aluksi valmentaja voi auttaa valmennettavaa tunnistamaan useamman intohimon kohteen, esi-
merkiksi 3-5. Vastaamalla edellä oleviin kysymyksiin näiden pohjalta, kyetään luomaan 15-25 
potentiaalista yritysaihiota. Tämän jälkeen käydään kyseiset aihiot läpi ja rankataan ne suosikki-
järjestykseen. 
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2.2. VERKOSTOITUMINEN 

Oleellista on tunnistaa, keitä valmennettava tuntee ja keitä hänen olisi eduksi tuntea yrityksensä 
kehittämiseksi. Tämä liittyy verkostoitumiseen. Kaikkea ei tarvitse osata ja tehdä yksin, vaan ver-
kostojen kautta voi kehittää yritystoimintaansa ja saavuttaa uusia mahdollisuuksia. Verkostoitu-
misen myötä yrittäjä kykenee monipuolistamaan palveluitaan, saamaan niistä kokonaisvaltaisem-
pia, lisäämään laatua sekä tuomaan lisäarvoa asiakkaalle. Tuotekehityksen osalta valmennettava 
saattaa kehittää verkostojen avulla täysin uusia tuotteita ja palveluita. Lisäksi toiminnan laajen-
tumisen mahdollisuudet kehittyvät, jolloin on mahdollista ottaa vastaan isompia tilauksia, saada 
apua ruuhkahuippuihin, päästä käsiksi uusiin asiakasryhmiin sekä ylipäänsä tavoittaa asiakkaita. 

Yrittäjyysvalmennettaville on hyvä esitellä erilaisia käytännön yritysyhteistyömalleja (mm. kehit-
tämisrengas, yhteistyörengas tai yhteisyksikkö). Näistä löytyy yleisesitys Verkostojen strategiat, 
menesty yhteistyössä -kirjasta. Erityisesti osuuskunta- ja franchising-yrittäjyys ovat aloittaville 
yrittäjille varteenotettavia verkostoitumisen muotoja. Kummastakin on tarjolla asiantuntevaa 
neuvontaa esim. franchising-yhdistyksestä tai Pellervo-seurasta. Esimerkiksi Uutta elinvoimaa-
hankkeessa hyödynsimme kouvolalaisen työosuuskunta Innetin asiantuntemusta työosuuskun-
nan perustamisesta ja toiminnasta.

Tehtäviä valmennettavalle: 
1. Kirjaa ylös verkostoitumisen hyödyt yrityksellesi eri näkökulmista

 a.  Palveluiden/tuotteiden kehittäminen
 b.  Toiminnan kehittäminen (lisää asiakkaita, uusille markkinoille pääsy jne.)
 c.  Ammatillinen kehittyminen, oppiminen

2. Tunnista oleelliset kumppanit 
  a.  Nimeä 3 tärkeintä kumppania; mieti konkreettiset hyödyt
  b.  Nimeä 3 seuraavaksi tärkeintä kumppania; mikä kumppanuuksissa on 
   kehitettävää, mikä toimivaa?
  c. Nimeä 3 uutta potentiaalista kumppania, joiden kanssa et vielä ole tehnyt 
   yhteistyötä;  mitkä ovat hyödyt?
 3.  Kirjaa ylös, mistä löydät kumppanisi. (Hyödynnä internetiä, Fonectaa ym.)
 4.  Ota yhteyttä potentiaalisiin kumppaneihin. Perustele yhteystyön hyödyt, sovi yhteistyön 

muodosta sekä odotuksista. 
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3 YRITTÄJYYDEN UUDET 
 MAHDOLLISUUDET

3.1. MAHDOLLISUUKSIEN HAVAITSEMINEN

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen on monivaiheinen ja monitasoinen prosessi. 
Uutta elinvoimaa -hankkeessa uusien yritysideoiden etsiminen aloitettiin hyödyntämällä ”super-
synnytys”- ja tulevaisuuspyörä-ideointimenetelmiä.

3.1.1. ”SUPERSYNNYTYS” IDEOINTIMENETELMÄNÄ 

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä käytetään elinkeinoelämässä, kun halutaan kehittää luo-
vasti muun muassa organisaation toimintaa, tuotteita ja palveluita sekä markkinointia. Luovan 
ongelmanratkaisun menetelmät tarjoavat usein keinot yrityksen identiteetin kehittämiseen.  

Ideointiprosessissa olemme tottuneet käyttämään erilaisia ideointimenetelmiä ja analyyseja, jot-
ka muodostavat turhan pitkän ja monimuotoisen prosessin. Näitä menetelmiä ovat muun mu-
assa vaihtoehtojen järjestelmällinen läpikäyminen, sanalistat, kysymyslistat, Bonon ajatushatut, 
Mindmap, Swot – analyysi, Brainstorming, kaukaiset ajatusmallit, aivoriihi jne. Luovista ongel-
manratkaisumenetelmistä löytyy internetistä  Levosen ja  Merisalon monipuolinen ideointime-
netelmiä koskeva artikkeli. 

Ideointimenetelmänä ”supersynnytys” (Super innovation) on lähtöisin Harvardin yliopistosta. 
”Supersynnytyksen” perusajatuksena on synnyttää tiimissä uusi innovaatio 6, 12 tai 24 tunnissa. 
Tiimin etu on monialaisuus, jossa eri aloja voivat edustaa esim. muotoilija, insinööri ja mark-
kinoija. Erilaiset osaamiset ja näkemykset nousevat esiin, myös yrityksen edustaja voi osallistua 
ideointiin. Kuvassa 2 on esitetty ”supersynnytys”-ideointimenetelmän osa-alueet. 

Alussa yrityksen johto kertoo yrityksen toiminnasta, asettaa tavoitteet ja antaa tehtävänannon.  
Tiimiä ohjaa kokenut fasilitaattori, joka johtaa ja kannustaa tiimin työskentelyä. Tiimin toiminta 
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pitää sisällään ideoiden synnyttämistä ja analysointia sekä yhteisen presentaation rakentamista. 
Tiimin innostus ja vireystila pyritään pitämään mahdollisimman hyvänä ideointitilanteissa, esim. 
ruokaa ja juomaa on tarjolla koko prosessin ajan. 24 tunnin synnytyksessä työskennellään läpi 
yön ja ryhmän jäsenet voivat myös levätä prosessin aikana. Kaikilla on käytössä omat tietokoneet, 
joissa on nettiyhteydet ja tarvittavat ohjelmat. Lopuksi tiimi tuottaa yrityksen johdolle esitettävän 
presentaation. Presentaatio on koonti taustoista, ideakonsepteista, uuden liiketoiminnan analyy-
seista sekä tulevista markkinointimahdollisuuksista. Presentaation tarkoitus on myydä uusi idea 
yritysjohdolle tai esim. rahoittajille. Ideoiden arviointiin voivat osallistua yrityksen edustajien 
lisäksi myös muut rahoittajan tai liike-elämän asiantuntijat.

”Supersynnytys”-menetelmällä testataan tiimin paineensietokykyä ja tehokkuutta nopeissa rat-
kaisuissa. Paineen alla työskenneltäessä tiimin tulokset ovat parempia, sillä keskittyminen ja mo-
tivaatio ovat korkealla. Lyhyen ideointitapahtuman aikana ei ehdi tapahtua kyllästymistä siinä 
määrin kuin kuukausien mittaisen projektin aikana.  Tiimin hyvä johtaminen ja johdonmukai-
nen työskentely auttavat pääsemään hyvään lopputulokseen.

Lisämausteen idean synnytyksiin tekee aito toimeksianto yritykseltä ja  synnytyksen sijoittami-
nen yrityksen tiloihin. Ideointi voidaan toteuttaa myös tiimien välisenä kilpailuna, jossa parhaan 
tiimin tulos palkitaan yrityksen rahapalkinnolla. Yrityksille nopeasta synnytysmenetelmästä on se 
hyöty, että tulokset saadaan heti käyttöön. Suunnitelmassa huomioidaan yrityksen nykytilanne, 
tuotteet/palvelu, tilat ja laitteet, henkilöstö, liiketoimintatiedot sekä markkinointiviestintä.  Syn-
nytetty konsepti toimii myös hyvin uuden tuotekehityshankkeen käynnistämisessä. Työskente-
lyssä voidaan tunnustella ja kokea aito yrittäjyys yrityksen tiloissa ja miten johto sekä henkilöstö 
ovat sitoutuneet omaan liiketoimintaan. 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Uutta elinvoimaa -hankkeessa toteutettiin ”supersynny-
tys” syksyllä 2013. Toteutus oli osana aloittavien yritysten toimintaa, jossa synnytyksellä edistet-
tiin uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä.  Ideointi kohdistui viiden aloittavan yrityksen 
liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen. Yrittäjäkokelaat saivat kehittämiseen parikseen 
muotoilun  tai markkinoinnin opiskelijan. Supersynnytys kesti 24 tuntia ja se toteutettiin vapaa-
muotoisissa  tiloissa.

Kuva 2 Supersynnytys-ideointimenetelmän osa-alueet

Uusi ajattelu 
käynnistää 
tuotekehitys-
prosessinUlkopuolisen arvio

yrityksen 
toiminnasta

Nuorten
ajatuksia

Monialainen
osaaminen
ideoinnissa

Mahdollisuuksien
havaitseminen

Tehokkuus/
kustannukset

Uutta
liiketoimintaa
ja kasvua

YRITYS
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Tavoitteena kaikissa ideointikohteissa oli löytää kehitettävää liiketoimintaa ja lisätä  uusien tuot-
teiden tunnettavuutta Kymenlaakson alueella. Ideoiden synnytyksiä mentoroivat  KyAMK:n 
opettajat.  Päivän päätteeksi opiskelijatiimit esittelivät mentoreille ja muille tiimiläisille päivän 
tuloksia, jonka jälkeen käytiin palautekeskustelut.

Aloittavat yrittäjät kokivat ”supersynnytys”-menetelmän hyvin haastavana uusien ideoiden 
tuottamismenetelmänä. ”Supersynnytyksessä” saadut tulokset auttoivat yritysten kehitystyötä.  
Yrittäjäkokelaat kokivat, että ulkopuoliset näkemykset ja arviointi olivat hyödyllisiä. Jokaisessa 
esityksessä oli myös uusia innovaatioita, joita yrittäjät olivat halukkaita edistämään jatkotoimen-
piteissään.

Pienillä yrityksillä on rajatut mahdollisuudet uusien tuotteiden/palveluiden sekä markkinoinnin 
kehittämiseen, siksi ”supersynnytys” on hyvä menetelmä uusien toimenpiteiden kehittämiseen 
tai käytössä olevan toiminnan tehostamiseen.

3.1.2 TULEVAISUUSPYÖRÄ IDEOINTIMENETELMÄNÄ 

Tulevaisuuspyörä - ideointimenetelmää käytettiin Uutta elinvoimaa -hankkeessa yhtenä uusien 
yritysideamahdollisuuksien löytämismenetelmänä, Tulevaisuuspyörä on helppokäyttöinen ide-
ointimenetelmä, jolla saa nopeasti purettua valitusta ilmiöstä, trendistä tai haasteesta sen keskeiset 
tulevaisuusnäkökulmat. Tulevaisuuspyörän avulla voidaan järjestellä, ymmärtää ja täsmentää 
erilaisia tulevaisuutta koskevia näkemyksiä ja niiden mahdollisia vaikutuksia. Tulevaisuuspyörä 
on kuvan 3 mukainen mindmap -tyyppinen graafi nen esitys.

Tulevaisuuspyörän ensimmäiselle kehälle kirjataan tulevaisuuspohdinnaksi valitun muutostekijän 
ensimmäisen kehän seuraukset, josta edetään seuraaville kehille. Ulkokehille siirryttäessä seuraus-
vaikutusten rajaukset tarkentuvat yhä yksityiskohtaisemmiksi ongelmien tai ratkaisujen kuvauk-
siksi.  Seurausketjujen väliset suhteet on syytä perustella mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on 
löytää hyvin rajattu ja perusteltu idea tai ongelma.

 

Kuva 3 Tulevaisuuspyörä (lähde: KyAMK:n Tulevaisuudentutkimus menetelmäkorttipakka)
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Tulevaisuuspyörän  tekemisessä voi hyödyntää internetistä löytyviä mindmap-työkaluja esim. 
Mindmeister tai Freemind. Tulevaisuuspyörämenetelmällä tuotettua tulevaisuuskuvaa voi täy-
dentää ja tarkentaa FSSF-kehikon (Future signals sense-making framework) avulla. Tästä me-
netelmästä löytyy tarkempaa tietoa KyAMK:n Tulevaisuudentutkimus menetelmäkorttipakasta.

Uutta elinvoimaa -hankkeessa tulevaisuuspyörä-menetelmää sovellettiin seuraavasti:

1. Yrittäjyysvalmennettavat jaettiin aluksi 3 hengen ryhmiin. Ryhmien kokoonpanoista 
pyrittiin tekemään mahdollisimman monialaiset. Työvälineinä ryhmillä oli tussit ja iso 
fl äppipaperi.

2. Ryhmien tehtävänä oli tulevaisuuspyörä -menetelmän periaatteiden mukaisesti hahmo-
tella Kymenlaakson haasteita tulevaisuusperspektiivistä vuoteen 2025 mennessä. 

3. Kukin ryhmä esitteli muille ryhmille laatimansa tulevaisuuspyöräkuvan, josta ryhmät 
olivat valinneet 1-2 hahmottelemaansa kiinnostavaa ongelmaa tai ideaa. Näistä käytiin 
yhteinen palautekeskustelu. FSSF-kehikon tekemisestä luovuttiin sekä ajan puutteen 
että menetelmän haastavuuden takia.

3.2. YKSILÖVALMENNUS 

Keskeinen elementti yksilövalmennuksessa on dialogi valmentajan ja valmennettavan välillä. 
Valmentajan esittämät kysymykset näyttelevät keskeistä roolia valmennuksessa. Ne auttavat val-
mennettavaa saamaan oivalluksia, selkeyttämään tilannetta, asettamaan päämääriä sekä luomaan 
keinoja niiden saavuttamiseksi. 

Eräs toiminnallinen valmennuksen väline on GROW-malli, joka tulee englannin kielen sanoista: 
G=Goal, tavoitteet. Tavoitteet liittyvät siihen, mitä valmennettava haluaa saavuttaa. Oleellista on 
tavoitteiden selkeys, mitattavuus sekä konkreettisuus. Yrittäjäksi aikovalla keskeinen tavoite on 
yrityksen perustaminen tiettyyn päivään mennessä. Tätä seuraa yrityksen menestyksekäs pyörittä-
minen. Myös välitavoitteita on hyvä asettaa, ne voivat liittyä tiettyjen asioiden tekemiseen, kuten 
perustamisasiakirjojen täyttäminen, kotisivujen tekeminen, tai tietty määrä asiakkaita tiettyyn 
päivään mennessä. 

R=Reality, lähtökohtatilanne. Lähtökohtatilanne viittaa nykyhetkeen, missä ollaan suhteessa ta-
voitteeseen. Oleellista on tiedostaa: ”tämä on tilanne nyt”. Valmennettavan ollessa rehellinen 
itselle ja valmentajalle tiedetään mikä on tämän hetken tilanne. Tällöin voidaan keskustella siitä, 
mitä hän on tehnyt yrityksen eteen ja mitä haasteita on tullut eteen. Ratkaisukeskeisessä lähes-
tymistavassa suurin osa fokuksesta kuitenkin suunnataan siihen, miten asioiden halutaan olevan 
kuin että vain voivoteltaisiin sitä, mitkä asiat eivät toimi. 

O=Opportunity, vaihtoehdot. Vaihtoehtojen kartoitus tarkoittaa sitä, että käydään läpi, millaisia erilai-
sia tapoja on saavuttaa tavoite. Tämän jälkeen niistä valitaan yksi keino, jota lähdetään toteuttamaan. 

W=Will/Wrap up, tahto/yhteenveto. Keskustelun lopussa valmentaja ja valmennettava tekevät 
yhteenvedon, mitä on sovittu. Eli ”tämä on tavoite, näillä keinoin tavoite saavutetaan tähän 
päivään mennessä”. Oleellista on myös konkretisoida seuraavat toimenpiteet asian eteen. Tahto 



14

viittaa myös toiminnan ylläpitämiseen, jolloin coachingia hyödyntäen autetaan valmennettavaa 
pitämään yllä uusia käyttäytymistapoja, jotka vievät yritystä eteenpäin. 

GROW-malli on toiminnallinen, selkeä ja konkreettinen valmennuksen väline. Sen hyödyntämi-
nen edistää myös itseohjautuvuutta, joka on oleellista yrittäjämäisen asenteen omaksumisessa ja 
ylläpitämisessä. Lähtökohtana on että yrittäjä / sellaiseksi aikova tekee päätökset ja toimenpiteet 
yrityksensä eteen. Yrittäjä itse siis tuottaa ratkaisut sekä ryhtyy toimeen asioiden eteenpäin vie-
miseksi. 

GROW-malliin liittyviä kysymyksiä:
 

1. G -> Goal – TAVOITTEET

- Mikä on tavoitteesi?
- Kuvaa tavoite spesifi sti, siten että se on mitattavissa.
- Miten haluaisit tilanteesi olevan?
- Minkä takia on tärkeää sinulle? Miksi haluat tätä?

2. R -> Reality – NYKYINEN TILANNE
- Kuvaile nykyistä tilannetta?
- Asteikolla 1-10 missä olet nyt suhteessa tavoitteeseesi?
- Miltä seuraava taso näyttää asteikolla?
 
3. O -> Options – VAIHTOEHDOT

o  Millaisia vaihtoehtoja sinulla on saavuttaa tavoitteesi?
o  Mitä muita vaihtoehtoja tulee mieleesi?
o  Mikä näistä tuntuu sinusta parhaalta?
o  Mitä teet jotta saavutat seuraavan tason (asteikolla 1-10)?
o  Hiottaisiinko yksityiskohdat ja aikataulut tähän nyt saman tien?

4. W -> Will – MITÄ TEET SEURAAVAKSI
o  Kun nyt lopetamme keskustelun, mitä teet välittömästi tämän jälkeen tämän 
    projektisi eteen
o  Milloin teet seuraavan siirron projektisi eteen, mikä se on
o  Vedetäänpä yhteen, olemme sopineet että tavoitteesi on ….saavutat sen näin….
    seuraavaksi teet….
o  Mikä muuttuu jos todella teet tämän, mitä saavutat 
o  Mitä tapahtuu jos et jostain syystä teekään tätä – pysyvätkö asiat samoina vai 
    mitä tapahtuu
o  Miten sitoutunut olet, asteikolla 1-10
o  Mitä pitäisi tapahtua että olisit sitoutuneempi?

Kognitiivinen lähestymistapa

Paikoin on hyödyllistä hyödyntää kognitiivista coaching-lähestymistapaa. Keskeisenä elementti-
nä on auttaa valmennettavaa tulemaan tietoiseksi ajattelutavoistaan ja toimintamalleistaan sekä 
auttaa muuttamaan niitä toimivimmiksi. Esimerkiksi valmennettavalla saattaa olla rajoittavia us-
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komuksia omaan kykyyn suorittaa jokin tehtävä. Yleensä kyseessä on niin sanottu ajatteluvirhe. 
Valmentaja voi hyödyntää refl ektointia valmennettavien rajoittavien uskomuksien sekä ajattelu-
mallien tunnistamisessa. Kyseenalaistamalla omia lähestymistapoja kyetään uudistamaan toimin-
taa sekä myös itse uudistumaan. Ajattelutapojen muuttaminen voi saada aikaan toimivampaa 
käyttäytymistä. 

Valmennettavalla voi olla rajoittavia uskomuksia omista kyvyistään. Muutoksen hetkellä hän 
saattaa alkaa kertoa itselle tarinoita, kuten

- minulla ei ole riittävää koulutusta
- olen näin vanha / nuori
- en ole tehnyt tätä ennen
- ei työstä pidä nauttia
- en tiedä osaanko tehdä tätä
- ei tässä välttämättä ole markkinoita
- kaikkialla supistetaan
- ei minusta ole yrittäjäksi

Näihin tarinoihin uskominen lannistaa. On hyvä tunnistaa, että usein nämä ovat uskomuksia 
– yleistyksiä, ja omia pelkoja. Esteenä ovat tyypillisesti tietyt ajatukset, joihin valmennettava on 
jäänyt kiinni. Tulemalla tietoiseksi näistä voidaan päästä eteenpäin. 

Kysymyksiä: 
- Milloin tämä uskomus ei ole pitänyt paikkansa?
- Onko tämä aina totta, joka ikisessä tilanteessa?
- Mitä todisteita sinulla on että tämä on totta?
- Mitä saat pitämällä kiinni tästä uskomuksesta?
- Mitä saisit kun päästät irti tästä uskomuksesta?

Voi myös kysyä ratkaisua valmennettavan esittämään asiaan. Esimerkiksi: 
- En osaa tätä. Miten oppisit sen? Kuka olisi sellainen henkilö kenen kanssa voisit tehdä yh-

teistyötä, joka osaa sen?

 On kuitenkin hyvä muistaa, että valmennettava tekee itse päätöksen. Edetään hänen agen-
dan mukaan. 

Ratkaisukeskeisyys valmennuksessa

Keskustelemalla tavoitteista, päämääristä ja ratkaisuista luodaan innostusta sekä konkreettisia kei-
noja miten edetä asiassa. Ratkaisuihin keskittyminen ei tarkoita, että itse ongelmat lakaistaan ma-
ton alle. Sen sijaan tiedostetaan sen hetkinen tilanne. Tämän jälkeen suunnataan huomio siihen, 
miten asioiden halutaan olevan, päämääriin sekä keinoihin miten päästä sinne. 

Ryhmän hyödyntäminen

Yrittäjyysvalmennuksen ryhmävalmennusosiossa muut osallistujat ovat voimavara, jota on syytä 
hyödyntää. Alussa onkin syytä panostaa ryhmäytymiseen, että osallistujat tuntevat toisensa. Tämä 
voi tapahtua esittelyjen sekä ryhmäkeskustelujen kautta. Myös vapaamuotoiset kahvihetket toi-
mivat toisiin tutustumisen välineinä. 
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Ryhmän jäsenten verkostoitumista voi edistää teettämällä tehtäviä, jossa osallistujat miettivät ver-
kostoitumisen kautta miten he voivat tehdä yhteistyötä. Vaikka yhteistyötä ei syntyisikään, on 
oleellista että ryhmän jäsenet kannustavat toisiaan. Lisäksi ideoiden jakamisesta voi olla toisillekin 
hyötyä. Kaikkia liikesalaisuuksia ei kuitenkaan ole syytä paljastaa. Erilaiset esitykset oman idean 
eteenpäin viemisestä antavat muillekin uusia ajatuksia ja tietämällä mitä toinen on tekemässä voi 
helpommin syntyä myös ideoita mitä voidaan tehdä yhdessä. 

Yritysidean eteenpäin vieminen

Yrittäjyysvalmennuksen tulee olla käytännöllistä ja liittyä kiinteästi valmennettavan tarpeisiin. 
Tällöin ryhmävalmennuksessakin teema-alustuksen jälkeen tehdään tehtäviä, joissa valmennetta-
vat vievät omaa ideaansa eteenpäin. 
Oleellista on, että suunnittelun ja selvitysten lisäksi syntyy käytännön toimintaa. Tämä voi olla 
verkostoitumista, asiakaskontaktointia, logon luomista tms. Näin oma yrityskonsepti menee 
koko ajan konkreettisesti eteenpäin.  

Itse tekeminenkin kasvattaa. Onnistumiset lisäävät itseluottamusta. Oleellista yrittämisessä ja yri-
tyksen käynnistämisessä on toimeen ryhtyminen. Toki erilaisia valmisteluja ja suunnitelmia on 
hyvä laatia. Tärkeää on kuitenkin suunnitelmien toteuttaminen. Mikäli yrittäjä lykkää ja lykkää 
toiminnan käynnistämistä ja ideoidensa käytäntöön laittamista voi mahdollisuus mennä ohitse 
sillä erää. Toiminnasta on syytä oppia – tulipa onnistumisia tai epäonnistumisia. Näin syntyy 
jatkuvaa kehittymistä yrittäjänä sekä toiminnan kehittämistä. 

3.3. PROJEKTIT YRITYSIDEAN KEHITTÄMISESSÄ 

Yritysidean kehittämiseen voidaan liittää sitä tukeva projekti seuraavien työvaiheiden mukaisesti:

Vaihe 1.  Yrittäjyysvalmennettavat pohtivat kotona omista lähtökohdista kiinnostavia ongelmia 
ja ratkaisuja liitteessä 1 esitetyn mallin mukaisesti.

Vaihe 2.  Alustavien ongelmien ja niiden ratkaisuehdotusten esittely yhteisessä yrittäjyysvalmen-
nettavien tapaamisessa.

Vaihe 3.  Valmentajat auttavat valmennettavia suunnittelemaan yritysideoiden kehittämistä tu-
kevia projektiaihioita. Valmennuksen tehtävänä on auttaa valmennettavia laajentamaan 
ja syventämään löydettyjä ongelmia/ratkaisuja kohti uutta yritystoimintaa. Vaiheessa 3 
tehdään valmennussuhteessa päätös aloitettavista yritysideoiden kehittämisprojekteista.

Vaihe 4.  Kukin yrittäjyysvalmennettava syventää yritysideaansa hakemalla siihen liittyvistä ilmi-
öistä lisää uutta tietoa.

Vaihe 5.  Yritysideoiden kehittämisprojekteille haetaan projektirahoitusta. Projektirahoitusta 
varten tehdään hanke-esitykset. Liitteessä 2 on esimerkki hanke-esityksen rakenteesta. 
Projektirahoituslähteitä ovat mm. TEKES, ELY ja Finnvera.         
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4 YRITYSTOIMINNAN 
 ALOITTAMISEN SUUNNITTELU

4.1. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN     
 PERUSTAMISEN APUNA 

Liiketoimintasuunnitelmaa (LTS) tarvitaan sekä uuden yrityksen suunnittelussa että haettaessa 
rahoitusta perustettavalle yritykselle. Liiketoimintasuunnitelman rakenteesta on olemassa erilai-
sia malleja, joissa LTS:n eri osa-alueiden painotukset eroavat LTS:n käyttötarkoituksen mukaan. 
Uutta elinvoimaa -hankkeessa olemme käyttäneet henkilökohtaisessa yrittäjyysvalmennuksessa 
hyväksi Uusyrityskeskusten liiketoimintasuunnitelmamallia. Tämä löytyy osoitteesta www.liike-
toimintasuunnitelma.com ja mallin rakenne on liitteessä 3.

Tämän verkosta löytyvän liiketoimintasuunnitelmamallin etuja oman yrityksen perustamista 
suunnitteleville ovat mm. yksinkertainen rakenne, saatavuuden helppous ja maksuttomuus. Se 
on tehty suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Ohjelma sisältää hyvät liiketoimintasuunnitelman 
laadintaa ohjaavat kysymykset. Sillä on mahdollista tehdä neljä vaihtoehtoista liiketoimintasuun-
nitelmaa. Liiketoimintasuunnitelma.comin LTS:n rakenne vastaa Työ- ja elinkeinoministeriön 
starttirahahakemusmallia. Tämä auttaa luonnollisesti yrittäjyysvalmennettavaa, jos hänellä on 
tarkoitus myöhemmin hakea perustettavalle yritykselle starttirahaa.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisen vaiheet Uutta elinvoimaa -hankkeen yrittäjyysvalmen-
nuksessa:

Vaihe 1. Liiketoimintasuunnitelman laadinnan edellytykset

Valmennussuhteessa LTS:n tekemistä valmennettavan kanssa kannattaa aloittaa seuraavien ehto-
jen täyttyessä: valmennettava on tunnistanut omat henkilökohtaiset edellytykset yrittäjäksi ryhty-
miseen ja hänellä on tiedossa alustava yritysidea. 
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Vaihe 2. Yritysideasta liikeideaksi

Liiketoimintasuunnitelman laadinta henkilökohtaisissa valmennustapaamisissa aloitetaan yritys-
idean kehittämisestä liikeideaksi. Liiketoimintasuunnitelma.comissa on liikeidean osa-alueiden 
(Mitä: tuotteet ja palvelut, Kenelle: asiakkaat ja markkinat, Miten: oma yritys) pohdintaan hyö-
dylliset ohjaavat kysymykset. Näiden avulla yrittäjyysvalmennettavan on helppo työstää liikeide-
aansa kotona ennen seuraavaa valmennustapaamista. 

Liikeidean sisällön pohdintaan kannattaa valmennettavalle antaa riittävästi omaa aikaa. Tämä on 
liiketoimintasuunnitelman laadinnan tärkein kohta. Tähän liiketoimintasuunnitelman vaihee-
seen on luontevaa liittää yritysidean alustavaa kokeilua ja arviointia sekä teknillisistä (esim. proto-
tyyppien valmistaminen) että markkinoinnillisista näkökulmista (esim. benchmarking). Liitteen 
4 mukaista benchmarking -lomaketta hyödynsimme Uutta elinvoimaa -hankkeessa.

Vaihe 3. Yrityksen toimintatapojen suunnittelu
Liikeidean täsmennyttyä voidaan siirtyä suunnittelemaan yrityksen taloutta. Rahoitus- ja kannat-
tavuuslaskelmien tekemistä ei pidä yrittäjyysvalmennuksessa kuitenkaan aloittaa liian aikaisessa 
vaiheessa.  Mitä uudemmasta ja luovemmasta liikeideasta on kysymys, niin sitä vaikeampi on 
tehdä järkeviä rahoitus- ja kannattavuuslaskelmia. Pahimmillaan ne voivat rajata tarpeettomasti 
uusien liikeideoiden toteuttamista. Yrityksen talouden suunnitteluun on syytä varata riittävästi 
aikaa sen jälkeen, kun liikeidea on tarkentunut riittävästi.

Liiketoimintasuunnitelma.comissa talouden arviointia varten on neljä suunnittelualuetta: rahoi-
tus, kannattavuus, myynti ja kolmen vuoden tulossuunnitelma. Erityisesti rahoituksen ja kan-
nattavuuden suunnittelualustat ovat käyttökelpoisia työkaluja. Uutta elinvoimaa -hankkeessa 
useimmat valmennettavat kokivat talouden suunnittelun haasteellisena, koska laskentatoimen 
käsitteet eivät olleet heille tuttuja. 

Rahoituksen ja riskienhallinnan asiantuntijoina kannattaa käyttää hyväksi pankkien ja vakuutus-
yhtiöiden edustajia. Uutta elinvoimaa -hankkeessa yrityksen rahoituksesta ja vakuutusturvasta 
saimme konsultointiapua LähiTapiolasta ja Kymenlaakson Osuuspankista. 

Vaihe 4. Liiketoimintasuunnitelmien arviointi 
Uutta elinvoimaa -hankkeessa järjestimme alustavien liiketoimintasuunnitelmien arviointiti-
laisuuden, jossa kukin valmennettava esitteli valmennusryhmälle oman liiketoimintasuunnitel-
mansa. Valmennettavat saivat omalle liikeidealleen monipuolista palautetta arviointitilaisuuteen 
osallistuneilta opettajilta ja muilta valmennettavilta. Avoimeen liiketoimintasuunnitelman arvi-
ointitilaisuuteen osallistumisen edellytyksenä on, että esiteltävään liikeideaan ei liity merkittäviä 
suojeltavia liikesalaisuuksia. Liiketoimintasuunnitelmista saatujen palautteiden perusteella jatket-
tiin suunnitelmien täsmentämistä henkilökohtaisissa valmennustapaamisissa. 

Vaihe 5. Liiketoimintasuunnitelman käytännön toteutus
Liiketoimintasuunnitelman valmistuttua valmennettavat aloittivat yrityksen käytännön perus-
tamistoimet. Tähän vaiheeseen liittyvää konsultointiapua Uutta elinvoimaa -hankkeessa annet-
tiin valmennettaville mm. starttirahahakemuksen tekemisestä, yrityksen perustamisasiakirjojen 
laadinnasta, markkinointiviestinnän suunnittelusta ja yrityksen kirjanpidon järjestämisestä. Val-
mennettavien jatkokonsultoinnissa tärkeänä tukena olivat sekä Kotkan-Haminan seudun kehit-
tämisyhtiö Cursor Oy:n että Kouvola Innovation Oy:n tarjoamat yrityksen perustamiseen liitty-
vät palvelut (mm. vapaiden toimitilojen rekisterit).
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4.2. JURIDIIKKAA YRITTÄJÄLLE

Meneillään oleva rakennemuutos edellyttää riittävän monipuolista ja laajaa yrityspohjaa, jonka 
luomisessa uusilla yrityksillä on keskeinen merkitys. Yrittäjyyden ja yrittäjähengen lisäksi tarvi-
taan osaamista ja tietoa yrittämisen kaikilta osa-alueilta. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan juridisia kysymyksiä, joihin yrittäjän on syytä perehtyä ennen yri-
tystoiminnan aloittamista. Yrityksen liiketoimintasuunnitelman hahmotuttua on syytä miettiä 
yritysmuodon valintaan liittyvät kysymykset ja vaadittavat ilmoitukset eri viranomaisille: Perusil-
moitus kaupparekisteriin ja verohallinnolle. Myös mahdolliset elinkeinoluvat ja ulkomaalaisluvat 
ym. on selvitettävä alalta vaadittavien erityislupien tai ilmoitusten ohella. 

Yritysidea tulee suojata. Tämä tarkoittaa mahdollisten patenttien, mallien ja tavaramerkkien suo-
jaa. Yritysverotukseen liittyvät kysymykset arvonlisäveron osalta, työntekijöiden palkkauksen ja 
sosiaaliturvan näkökulmasta, kirjanpidon ja verotuksen osalta tulee selvittää.

Näiden juridisten perusasioiden lisäksi yrittäjän on syytä perehtyä sopimus -ja kauppaoikeuden 
perusteisiin. Sopimuksen syntymiseen liittyvistä seikoista tulee olla selvillä ja tarvittavat sopimus-
pohjat tulee laatia riskien välttämiseksi. Kauppalain perusteiden tunteminen esim. virhe, viivästys 
on myös ensiarvoisen tärkeää.

Kilpailu- ja markkinoiden perusteiden tunteminen tarkoittaa tietämystä, miten kilpailussa toimi-
taan hyvän liiketavan mukaisesti tuntemalla kilpailumenettelylain keskeiset periaatteet. Yrityksen 
markkinoinnin näkökulmasta on tunnettava keskeiset periaatteet, joilla markkinointia hoidetaan. 
Kuluttajasuojalain 2. luvun säännökset koskevat hyvän tavan mukaista ja sopimatonta markki-
nointia sekä erityisen kiellettyjä markkinointitoimenpiteitä markkinoinnissa.

Tässä on tarkasteltu lyhyesti muutamia keskeisiä lakeja, joihin on perehdyttävä ennen kuin ottaa 
ratkaisevan askeleen yrityksen perustamiseen.

4.3. ALOITTAVAN YRITTÄJÄN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 

Kun valmennettava päättää perustaa yrityksen, hänestä tulee aloittava yrittäjä, joka tarvitsee aloit-
tavalle yritykselleen näkyvyyttä ja asiakkaita. Aloittavan (yksin)yrittäjän kannattaa lähteä liikkeel-
le oman ystävä- ja tuttavapiirin aktivoimisesta ja omien palvelujen tai tuotteiden tarjoamisesta 
heille. Tällä tavoin yrittäjä saa kokemusta asiakaspalvelusta sekä palautetta, jota hän voi hyödyn-
tää sekä yritystoiminnassa että markkinoinnissa. Käyttäjälähtöisen ajattelun perusteella yrittäjän 
kannattaa ”muotoilla” palvelunsa/tuotteensa sellaisiksi, että niistä on käyttäjille mahdollisimman 
paljon hyötyä. Jotkut tuotteet tai palvelut ovat myös sellaisia, että ne tuotetaan jokaiselle henkilö-
kohtaisesti ja oman tarpeen mukaisesti tai vasta silloin, kun asiakas palvelua käyttää tai sen tilaa.
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Integroitu viestintä

Valmentaja voi lähteä liikkeelle selittämällä integroitua viestintää sekä korostamalla sitä, että yrit-
täjä viestii aina jollain tapaa jo omalla toiminnallaan. 

Integroitu viestintä tarkoittaa kaikkea yrityksen viestintää, markkinointia ja usein myös asiakas-
palvelua. Näitä on vaikea erottaa toisistaan, sillä kaikki mitä yritys tekee, miltä yritys näyttää, 
miten se palvelee ja miltä se tuntuu, haisee tai maistuu, vaikuttaa sen näkymiseen asiakkaalle. 
Kaikki on siis ”viestintää”. 

Mutta jos kaikki on viestintää, niin loppujen lopuksi mikään ei ole viestintää. On siis järkevä 
rajata viestintä jollain tapaa, mutta muistaa, että kaikki yrityksen toiminta - ja jopa yrityksen 
omistajan oma toiminta - viestii jollain tapaa, halutusti tai haluamatta.

Markkinointiviestinnän tavoitteiden määrittely

Valmentaja voi käydä valmennettavan kanssa läpi hänen markkinointiviestinnälle asettamiaan 
tavoitteita. Samalla voidaan miettiä omien tuotteiden tai palvelujen käyttäjiä, asiakasryhmiä, ase-
mointia ja kilpailutilannetta.  

Mitä markkinointiviestinnällä halutaan saada aikaan ja kuinka tätä mitataan? Halutaanko saada 
asiakkaat ylipäänsä tietoisiksi palvelusta tai tuotteista, halutaanko muuttaa heidän mielipiteitään 
kyseistä tuotetta tai palvelua kohtaan tai halutaanko saada asiakkaat kokeilemaan tuotteita tai 
palvelua? Näiden tavoitteiden perusteella voidaan lähteä miettimään aloittelevan yrittäjän kanssa 
markkinointiviestinnän tapoja.

Viestinnän vaikutustasot. Vaikuttamisen vaikeusaste kohoaa siirryttäessä 1 -> 3 

1. Kognitiivinen vaikutustaso (tieto, tunnettuus) 
2. Aff ektiivinen vaikutustaso (mielipiteet, asenteet)
3. Konatiivinen vaikutustaso (toiminta, käyttäytyminen)

Vastaavasti AIDA-malli: Attention (huomio), Interest (kiinnostus), Desire (halu), Action (toi-
minta). 

Aloittavan yrittäjän kanssa voidaan myös pohtia, millä tavoin tuotteita tai palveluja halutaan 
rakentaa. Tässäkin auttaa asiakaslähtöinen näkökulma; tutkitaan, millaisia tuotteita tai palveluja 
asiakkaat haluavat, eikä tyrkytetä heille vain jotain valmista, jota he eivät edes tarvitse.

1. Markkinoiden potentiaalisten kohderyhmien identifi ointi: millaisia toisistaan poikkea-
via kohderyhmiä ja/tai markkinoita löytyy.

2. Omien kohderyhmien arviointi, valinta ja määrittely: mihin kohderyhmään ja/markki-
noihin päätämme keskittyä.

3. Eri kohderyhmille sopivien toimintatapojen ja konseptien arviointi ja valinta: miten 
eroamme kilpailijoista ja mistä syntyy erilaisuutemme ja ainutlaatuisuutemme.

Erilaisilla tutkimuksilla voidaan edelleen syventää asiakastuntemusta ja luoda asiakasprofi ileja.
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Markkinointiviestinnän lähtökohdat

Valmentaja voi helpottaa valmennettavan ajattelua asiakastyyppien eli profi ilien pohdinnalla. 
Valmennettavan tulisi tuntea omat asiakastyyppinsä ”nimeltä” ja pystyä määrittelemään, minkä 
asiakkaan ongelman hänen yrityksensä tuote tai palvelu ratkaisee ja miten.  

Oman osaamisen ja oman yrityksen kartoitus tuottaa hyvää pohjatietoa myös viestintään. 

Ketkä ovat asiakkaitani?
Millainen tyypillinen asiakkaani on tai voisi olla? (Nimi, kuva, kuvaus…)
Millaisia tuotteita tai palveluita asiakkaani yritykseltäni odottavat?
Millaisena itse ja asiakkaani haluamme yritykseni nähdä?
Millä tavoin ja missä haluan asiakkaitani palvella?

Lähtökohtana markkinointiviestinnän ajatteluun voi olla Kotlerin 4P-malli: 
Tuote (Product) Valikoima, laatu, design, ominaisuudet, nimi, pakkaus, kokovaihtoehdot, pal-
velut, takuu
Hinta (Price) Ohjehinta, alennukset, bonukset, maksuaika, luottoehdot
Markkinointiviestintä (Promotion) Mediamainonta, myynninedistys, myyntikenttä, PR, suora-
markkinointi
Jakelu (Place) Jakelukanavat, peitto, lajitelmat, kuljetukset

Lisäyksenä 6P: Political power +Public opinion formation, eli julkisuus ja “sosiaalinen tilaus” 
tuotteille ja palveluille. Nämä lisäykset voidaan nähdä myös sosiaalisen median lisäyksinä.

Brändi

Valmentaja voi selittää brändin ja brändilupauksen merkityksen yritykselle.

Yhdessä voidaan miettiä, voiko yrittäjä ”brändätä” itsensä, osaamisensa ja/tai yrityksensä? Mistä 
asiakas maksaa, kun hän käyttää juuri minun tuotteitani tai palveluitani? Mitä hän silloin saa 
”taatusti”?

• Brändi on nimi, tunnus, symboli, muoto tai näiden kaikkien yhdistelmä.
• Juridisesti vain symboli, joka erottaa kyseisen tuotteen tai yrityksen, ja joka on myös re-

kisteröitävissä.
• Lisäarvo, jonka kuluttaja kokee saavansa. (- ja josta hän on valmis maksamaan lisää – ver-

rattuna nimettömään, merkittömään tuotteeseen, joka kuitenkin täyttää saman tarkoi-
tuksen.

• Lupaus, että tuotteeseen liittyy tietty yhdistelmä ominaisuuksia, tuote-etuja ja palveluja 
asiakkaalle, eikä tuotetta tarvitse joka kerran arvioida.

• antaa joustavuutta hinnoittelulle
• on helpompi myydä
• antaa mahdollisuuden merkkiuskollisuuden luomiseen
• antaa vastustuskykyä kilpailijoiden kampanjoille
• on vaikeampi kopioida kuin tuotetta
• antaa mahdollisuuden tuotteen juridiseen suojaukseen
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• tarjoaa pitkäjänteisyyttä
• elää nimenä kauemmin kuin tuote ominaisuuksineen
• antaa mahdollisuuden brändilaajennukseen, vahvan nimen hyödyntämiseen
• tuo tehokkuutta viestintään

Brändin rakennus

• Mikä on brändin erityinen visio ja tarkoitus?
• Mikä tekee siitä erilaisen ja muista erottuvan?
• Mitä tarvetta brändi tyydyttää?
• Mitkä ovat sen pysyvät ominaisuudet?
• Mitkä ovat brändin arvot?
• Mistä merkeistä ja symboleista syntyy merkin tunnistettavuus?

Markkinointiviestinnän kanavia

Valmentaja käy läpi valmennettavan kanssa erilaiset markkinointiviestinnän ja mainonnan kana-
vat sekä niiden hinnoittelun. Lähtökohtana markkinointiviestintäsuunnitelman tekemiselle on 
valmennettavan budjetti.

• Media (paikallis- ja ilmaisjakelulehdet, sanomalehdet, radio, tv) 
• Jaettava mainosmateriaali (käyntikortit, esitteet, fl yerit, julisteet…) 
• Suoramarkkinointi (kirjeet, sähköposti, tekstiviestit, puhelin…)
• Internet (nettisivut, Facebook, Pinterest, Foursquare, LinkedIn, Instagram, blogit…)
• Myynninedistys (esittelyt, suoramyynti, tarjoukset, kytkyt, lisämyynti, näytteet… )
• Viestintä (tiedotustilaisuus, tiedote, juttuaiheet, valmiit jutut, vierailut…)  
• Asiakaspalvelu (kasvokkaispalvelutilanne, puhelin, interaktiiviset kanavat…) 

MINIBUDJETTI:  

Viestinnällisesti voi saada paljon aikaiseksi jo pelkästään oman reaalisen ja virtuaalisen lähipii-
rin aktivoimisella. Ihmiset luottavat ystäviltä ja tuttavilta kuulemiinsa suosituksiin huomattavasti 
enemmän kuin perinteisiin yrityksen omaan markkinointimateriaaliin. Suurin osa (suuristakin) 
yrityksistä pyrkii nimenomaan suostuttelu- ja ystävämainontaa, koska se koetaan luotettavam-
maksi.

Jos yrittäjällä on käytössään minimaalinen tai olematon budjetti, kannattaa viestinnässä lähteä 
liikkeelle Kuka olen, mitä osaan, kenet tunnen -ajatuksesta. Tässä voi auttaa jokin sosiaalisen 
median ammattimainen verkostoitumisväline, vaikkapa LinkedIn tai rennompi Facebook. So-
siaalisen median kanavien käytössä on kuitenkin huomattava ja hyväksyttävä ilmaispalvelujen 
jatkuva muuttuminen. Jos sosiaalisen median kanavia otetaan käyttöön, yrittäjän on seurattava 
palvelua jonkin aikaa, vasta sitten kommentoitava ja vasta tämän jälkeen otettava palvelua omaan 
käyttöönsä. 



23

Myös blogien käyttämistä kannattaa harkita, joko itse kirjoitettuina, vierailukirjoituksina tai vaik-
ka tuote- tai palvelunäytteiden antamisena jollekin yrittäjän palvelu- tai tuotealueesta kirjoittaval-
le blogikirjoittajalle. Kirjoittaja kannattaa kuitenkin valita tarkkaan.

Asiakaspalvelun kosketuspintojen miettiminen on tärkeää. Jokainen asiakkaan kohtaaminen on 
asiakaspalvelua. Interaktiivisista kanavista kannattaa ottaa käyttöön vain sellaiset kanavat, joissa 
asiakkaatkin ovat ja joissa on mahdollista olla läsnä asiakkaan haluamina aikoina. 

- Aktiivinen kertominen muille omasta osaamisesta ja omasta yrityksestä
- Yksinkertaisen mainosmateriaalin tekeminen ja sen jakaminen julkisille ilmoitustauluille, 

erilaisissa tilaisuuksissa sekä tuttaville
- Nettisivujen suunnittelu ja tekeminen, hakukoneoptimointia unohtamatta. Hakuko-

neoptimointiin on Googlen sivuilla hyvät ohjeet.
- Sosiaalisen median välineiden käyttöönotto; erityisesti Facebook markkinointiin, blo-

git viihdyttäviin asiantuntijakirjoituksiin, kuvanjakopalvelut yrityskuvien jakeluun sekä 
mahdollisesti videot oman tekemisen ja osaamisen esittelyyn

- Yhteydenotot alueen lehtiin ja muihin julkaisuihin sekä mahdollisen juttuaiheen tai jopa 
valmiin jutun tarjoaminen omasta osaamisesta tai yrityksestä

Valmennettavan kannattaa myös miettiä, voiko hän tehdä yhteistyötä jonkin toisen yrityksen 
kanssa ja saada yritykseen laajempaa tunnettuutta sekä enemmän asiakkaita?

PIENI BUDJETTI:

Jos yrittäjällä on käytössään jonkinlainen budjetti, voi viestinnän suunnittelussa lähteä liikkeelle 
edellisten lisäksi myös joidenkin maksullisten palveluiden käyttämisestä.  

Valmennettavan kannattaa myös miettiä, onko tuttavapiirissä markkinointiviestinnän ammatti-
laista, jolta voisi ostaa tai jonka kanssa voisi vaihtaa palveluita?

- Maksetut mainokset asiakkaita kiinnostavissa julkaisuissa. Paikallis- tai ilmaisjakeluleh-
dissä voi toimia pelkkä pieni rivi-ilmoitus, kun suuremmissa pitää olla isompi, maksettu 
mainos. 

- Markkinointimateriaalin tilaaminen ammattilaiselta ja sen jakaminen julkisille ilmoitus-
tauluille, erilaisissa tilaisuuksissa sekä tuttaville

- Nettisivujen suunnittelu ja teettäminen ammattilaisella. 
- Sosiaalisen median välineiden käyttöönotto; Facebook käyttöön myös maksullisena mai-

nosvälineenä. Facebookin omilla sivuilla perusohjeet mainosten tekemiseen. 
- Yhteydenotot valittuihin avainmedioihin ja niiden mainoshinnoittelun sekä lukija-/katse-

lija-/kuulijakunnan selvittäminen
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Markkinointiviestinnän suunnittelu

Valmentajan kannattaa käydä läpi myös markkinointiviestinnän suunnitelman tekeminen val-
mennettavan kanssa. Aloitteleva yrittäjä ei loputtomiin ole aloitteleva, vaan yritys tarvitsee jossain 
vaiheessa myös kokonaisen markkinointiviestinnän suunnitelman, jossa on huomioitu kokonais-
viestinnällinen ajattelu. 

Nykytila-analyysi
• Millainen mielikuva asiakkailla on yrityksestäsi tällä hetkellä?
• Millainen tuo mielikuva on verrattuna kilpailijoihin?
• Millainen tuo mielikuva on verrattuna siihen, mitä eri sidosryhmät organisaatiolta odot-

tavat?
Kohderyhmä/Käyttäjäprofi ilit 

• Ketkä ostavat tai käyttävät tuoteryhmän tai yrityksen tuotteita tai palveluita?
• Kuka ostaa tuotetta, ketkä vaikuttavat ostopäätökseen?
• Miksi asiakkaat ostavat yrityksen tai tuoteryhmän tuotteita tai palveluita?
• Mistä, milloin, kuinka usein ja millaisissa erissä tuoteryhmän tai yrityksen tuotteita tai 

palveluita ostetaan tai käytetään?
• Mitä asioita kohderyhmä arvostaa tuoteryhmässä tai yrityksen tuotteessa tai palvelussa, 

mitkä ovat valintakriteerit?
• Minkä asiakkaan ”ongelman” tuote tai palvelu ratkaisee?
• Kuinka tuoteryhmän tai yrityksen tuotteita käytetään?
• Kuinka kohderyhmä suhtautuu yrityksen tuotteeseen vs. kilpailijatuotteeseen?
• Mistä kohderyhmä hakee tietoa ja muodostaa mielipiteensä tuoteryhmän tai yrityksen 

tuotteista?
• Missä ja milloin kohderyhmän voi tavoittaa? 
• Mitä medioita asiakkaani käyttävät? 

Kilpailu  
• Kilpailijoiden määrä ja laatu?
• Kilpailijoiden vahvuudet ja asemointi markkinoilla?
• Kilpailijoiden käyttämät strategiat ja niiden vaikutukset?
• Kilpailijoiden tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat?
• Uusien kilpailijoiden uhka?

Tehtävät

Valmentaja ja valmennettava käyvät läpi vähintään seuraavat kohdat. Usein jo pelkkä asioiden 
miettiminen selkeyttää ajatuksia omasta yritystoiminnasta. 

• Mieti omia mahdollisia asiakasryhmiäsi eli segmenttejä.
• Valitse itsellesi/yrityksellesi tärkein/tärkeimpiä asiakasryhmiä.
• Tee itsellesi kontaktointilista (yritys, yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot, pvm).
• Ota yhteyttä listasi henkilöihin ja tarjoa heille tuotteitasi tai palveluitasi.
• Mieti omat tavoitteesi markkinointiviestinnälle.
• Mieti, kuinka voisit mitata tavoitteiden saavuttamista (asiakas/yhteydenottojen määrä, 

nettisivuilla kävijät, näkyvyys medioissa…). 
• Mieti mahdollisia markkinointiviestinnän välineitä, kanavia ja alustoja.
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• Mieti, mikä kanava/väline tavoittaa minkäkin asiakastyypin ja mikä on sopiva viesti juuri 
tuossa kanavassa/välineessä.

• Valitse omalle yrityksellesi ja omille asiakkaillesi sopivimmat kanavat ja välineet. Ole siel-
lä, missä asiakkaasikin ovat, mutta vain niissä kanavissa, joita aidosti ehdit hyödyntää 
(päivittää). Ota valinnassa huomioon asiakastavoittavuuden lisäksi oma budjettisi sekä 
markkinointiviestintään käytettävissä oleva aika.

• Hissipuhe, myyntipuhe: Sinulla on hissimatkan mitta aikaa kertoa itsestäsi ja yrityksestä-
si. Mitä kerrot?

• Pidä puhe

4.4. YRITYSILMEEN SUUNNITTELU

Yrityksen logo, nimi kirjoitusasussaan ja siihen liitetty symboli, tunnus tekevät yrityksestä visuaa-
lisesti näkyvän. Visuaalinen suunnittelu alkaa yrityksen nimen rekisteröinnin jälkeen.
Yritysilme toimii yrityksen visuaalisena viestinvälittäjänä. Se luo uskottavuutta, herättää mieli-
kuvia ja kertoo yrityksen tarinan. Ilmeen suunnittelussa huomioidaan yrityksen kohderyhmät, 
lupaukset ja arvot. Ilmesuunnittelu antaa visuaalisen pohjan yrityksen markkinointiviestinnän 
kehittämiseen.

Ilmesuunnittelun vaiheet

Suunnittelun alkuvaiheessa käydään läpi yrityksen toiminta-alue, asiakasryhmät, kilpailijat sekä 
pyritään kiteyttämään yrityksen ydinlupaukset ja arvot sanalliseen muotoon. Taustakartoituksen 
pohjalta graafi kko suunnittelee useampia yritysilmeluonnoksia kommentoitavaksi ja jatkokehi-
tettäväksi. 

Luonnoksista yrittäjä valitsee yhden, jota graafi kko lähtee jatkokehittämään. Kehitys- ja suunnit-
teluvaiheessa on useita tapaamisia, joissa yrittäjä tuo toiveensa esille. Aikaa on hyvä varata useita 
viikkoja riippuen ilmeen laajuudesta. Työn lopputuloksena on graafi nen ohjeisto, joka pitää yri-
tysilmeen yhtenäisenä kaikissa medioissa.

Mitä graafi nen ohjeisto sisältää ?

• yrityksen visio, missio ja arvot
• logon ja liikemerkin suunnittelu
• typografi an suunnittelu
• yritysmateriaalien värimaailma
• kuvallisen ja visuaalisen viestinnän suunnittelu
• typografi an suunnittelu
• lomakkeistot ja käyntikortit

Mihin graafi sta ohjeistoa käytetään ?

Graafi sen ohjeiston tarkoitus on visualisoida yritys näkyväksi ulospäin. Ohjeiston avulla yrityksen 
materiaalit pysyvät samankaltaisina sekä paperi- että digitaalisissa medioissa. Pitkällä aikavälillä 
voidaan puhua brändistä.
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Tunnus ja logo

Logon suunnittelu perustuu kirjaintyyppiin, jota graafi kko muotoilee kirjainten ulkonäköä, si-
joittelua tai kokoa muuttamalla. Tunnus sisältää toimialaa kuvaavan symbolin.

Typografi a

Yrityksen typografi a muodostuu kirjaintyypistä, jota käytetään kaikissa yrityksen materiaaleis-
sa ns. Talotyylistä. Typografi aa suunniteltaessa pyritään fontilla (kirjasin) ilmentämään yrityksen 
toimialaa ja arvoja. 

Värit 

Yrityksellä on päävärit (1-3), jotka toimivat liikemerkin väreinä ja tunnisteina. Esimerkiksi Coca-
Colan punainen, Fazerin sininen tai Huoneistokeskuksen oranssi. Yrityksen värejä suunniteltaes-
sa otetaan huomioon värisymboliikka, kulttuurinen väritausta ja ennen kaikkea yrityksen toimi-
ala ja yrittäjän omat ajatukset ja toiveet.

Sovellukset

Graafi sen ohjeiston peruselementtien jälkeen yritys tarvitsee käyntikortit, kirjekuoren ja paperin, 
www-sivut, esitteitä, leafl ettejä, kutsukortteja, autoteippaukset, toimitilan kyltit ja teippaukset 
sekä tarpeen mukaan muita materiaaleja. Graafi nen ohjeisto voi sisältää myös näiden materiaalien 
ohjeistukset.

Esimerkkejä:

Coca-Colan logo: yrityksen nimi kirjoitusasussaan

Wulffi  n liikemerkki: yrityksen liikemerkki on yrityksen graafi nen tunnus, joka symboloi yrityk-
sen toimintaa kuvan muodossa.
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5 EFFECTUATION-MALLIN 
 TOTEUTTAMISEN HAASTEITA   
 YRITTÄJYYSVALMENNUKSESSA

Uutta elinvoima -hankkeessa olemme soveltaneet Saraswathyn yrittäjyyden edistämisen Eff ectu-
ation-mallia. Tämän hankkeen kokemusten perusteella Eff ectuation-mallin toteuttamiseen yrit-
täjyysvalmennuksessa liittyy seuraavia haasteita:

1)  Miten saadaan  yrittäjyysvalmennuksessa aikaan  mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
enemmän rohkeata kokeilevaa toimintaa (Saraswathyn bird in hand-periaate)? 

2) Kuinka paljon valmentajat ja muut yritysidean kehittämisen kannalta keskeiset henki-
löt pystyvät aidosti sitoutumaan yrittäjyysvalmennettavan kanssa idean kehitystyöhön? 
(Saraswathyn crazy quilt-periaate)

3) Millä tavalla yrityksen perustamisprosessi toteutetaan niin, että siinä on riittävästi eff ec-
tuation-mallin mukaista joustavaa etenemisen palauteohjausta ? Tähän liittyy olen-
naisesti se, että hyväksytään kokeileva toiminta ilman tarkkaa etukäteissuunnittelua. 
(Saraswathyn lemonade-periaate)

”Kun suunnittelet on vaarana, että et tee mitään.”

   Anssi Tuulenmäki
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6 LÄHTEITÄ 
 YRITTÄJYYSVALMENNUKSEN TUEKSI

Teema 1. Yrittäjyysvalmennuksen malli

Nettilinkit:
• Society for eff ectual action:
 www.eff ectuation.org
• Outset-yrittäjyyden edistämisen malli: 
 www.outset.org
• Yhdessä yrittäminen:
 http://www.yhteistoiminta.fi /

Kirjallisuus:

Hakanen, M., Heinonen, U. ja Sipilä, P. 2007. Verkostojen strategiat, menesty yhteistyössä. Edita

Niittykangas, H. 2011. Yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta. Jyväskylän yliopiston kaup-
pakorkeakoulu.  Working paper 368/2011

Sarasvathy, S.. 2008. Eff ectuation. Elements of Entrepreneurial 
Expertise. Edward Elgar, Cheltenham.

Teema 2.  Yrittäjyyden henkilökohtaiset lähtökohdat

Nettilinkit:
Yrittäjyystesti:
https://oma.yrityssuomi.fi /entrepreneur-test

Kirjallisuus:

Järvilehto, L. 2013. Upeaa työtä. Tammi. 

Launonen, R. 2013. Kohti kutsumustyötä. ADigi, Helsinki. 
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Rath, T. 2007. Strengths Finder 2.0. Gallup Press, New York.

Robinson, K. 2009. Th e element. Penguin Books, Lontoo. 

Sarsvathy, S.. 2008. Eff ectuation. Elements of Entrepreneurial 
Expertise. Edward Elgar, Cheltenham.

Teema 3. Yrittäjyyden uudet mahdollisuudet

Nettilinkit:
• Protomo:
 www.protomo.fi 
• Innopankki:
 www.innopankki.fi 
• Luovia ongelmanratkaisumenetelmiä:
 http://www15.uta.fi /arkisto/verkkotutor/ratkmen.htm
 http://www.edu.helsinki.fi /malu/kirjasto/lor/main.htm

Kirjallisuus:

Beck, M.. 2008. Steering by starlight. New York, Rodale.

Carlsson, M. & Forssell, C. 2008. Esimies ja coaching. Tietosanoma Oy, Helsinki

Gossen, P. 2007. Business Transformed. Leadershiplncpress, Vancouver.  

Hirvihuhta, H. & Litovaara, A. 2003. Ratkaisun taito. Tammi, Vammala

Kantojärvi, P., 2012. Fasilitointi luo uutta, Menesty ryhmän vetäjänä, Talentum, Liettua

Rock, D. 2007. Quiet Leadership. HarperCollins, New York.

Saarinen, J. ja Haapaniemi, M. 2013. Ideaopas Tampere.

Tuulenmäki, A. 2010, Lupa toimia eri tavalla. WSOYpro. Porvoo.

Tulevaisuudentutkimus menetelmäkorttipakka, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Ello-hanke 
2012

Virolainen, I. 2010. Johdon coaching: Rajanvetoja, taustateorioita ja prosesseja. Väitöskirja. Lap-
peenranta. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

Teema 4. Yritystoiminnan aloittamisen suunnittelu

Nettilinkit:
• ELY -keskusten yritysten kehittämispalvelut: 
 www.yritystenkehittämispalvelut.fi 
• Osuuskunnan perustaminen:
 www.Pellervo.fi 
• Franchising-yrityksen perustaminen:
 www.franchising.fi 
• Liiketoimintasuunnitelma:
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 www.liiketoimintasuunnitelma.com
• Liiketoiminnan aloittamisen rahoitus:
 www.fi nnvera.fi 
 www.rahoituskone.fi 
• Kasvunvara-työkirja:
 http://www.sitra.fi /julkaisu/2012/kasvunvara-0
• Työ- ja elinkeinoministeriön starttirahahakemuskaavake:
 http://www.suomi.fi /suomifi /suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_tem325/
• Alueellinen yritysneuvonta:
 www.cursor.fi  (Kotkan-Haminan Seutu)
 www.kinno.fi  (Kouvolan Seutu)
• Uusyrityskeskusten perustamisopas alkavalle yrittäjälle:
 http://www.perustamisopas.fi /sites/perustamisopas.fi /fi les/Perustamisopas_2014_web.pdf
• Suomen laki:
 www.fi nlex.fi 
 www.edilex.fi 
• Kuluttaja- ja kilpailuvirasto:
 www.kkv.fi 
• Patentti- ja rekisterihallitus:
 www.prh.fi 

Kirjallisuus:
Hoff ren, S., Prostart-työkirja. Yritysidean arviointi- ja kehiuttämisohjelma. ELY

Ilmoniemi, M., Järvensuu, P., Kylläkallio, K., Parantainen, J. ja Siikavuo, J. 2009. Uuden ytittä-
jän käsikirja, Talentum, Helsinki
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Liite 1

Tehtävä:

Pohdi seuraavia asioita ja täytä oheinen taulukko:
1. Ongelma: määrittele 3-4 ongelmaa
2. Ratkaisu: esitä ratkaisumahdollisuuksia määrittelemiisi ongelmiin
3. Aikataulu: ajankäyttö/sitoutuneisuus ratkaisun/yritysidean kehittämiseen
4. Omat resurssit: omien resurssien (esim. osaaminen ja rahoitus) tarkennus 

suhteessa ratkaisuihin
5. Verkosto: lähipiirin tuki ratkaisun kehittämiselle.

1. Ongelma 2. Ratkaisu 3. Aikataulu/ 
valmistelu

4. Omat re-
surssit

5. Verkosto

a.

b.

c.

d.
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Liite 4

Taulukko: Benchmarking -lomake 
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