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1 Johdanto 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tehdä liiketoimintasuunnitelma aloittavalle elintarvi-

kemyyntiliikkeelle. Yrityksen liikeidea on myydä thaimaalaisia elintarvikkeita, joita yritys 

maahantuo Thaimaasta. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on olla selvitys yrityksen perustamisesta. Varsinainen liiketoi-

mintasuunnitelma on laadittu yrityksen mahdollisia rahoittajia varten. Olen todella kiin-

nostunut oman yrityksen perustamisesta. Ennen yrityksen perustamista tulee kuitenkin 

pohtia monia asioita, joita tulee ottaa huomioon yritystä perustettaessa, ja tässä on 

minulle hyvä mahdollisuus perehtyä asiaan tarkemmin. 

 

Tämän työn tavoite on siis olla meille oppaana yrityksen perustamisen suunnittelua 

sekä toteutusta varten.  Työn avulla voin myös selvittää, minkälaisilla resursseilla ky-

seisen yrityksen perustaminen olisi mahdollista sekä kannattavaa. Liiketoimintasuunni-

telmassa käyn läpi kaikki ne asiat, joita yrityksen menestymisen varmistamiseksi tulee 

tehdä. Opinnäytetyössä on erillinen toiminnallinen osa eli varsinainen liiketoiminta-

suunnitelma (liite1). Se on kuitenkin salainen, jotta kilpailijat eivät saa tietoja yritykses-

tä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuuksissa olen käyttänyt erilaisia kirja- ja internetlähteitä, jotka 

liittyvät liiketoimintasuunnitelman tekoon sekä yrityksen perustamiseen ja thaimaalai-

seen ruokakulttuuriin. 

 

Johdannon jälkeen opinnäytetyössäni kerrotaan ensin yleisesti yrityksen perustamises-

ta ja yritysmuodon valinnasta. Tämän jälkeen käydään läpi liiketoimintasuunnitelma eri 

aihealueilta. Tämä suunnitelma alkaa yrityksen strategian ja tavoitteiden pohdinnalla. 

Sen jälkeen käydään läpi, liiketoimintaympäristö, kilpailija-analyysi, markkinointisuunni-

telma, henkilöstösuunnitelma sekä rahoitussuunnitelma. Näiden jälkeen pohdin ja ar-

vioin vielä liiketoiminnan riskejä. Kaksi viimeistä lukua sisältävät tulokset ja johtopää-

tökset sekä arviointia. 
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2 Yrityksen perustaminen ja yritysmuodon valinta 

 

2.1 Yritysmuodon valinta 

 

Yritystä perustettaessa on hyvä pohtia ensin, montako henkilöä yritystoimintaan on 

ryhtymässä. Kun tämä asia on tiedossa, on jo helpompi miettiä, mikä yritysmuoto toi-

mintaa varten kannattaa valita. Yhtiömuodon valintaan vaikuttavat perustajien luku-

määrän lisäksi muun muassa 

 yrityksen pääoman tarve 

 perustajien ja omistajien vastuunjako (voiton ja tappion kattaminen) 

 verotukseen liittyvät kysymykset 

 pääomien ja palkan nostaminen yrityksestä omistajille 

 päätöksenteon helppous 

 yrityksen toiminnan valvonta 

 yrityksen jatkuvuus ja laajentamismahdollisuudet 

(Alikoski 2013, 22–23). 

 

Yhtiömuodon valinta vaikuttaa siihen, miten yrittäjän tulee hoitaa oma taloutensa. Yrit-

täjän tulee miettiä, kuinka paljon hän tarvitsee kuukaudessa rahaa omiin asumiskus-

tannuksiin, elintarvikkeisiin ja muihin omiin menoihinsa. Samalla täytyy tutkia, miten 

tämä asia hoituisi kussakin eri yhtiömuodossa (Alikoski 2013, 22–23). 

 

Toiminimi 

 

Yksinkertaisin tapa ryhtyä yrittäjäksi on aloittaa toiminta yksityisenä elinkeinonharjoitta-

jana eli perustaa oma toiminimi. Perustaminen ei vaadi kirjallisia sopimuksia. Elinkei-

noharjoittajia ovat ammatinharjoittajat, jotka toivat yksin, sekä liikkeenharjoittajat, joilla 

on kiinteä toimipaikka ja usein myös palkattuja työntekijöitä. (Peltola 2015, 69.) 

 

Toiminimen alla työskentelevä yrittäjä päättää itse yritystä koskevista asioista. Päätök-

senteko onkin sen vuoksi nopeaa ja joustavaa. Tällöin toiminta perustuu yrittäjän 

omaan ammattitaitoon eikä suurta pääomaa tarvita. Tällaista yhtiömuotoa harjoittavat 

usein esimerkiksi parturi-kampaajat, taksit ja pienet autokorjaamot. (Alikoski 2013, 24.) 
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Elinkeinoharjoittaja ei voi nostaa palkkaa yrityksestään. Hän voi kuitenkin nostaa rahaa 

omaan käyttöönsä yksityisottoina. Kirjanpidosta tulee kuitenkin aina huolehtia (Peltola 

2015, 69). 

 

Avoin yhtiö 

 

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi. Toiminta ei vaadi suurta 

pääomaa. Yritys voi myös kehittyä toiminimestä avoimeksi yhtiöksi ottamalla yhtiö-

kumppanin. Tällöin yritykseen saataisi samalla lisää pääomaa. Tällaisessa yhtiömuo-

dossa on erittäin tärkeää, että yhtiömiehet luottavat toisiinsa täysin, sillä he vastaavat 

yhtiön sitoumuksista yhteisvastuullisesti eli toisen yhtiömiehen tekemät sopimukset 

sitovat yhtälailla myös toista yhtiömiestä. Tällöin siis jokainen yhtiömies vastaa koko 

omaisuudellaan sellaisistakin riskeistä, mitkä joku toinen yhtiömies on ottanut, ellei 

yhtiösopimuksessa ole sovittu toisin. Tätä yhtiömuotoa perustettaessa onkin erittäin 

tärkeää tehdä aina yhtiösopimus, vaikka laki ei siihen velvoitakaan. (Alikoski 2013, 25.) 

 

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa tai rahaa voidaan nostaa 

myös yksityisottoina. Kirjanpito tulee hoitaa kuukausittain ja yhtiössä on oltava tilintar-

kastajat, jotka tarkastavat kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden. Yrittäjä voi sa-

malla myös kysyä neuvoa taloushallinnollisiin kysymyksiin. (Peltola 2015, 69.) 

 

Kommandiittiyhtiö 

 

Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehiä on kahdenlaisia. Vastuunalaisia sekä äänettömiä 

yhtiömiehiä. Molempia yhtiömiehiä tulee olla vähintään yksi. Vastuunalaisilla yhtiömie-

hillä on päätösvalta, ja he vastaavat koko omaisuudellaan yhtiön vastuista. Äänetön 

yhtiömies sijoittaa yhtiöön tietyn summan rahaa tai muuta omaisuutta, kuten työkaluja 

tai laitteita, eikä hänellä ole yhtiöön päätösvaltaa eikä myöskään vastuuta yhtiön si-

toumuksista, ellei toisin sovita. Kommandiittiyhtiö sopiikin parhaiten silloin, kun tiedossa 

on henkilöitä, jotka haluavat sijoittaa varoja yritykseen osallistumatta itse varsinaiseen 

toimintaan. (Alikoski 2013, 25–26.) 

 

Vastuullisella yhtiömiehellä on kommandiittiyhtiössä samat oikeudet ja velvollisuudet 

kuin avoimen yhtiön yhtiömiehellä. Kirjanpito tulee hoitaa kuukausittain ja tilintarkasta-

jat tarvitaan. (Peltola 2015, 70.) 

 



4 

  

Yhtiön voitosta jaetaan ensin äänettömille yhtiömiehille heidän yhtiösopimuksensa 

osuutensa mukaisesti, minkä jälkeen loput jaetaan tasan vastuunalaisten yhtiömiesten 

kesken, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Rahaa voi nostaa joko yksityisottoina 

tai palkkana. Tämä muoto sopii pienille ja keskisuurille yrityksille. (Alikoski 2013, 25–

26.) 

 

Osakeyhtiö 

 

Osakeyhtiö on monimutkaisempi perustaa kuin muut yhtiömuodot. Sen voi perustaa 

yksi tai useampi henkilö. Osakeyhtiö sopii niin pienille kuin suurillekin yrityksille (Peltola 

2015, 70). Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, joka on siis omistajistaan erillinen. 

Näin ollen yritys vastaa itse omista velvoitteistaan, eivätkä perustajat. Osakeyhtiön 

perustajia kutsutaan osakkaiksi. Heillä ei ole henkilökohtaista vastuuta yhtiön toimista, 

vaan heidän vastuunsa rajoittuu vain yritykseen sijoitetun pääoman suuruuteen. (Ali-

koski 2013, 27–28.) 

 

Perustajat perustavat osakeyhtiön yksimielisellä päätöksellä. He laativat tarvittavat 

asiakirjat, joita ovat perustamiskirja, perustamiskokouksen pöytäkirja sekä yhtiöjärjes-

tys. Osakkeenomistajat sijoittavat yhtiöön pääomaa, ja sen summan mukaisessa suh-

teessa he saavat vastineeksi yhtiön osakkeita itselleen. Osakeyhtiön (Oy) vähimmäis-

pääoma on 2500 euroa ja julkisen osakeyhtiön (Oyj) 80 000 euroa. Varoja osakeyhtiös-

tä jaetaan osakkeenomistajille mahdollisuuksien mukaan osinkoina eli voitonjakona. 

(Alikoski 2013, 27–28.) 

 

Osakeyhtiön perustamisen yhteydessä laaditaan perustamiskirja ja yhtiöjärjestys, joka 

sisältää pakolliset lakiin perustuvat säännöt ja yrityksen itselleen laatimat erityissään-

nöt. Tämän jälkeen merkitään osakkeet ja pidetään perustamiskokous. Tämän jälkeen 

maksetaan osakepääoma. Vasta näiden kaikkien perustamistoimien jälkeen voidaan 

yhtiö ilmoittaa kaupparekisteriin. (Peltola 2015, 70–72.) 

 

Osakeyhtiön toimielimiä ovat hallitus, yhtiökokous ja toimitusjohtaja. Osakeyhtiölaissa 

sanotaan, että ylempi toimielin voi päättää alemman toimielimen päätösvaltaan kuulu-

vasta asiasta. Yksitäistapauksessa myös osakkeenomistajat voivat tehdä päätöksen 

hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvasta asiasta, jos osakkeenomis-

tajat ovat asiasta yksimielisiä. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, 

Yrittäjät. 2014.) 
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Ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä käyttää siis yhtiökokous, joka muodostuu osakkeen-

omistajista. Yhtiökokous tulee pitää viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden 

päättymisestä, ja siellä muun muassa vahvistetaan tilinpäätös, päätetään, mihin voitto 

käytetään sekä valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja. (Osakeyhtiön perustamis-

toimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Hallituksen tehtävä on kutsua yhtiökokous koolle. Yhtiökokous tulee pitää yhtiön koti-

paikassa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräystä toisesta paikkakunnasta. Jos osak-

kaat ovat yksimielisiä, niin he voivat ilman yhtiökokouksen pitämistä päättää yhtiöko-

koukselle kuuluvasta asiasta. Tällöin päätös tulee kirjata, päivätä sekä numeroida, ja 

vähintään kahden osakkeenomistajan on allekirjoitettava se. (Osakeyhtiön perustamis-

toimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Yhtiökokouksessa asiat ratkaistaan yleensä enemmistöpäätöksellä. Tällöin se ehdotus 

voittaa, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Asia ratkaistaan arpomalla, jos 

äänet menevät tasan, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Kuitenkin osa päätöksis-

tä, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, suunnatusta osakeannista päättäminen ja 

yhtiön asettamisesta selvitystilaan on tehtävä enemmistöpäätöksellä. Siinä tapaukses-

sa päätökseksi tulee ehdotus, jota kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista ää-

nistä ja kokouksissa edustetuista osakkeista. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiö-

muodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Hallitus, huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asiallisesta järjestämisestä. Hallituk-

seen tulee valita 1–5 varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Halli-

tuksessa tulee olla ainakin yksi varajäsen, jos hallituksessa on alle kolme jäsentä. Yh-

tiökokous valitsee hallituksen jäsenet. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon 

sääntely, Yrittäjät. 2014.)  

 

Hallituksella on yleistoimivalta yrityksessä eli se voi päättää asioista, jotka eivät varsi-

naisesti lain mukaan kuulu sen päätettäviksi. Vain enemmistön mielipide merkitsee 

hallituksen päätöksenteossa, eikä osakeomistuksella ei ole merkitystä, jollei yhtiöjärjes-

tyksessä erikseen edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, puheenjoh-

taja ratkaisee asian. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 

2014.) 
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Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Jos hallituksen jäsen tai toimitus-

johtaja vaatii, niin kokous tulee kutsua koolle. Jos hallituksen puheenjohtaja  ei kutsu 

kokousta koolle, voi enemmistö hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tehdä kutsun. 

Hallituksella on päätösvalta, silloin kun kokouksessa on yli puolet jäsenistä, ellei yhtiö-

järjestys määrää suurempaa määrää. Hallitus voi myös valita toimitusjohtajan. Tämä ei 

kuitenkaan ole pakollista. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, 

Yrittäjät. 2014.) 

 

2.2 Yrityksen perustamistoimet 

 

Yksi asia, joka ensimmäisten joukossa tulee mieleen, kun yritystä ollaan perustamas-

sa, on yrityksen nimi. Nimi kannattaa valita hyvin, sillä se on osa markkinointia, ja se 

antaa jo tietyn kuvan yrityksestä. Nimen kannattaa olla lyhyt, selkeä ja omaperäinen. 

Nimi täytyy hyväksyttää Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä. Siellä tar-

kastetaan nimen yksilöllisyys, erottuvuus, sekoitettavuus muihin yrityksiin ja sekoittu-

vuus sukunimien kanssa sekä yritysmuodon tunnus. Osakeyhtiössä yrityksen nimessä 

tulee siis olla tunnus oy (osakeyhtiö). Nimen voi muuttaa myöhemmin, mutta se mak-

saa, ja se voi muutenkin olla hämmentävää asiakkaiden kannalta. (Meretniemi 2009, 

128–129.) 

 

Yrityksen perustaminen vaatii hieman erilaisia toimia riippuen yritysmuodosta. Tässä 

keskityn kuitenkin vain osakeyhtiön perustamistoimiin, sillä meidän yrityksemme tulee 

olemaan osakeyhtiö. 

 

Ennen toiminnan aloittamista osakeyhtiön tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Osa-

keyhtiö syntyy siis vasta silloin, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Osakeyhtiö tulee 

ilmoittaa kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perustamissopimus 

on allekirjoitettu, muuten yhtiön perustaminen raukeaa. Osakkeiden tulee olla koko-

naan maksettu ennen rekisteriin ilmoittamista. Vähimmäisosakepääoma osakeyhtiössä 

on 2500 euroa, ja tuon summan tulee siis olla yrityksen Suomessa olevalla talletuspan-

kin tilillä. (Holopainen 2010, 63.) 

 

Osakeyhtiön perustaminen tapahtuu niin, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen 

perustamissopimuksen, jonka he allekirjoittavat. Osakkeenomistaja merkitsee allekirjoi-

tuksellaan tietyn määrän osakkeita itselleen. Johdon jäsenten ja tilintarkastajien tehtä-

vät ja toimintakausi alkavat, kun perustamissopimus on allekirjoitettu. (Osakeyhtiön 
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perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Perustamissopimuksessa tulee aina mainita seuraavat asiat: 

 päivämäärä, 

 osakkeenomistajat ja heidän merkitsemänsä osakkeet, 

 osakkeesta yhtiölle maksettava hinta eli merkintähinta, 

 osakkeen maksuaika, 

 hallituksen jäsenet, sekä 

 tilintarkastajat. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittä-

jät. 2014.) 

 

Tarvittaessa perustamissopimuksessa tulee mainita myös toimitusjohtaja. Toimitusjoh-

tajaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla. Tässä vaiheessa voidaan myös nimetä 

hallituksen puheenjohtaja. Perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä mainitaan 

lisäksi yhtiön tilikausi. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittä-

jät. 2014.) 

 

Perustamissopimukseen täytyy liittää lisäksi yhtiöjärjestys, joka voi olla hyvinkin sup-

pea. Yhtiöjärjestyksessä on mainittava vähintään yhtiön: 

 toiminimi 

 kotipaikkana oleva kunta uomessa, sekä 

 toimiala. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 

2014.) 

 

Jos yhtiö on suunnitellut käyttävänsä toiminimeään useampikielisenä, niin yhtiöjärjes-

tyksessä tulee mainita jokainen toiminimen ilmaisu. Yhtiöjärjestykseen voi halutessa 

laittaa muitakin määräyksiä. Siinä voidaan esimerkiksi määrätä, että osakkeenomista-

jalla on oikeus lunastaa toiselta omistajalta, mutta ei yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. 

Tätä kutsutaan lunastuslausekkeeksi. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon 

sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

 

Rekisteri-ilmoitukseen tulee lisäksi liittää: 

 yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiö on pe-

rustettu osakeyhtiölain mukaisesti, sekä 
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 yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeiden maksussa on noudatettu 

osakeyhtiölain säännöksiä. 

 Jos osake on maksettu apporttiomaisuudella,tulee  rekisteri-ilmoitukseen liittää 

hyväksytyn tilintarkastajan lausunto, joka perustuu perustamissopimuksen ap-

porttiselvitykseen. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, 

Yrittäjät. 2014.) 

 

Osake voidaan maksaa, joko rahana tai apporttiomaisuudella eli muulla omaisuudella 

kuin rahalla. Rahana maksettava osakkeen merkintähinta tulee maksaa yhtiön nimissä 

avatulle pankkitilille. Jos osake maksetaan apporttiomaisuudella, täytyy siitä määrätä 

perustamissopimuksessa. Apporttiomaisuudella tulee luovutushetkellä olla vähintään 

maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiö-

muodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Osakkeen merkintähinta merkitään yleensä osakepääomaan, jos sitä ei ole määrätty 

merkittäväksi osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (yhtiön taseessa 

oleva tili, josta voidaan vapaasti jakaa rahaa osakkeenomistajille tai sinne voidaan lisä-

tä voittovaroja ilman, että osakepääoma muuttuu) joko perustamissopimuksessa tai 

yhtiöjärjestyksessä. Vähimmäisosakepääoma (2500 euroa) tulee kuitenkin aina merkitä 

osakepääomaan. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 

2014.) 

 

Yhtiö ei voi tehdä sitoumuksia tai hankkia oikeuksia ennen kuin se on rekisteröity. Vas-

ta perusteilla olevan yhtiön lukuun voidaan kuitenkin tehdä oikeustoimia. Kuitenkin täl-

laisista toimista vastaavat yhteisvastuullisesti vain niistä päättäneet ja niihin osallistu-

neet henkilöt. Perustamiskirjan allekirjoituksen jälkeen tehty oikeustoimi, siirtyy lain 

mukaisesti suoraan yhtiölle, kun yhtiö rekisteröidään. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja 

yhtiömuodon sääntely, Yrittäjät. 2014.) 

 

Tarvittavat lomakkeet osakeyhtiön perustamista varten (Lomake Y1, liitelomake 1 ja 

henkilötietolomake) löytyvät internetistä muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksen 

sivuilta. Käsittelymaksu on 380 euroa. (Perusta osakeyhtiö verkossa, YTJ) 

 

Osakeyhtiön voi perustaa myös verkossa. Se on edullisempaa ja nopeampaa kuin pa-

peri-ilmoituksella tehty ilmoitus. Osakeyhtiön voi perustaa yritys- ja yhteisötietojärjes-

telmän (YTJ) asiointipalvelussa. Perustajalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja 
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verkkopankkitunnukset. Käsittelymaksu on tuolloin 330 euroa. (Perusta osakeyhtiö 

verkossa, YTJ) 

 

Osakeyhtiön voi perustaa myös Patentti- ja rekisterihallituksen perustamispaketin avul-

la. Paketissa ovat mukana kaikki osakeyhtiön perustamiseen tarvittavat asiakirjapohjat, 

ilmoituslomakkeet sekä ohjeet yhtiön perustamista varten. Perustamispaketissa on 

vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja jotta yhtiö voidaan perustaa tällaisella paketilla, täytyy 

yhtiön osakkeet maksaa rahalla. Perustamispaketilla tehty ilmoitus tulee tulostaa itse, 

allekirjoittaa ja laittaa postiin. Käsittelymaksu on 380 euroa. Linkki perustamispakettiin 

löytyy osoitteesta phr.fi. (Osakeyhtiön perustamistoimet ja yhtiömuodon sääntely, Yrit-

täjät. 2014.) 

 

Kaikki, jotka myyvät liiketoiminnan muodossa tavaroita tai palveluja ovat arvonlisävero-

velvollisia Suomessa. Ennen liiketoiminnan aloittamista yrittäjän täytyy tehdä kirjallinen 

ilmoitus verohallintoon, jonka perusteella yritys merkitään arvonlisäverovelvollisten re-

kisteriin. Näitä arvonlisäverovelvollisen perustamisilmoituksia saa verohallinnon toimi-

pisteistä sekä osoitteesta ytj.fi. (Meretniemi 2009, 62.) 

 

Ennakkoperintärekisteri 

 

Yritysten ja omaa työtään myyvien yrittäjien tulee myös ilmoittautua ennakkoperintäre-

kisteriin, jotta asiakas ei olisi ennakonpidätysvelvollinen (Meretniemi 2009, 65). 

 

Ennakkoverot 

 

Yrittäjä ilmoittaa Y-lomakkeella ensimmäiselle tilikaudelle arvioidun liikevaihdon sekä 

verotettavan tulon. Tämän ilmoituksen perusteella verotoimisto laskee ennakkoveron ja 

lähettää sitten ennakkoverolipun veron maksua varten. Jos verotettava tulo onkin suu-

rempi kuin ilmoitetut ennakoidut verot, niin verottaja määrää viivästyskoron puuttuvalle 

veromäärälle eli maksamattomille ennakkoveroille. On siis hyvä arvioida liikevaihto ja 

verotettava tulo mahdollisimman oikein. Verovuoden aikana on kuitenkin mahdollista 

muuttaa ennakoita tarpeen mukaan. Jos yrittäjä ei pysty maksamaan veroja ajallaan, 

kannattaa ottaa yhteyttä verovirastoon ja sopia maksusuunnitelmasta, sillä muuten 

verojen maksamatta jättäminen tulee kalliiksi, kun verosaatavat peritään ulosottoviras-

ton kautta. (Meretniemi 2009, 65.) 
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Yrittäjäeläkevakuutus 

 

Yrittäjän tulee ottaa itselleen YEL-vakuutus. YEL-vakuutus on lain mukaan pakollinen, 

eivätkä vapaaehtoiset eläkevakuutukset voi korvata sitä. YEL-vakuutus on otetta-

va kuuden kuukauden sisällä yritystoiminnan alkamisesta. (YEL-vakuutus takaa eläk-

keen ja sosiaaliturvan, Elo.) 

 

Osakeyhtiössä YEL-vakuutuksen ottavan yrittäjän tulee olla johtava toimihenkilö, ja 

hänen itsensä tai perheensä omistuksessa tulee olla yli puolet kaikkien osakkeiden 

äänimäärästä tai yli 50% osakepääomasta (Ikonen ym. 2010, 40). 

 

Lisäksi yrityksen, joka myy elintarvikkeita tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistotoi-

minnasta. Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan rakennusta tai huoneistoa, jossa myytä-

väksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, pidetään kaupan tai tarjoil-

laan. Esimerkiksi myymälät, ravintolat ja kioskit ovat tällaisia elintarvikehuoneistoja. 

Elintarvikehuoneiston hyväksymispäätöksen tekee kunnan elintarvikevalvontaviran-

omainen. (Holopainen 2010, 73–74.) 

 

2.3 Verotus 

 

Veroja maksetaan valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Lisäksi maksetaan veroluontoi-

sia maksuja kansaneläkelaitokselle. Verotussäännökset muuttuvat vuosittain, joten 

yrityksen verotukseen liittyvät asiat kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Voimassaolevat 

säännökset löytyvät veroviraston verkkosivuilta vero.fi. (Meretniemi 2009, 54–55.) 

 

Verotus jaetaan välittömiin ja välillisiin veroihin. Välittömiä veroja ovat tulo. ja kiinteistö-

vero. Välillisiä veroja taas ovat arvonlisävero (alv), valmistevero, tullit ja polttoainevero. 

(Meretniemi 2009, 54–55.) 

 

Luonnollisen henkilön tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Näitä tuloja verotetaan eri 

tavalla. Ansiotuloja ovat työsuhteesta saatu palkka, ammatti- ja liiketulo, palkkiot ja 

kokous- ja opetuspalkkiot sekä eläkkeet ja etuudet. Pääomatuloa ovat korkotulo, vuok-

ratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto ja pörssiyhtiöltä saatu osinko. (Meretnie-

mi 2009, 54–55.) 
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Yrittäjän tulee antaa yrityksen veroilmoitus tilikausittain. Ilmoitusta varten täytetään 

lomake, jonka saa verohallitukselta, joka sen toimistosta tai suoraan verohallinnon 

verkkosivuilta. Veroilmoitus perustuu yrityksen kirjanpitoon, ja ilmoituksen tiedot on 

annettava tietyn ajan kuluessa. Myöhässä saapuvasta ilmoituksesta, puutteellisista 

tiedoista tai kokonaan ilmoittamatta jätetystä ilmoituksesta seuraa veronkorotus. Yrittä-

jän henkilökohtaisten tulojen osalta verovuosi on aina kalenterivuosi. (Meretniemi 2009, 

55.) 

 

Osakeyhtiön verotus 

 

Osakeyhtiö on erillinen verovelvollinen. Tämä merkitsee sitä, että yhtiö maksaa veroa 

voitostaan je sen lisäksi omistajat maksavat veroa osingostaan. Osakeyhtiössä on kui-

tenkin helpompaa suunnitella veroja, kuin henkilöyhtiössä, koska yrittäjä voi itse vaikut-

taa voittojen tulouttamisaikaan. Yrittäjä voi päättää maksaako itselleen pelkästään 

palkkaa vai pelkästään osinkoa vai osittain molempia, ja tällä tavalla saada helpotusta 

veroista. Varsinkin silloin, kun yritys kasvaa, on osakeyhtiö edullisempi vaihtoehto vero-

tuksen kannalta kuin henkilöyhtiöt. (Meretniemi 2009, 55.) 

 

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 26 % yhteisöveroa. Osakeyhtiössä ei lisätä osaa 

maksetuista palkoista nettovarallisuuteen. (Meretniemi 2009, 59.) 

 

Yksityisen osakeyhtiön osinko on kokonaan verovapaata, jos yhtiön maksaman osin-

gon määrä on korkeintaan 9 % yrityksen nettovarallisuudesta  ja osingon määrä on alle 

90 00 euroa omistajaa kohden. (Meretniemi 2009, 59.) 

 

Jos osinkoa maksetaan yli 90 000 euroa, mutta nettovarallisuussääntö ei ylity, niin 70 

%:n ylityksestä maksetaan pääomaveroa ja loput 30 % on verovapaata (Meretniemi 

2009, 59). 

 

Jos osinko ylittää 9 % nettovarallisuussäännön, niin ylimenevästä osasta 70 % verote-

taan ansiotulona, mikä tarkoittaa huomattavan korkeita veroprosentteja. 

Tästä syystä osakeyhtiön kannattaa siis kerätä mahdollisimman paljon pääomaa eli 

nettovarallisuutta, jotta osingon määrä ei ylittäisi 9 % yrityksen nettovarallisuudesta. 

Tällöin yritys pystyy maksamaan mahdollisimman paljon verovapaita osinkoja. (Meret-

niemi 2009, 59.) 
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Verovähennykset 

 

Yrittäjä voi vähentää osan yrityksen menoista verotuksessa. Vähennyskelpoisia ovat 

muun muassa tulonhankkimisesta johtuvat menot, markkinointikulut, liikkeen perusta-

mismenot, osa edustuskuluista, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut sekä liiketilan 

vuokra. Kaikkia yhtiömuotoja koskevat samat vähennysoikeudet. Verovähennykset 

pienentävät yrityksen ja yrittäjän verotettavaa tuloa. Vähennettävän menon tarkoitus 

tulee käydä ilmi kirjanpidon tositteesta eli laskusta tai kuitista, jotta vähennysoikeuden 

saa. (Meretniemi 2009, 60.) 

 

Yrittäjän YEL-maksut, vapaaehtoiset lisäeläkkeet sekä tapaturmavakuutukset ovat vä-

hennyskelpoisia. Myös työntekijöiden henkivakuutus on vähennyskelpoinen, mutta yrit-

täjän oma henkivakuutus ei ole. Yritystoiminnan matkakulut ovat hyväksyttäviä vähen-

nettäviä, jos liitteenä on selvitys matkan tarkoituksesta, ajankohdasta, kohteesta sekä 

kestosta. Lisäksi vähennyskelpoisia ovat liike-, kokous-, neuvottelu- ja messumatkat. 

(Meretniemi 2009, 60.) 

 

Arvonlisävero 

 

Vuonna 2015 yleinen arvonlisäveroprosentti on 24 %, elintarvikkeiden ja ravintolapal-

veluiden 14 % ja kirjojen, lääkkeiden, liikuntatilojen, henkilökuljetuksien, majoituspalve-

luiden sekä kulttuuriesitysten arvonlisävero on 10 % (Arvonlisävero, Veronmaksajat. 

2015). 

 

Arvonlisävero lisätään tavaran tai palvelun hintaan, jolloin asiakas maksaa sen ja yrittä-

jä tilittää saadun veron valtiolle. Yrityksen tulee lähettää veroa koskevat tiedot kuukau-

sittain verottajalle. Tilitoimisto toimittaa kirjanpidosta saatavat tiedot verottajalle ja an-

taa toisen kappaleen yritykselle arvonlisäveron maksamista varten. Toimitetuissa tie-

doissa myynnistä saaduista arvonlisäveroista on vähennetty ostojen arvonlisäverot. 

(Meretniemi 2009, 62.) 

 

Arvonlisävero maksetaan joka kuukaudelta kyseistä kuukautta seuraavan toisen kuu-

kauden 15. päivänä. Esimerkiksi tammikuun arvonlisävero maksetaan siis maaliskuun 

15. päivä. Tämä arvonlisäveron määrä voi olla hyvä pitää esimerkiksi jollain omalla 

tilillään tuon ajan, ettei yrittäjä vahingossa luule niitä yrityksen omiksi rahoiksi. (Meret-

niemi 2009, 62.) 
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Jos yrityksen vuosiliikevaihto jää alle 8500 euron, niin arvonlisäveroa ei tarvitse mak-

saa. Jos taas liikevaihto on 8 500–22 500 euroa, yritys voi saada osittaisen huojennuk-

sen arvonlisäverosta. Sitä voi hakea verottajalta, kun tilikausi on päättynyt ja yrityksen 

tulos on selvillä. (Meretniemi 2009, 62.) 

 

3 Liiketoimintasuunnitelma 

 

Liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa tulevan tai jo olemassa olevan yrityksen toiminnan 

suunnitelmaa. Suunnitelmassa tarkastellaan kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat yri-

tyksen menestymiseen sekä toimia, jotka tulee tehdä ennen kuin yritystoiminta voidaan 

aloittaa. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeellinen yrittäjälle itselleen, mutta lisäksi myös 

mahdolliset rahoittajat vaativat sitä aina. (Hesso 2013, 10.) 

 

Liiketoimintasuunnitelmien pohjia voi löytää internetistä ja eri suunnitelmissa painote-

taan hieman eri asioita. Jossain suunnitelma pohjissa korostetaan laskelmien tekoa ja 

toisissa taas markkinoinnin tärkeyttä. (Hesso 2013, 10–11.) 

 

Liiketoimintaidea 

 

Jotta yrittäjän lisäksi myös asiakkaat tietäisivät, mikä on yrityksen tavoite ja arvot, tulee 

yritystoiminnan tavoitteet olla selkeästi avattu. Tämän vuoksi on tärkeää kertoa yrityk-

sen missio, visio ja strategia. Liiketoimintaidea vastaa kysymyksiin: mitä, kenelle ja 

miten? (Meretniemi & Ylönen 2009,19.) 

 

 

 

Visio 

 

Visio on yrityksen tavoite eli päämäärää. Se kertoo, mihin yritys pyrkii toiminnallaan 

(Hesso 2013, 27–28). Visio antaa toiminnalle merkityksen, suunnan sekä ohjeistaa 

esimerkiksi siihen, miten toimintaa tulee kehittää (Liikeidea, stretegia, missio. Manicon-

sulting. 2012). Vision tulisi olla tarpeeksi haastava, mutta ei kuitenkaan mahdoton saa-

vuttaa. 
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Missio 

 

Toiminta-ajatus eli missio määrittelee sen, kuinka visio eli päämäärä saavutetaan. Mis-

sio tarkoittaa toiminta-ajatusta eli sitä, miksi yritys on olemassa. Missio liittyy suuresti 

yrityksen ydintarkoitukseen, ja se on yhdessä arvojen ja vision kanssa osa yrityksen 

strategian määrittelyä. (Liikeidea, strategia, missio. Maniconsulting. 2012.) 

 

Strategia 

 

Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoite. Strategia 

määrittelee, missä on ne markkinat, joilla yritys haluaa olla mukana ja kilpailla. Strate-

gia määrittää myös resurssien suuntaamiseen ja investointeihin liittyvät päätökset sekä 

kertoo yrityksen ydinosaamisen sekä sopeutumisen ympäristöön.  (Liikeidea, strategia, 

missio. Maniconsulting. 2012.) Strategia kertoo siis, millä toimilla ja keinoilla visio, toi-

minta-ajatus ja arvot toteutuvat. 

 

3.1 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on erittäin käytännöllinen työkalu yrityksen vahvuuksien sekä heik-

kouksien havaitsemiseen sekä ymmärtämiseen. Albert S Humprey kehitti SWOT-

analyysin jo 1960-luvulla, mutta sen pätee yhtä lailla vielä nykyisinkin. (SWOT Ana-

lysis, Mindtools.) 

 

SWOT tulee sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities 

(mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-analyysi on nelikenttämenetelmä, jota käyte-

tään strategian laatimisessa, sekä ongelmien tunnistamisessa. Yrityksen toiminta koko 

laajuudessaan tai esimerkiksi jonkin tuotteen tai palvelun asema ja kilpailukyky voivat 

olla analyysin kohteena. SWOT-analyysissä analysoidaan yrityksen sisäiset vahvuudet 

ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat (Swot analysis, Businessballs. 

2015.) 

 

SWOT-analyysin avulla voidaan miettiä, miten yrityksessä on mahdollista hyväksikäyt-

tää vahvuuksia, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten tulevaisuudessa voi-

daan hyödyntää mahdollisuuksia ja miten uhat voidaan välttää. 
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Vahvuudet kohdassa tulisi ajatella, mitä hyviä puolia yritystoiminnassa on asiakkaiden 

näkökulmasta. Mitä yrityksesi tekee paremmin kuin sen kilpailijat? Asiaa täytyy ajatella 

suhteessa kilpailijoihin. Esimerkiksi, jos kaikki kilpailijat tarjoavat laadukkaita tuotteita, 

niin laadukkaat tuotteet eivät silloin ole yrityksen vahvuus vaan välttämättömyys. 

(SWOT Analysis, Mindtools.) 

 

Heikkouksia pohtiessa kannattaa olla realistinen, vaikka ilmi tulisi joitain epämiellyttä-

viäkin asioita. Täytyy miettiä, mitkä tekijät alentavat myyntiä, ja mitkä tekijät asiakkaat 

näkevät heikkoutena? (SWOT Analysis, Mindtools.) 

 

Mahdollisuudet voivat liittyä esimerkiksi trendeihin, muutoksiin teknologiassa tai mark-

kinoilla laajalla tai kapealla asteikolla. Muutokset politiikassa, sosiaaliset kuviot sekä 

elämäntapamuutokset voivat myös olla yritykselle mahdollisuuksia. (SWOT Analysis, 

Mindtools.) 

 

Yrityksen tulee pohtia tarkkaan, voivatko jotkin heikkoudet muuttua uhiksi. Lisäksi esi-

merkiksi kilpailijoiden toimet, muuttuva teknologia, suuri velka tai vähäinen kassavirta 

voivat olla uhka. (SWOT Analysis, Mindtools.) 

 

3.2 Liiketoimintaympäristö 

 

Jotta yritystoiminnasta saadaan kannattavaa, on tärkeää tarkastella sekä yrityksen 

ulkoista että sisäistä ympäristöä. On tärkeää löytää ne yrityksen kilpailutekijät, joiden 

hyödyntäminen tuo lisäarvoa asiakkaille ja vastaavasti puuttua heikoiksi havaittuihin 

seikkoihin. (Hesso 2013, 34–35.) Seuraavaksi perehdytään tarkemmin ulkoisen ympä-

ristön eri alueisiin. 

 

 

 

Poliittinen 

 

Poliittisen toimintaympäristön analysointi voi olla hyvin merkittävää tietyn alan yrityksil-

le, joihin vaikuttavat esimerkiksi eduskuntavaaleissa tehdyt päätökset. Myös Suomen 

finanssipolitiikka vaikuttaa poliittiseen toimintaympäristöön muun muassa verojen nos-

toilla ja laskuilla. (Hesso 2013, 36–37.) Poliittiseen toimintaympäristöön vaikuttavat 

valtion hallinto, kansainväliset järjestöt, kuten EU, YK, WTO, vero- ja sosiaalipolitiikka, 
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ulkomaankaupan säädökset sekä kansalliseen ja kansainväliset lait. (Liiketoimintaym-

päristö, YVI. 2012.) 

 

Taloudellinen 

 

Taloudelliseen toimintaympäristöön vaikuttaa maailman talous. Euroopan velkakriisin ja 

yleisen epävarmuuden vuoksi Suomessa kuluttajien kulutuskysyntää on vaikea ennus-

taa. Tämän vuoksi varsinkin suuren investointipäätösten tekeminen on haastavaa. 

(Hesso 2013, 38–39.) Lisäksi esimerkiksi alueen tulotaso, perheiden käytettävissä ole-

vat tulot, työllisyys ja valuuttakurssit vaikuttavat yritykseen (Päätöksen teon apuväli-

neet, Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu. 2006). 

 

Sosiaalinen 

 

Sosiaalisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa väestörakenne, tulojen jakautuminen, 

arvot ja asenteet, elämäntyyli, kulutustottumukset sekä koulutustaso. Lisäksi kulttuurit 

ja uskonnot vaikuttavat liiketoimintaan. Sosiaaliseen ympäristöön vaikuttaa suuresti 

myös yrityksen ympäristövastuu. Yrityksen on hyvin tärkeää toimia eettisesti sekä arvo-

jaan noudattaen. (Business environment, YVI. 2012.) 

 

Teknologinen 

 

Yrityksen on tärkeää analysoida myös teknologisessa ympäristössä tapahtuvia ilmiöitä, 

jotka mahdollisesti saattavat vaikuttaa omaan yritystoimintaan. Lisäksi teknologiseen 

ympäristöön liittyvät yrityksen tietoliikenneyhteydet sekä tietotekniikan käyttövalmiudet. 

(Hesso 2013, 43.) 

 

 

 

Lainsäädännöllinen 

 

Yritystä perustettaessa on tärkeää selvittää tarkasti tehtävien toimien luvanvaraisuus 

sekä niihin liittyvät lait ja säädökset. Muutoksia tulee myös seurata. (Hesso 2013, 46.) 

 

3.3 Kilpailu ja kilpailijat 
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Yrityksen tulee tietää ja tuntea sen kanssa kilpailevat yritykset. Analysoitaessa kilpailua 

on tärkeää löytää ja keskittyä niihin toimijoihin, jotka oikeasti haastavat oman yrityksen 

asiakkaiden näkökulmasta. Olennaista on ottaa selvää kilpailijoiden eduista ja heik-

kouksista. (Hesso 2013, 47–49.) On tärkeää miettiä, miten erottuu edukseen kilpailijois-

ta. Mikä saa asiakkaat asioimaan juuri omassa liikkeessä ja palaamaan sinne takaisin. 

 

Yrityksen kilpailutilanne kuvaastaa suhdetta saman toimialan kilpaileviin yrityksiin. Näil-

lä kilpailevilla yrityksillä on samoja tavaroita tai palveluja myynnissä ainakin osittain. 

Kilpailutilannetta analysoitaessa tulee selvittää kilpailevien yritysten lukumäärä, koko ja 

sijainti sekä niiden tarjoamat tuotteet, tai palvelut. (Matkailuyrityksen markkinoinnista, 

Kilpailu.) 

 

Porterin kehittämä malli kilpailukeinoista kuvaa ne tekijät, joiden avulla voidaan tutkia 

tietyn toimialan kilpailutilannetta. Alalla jo toimivien yrityksten välinen kilpailu, uhka, 

jonka markkinoille tulevat uudet yritykset tuovat, uhka markkinoille tulevista uusista 

korvaavista tuotteista ja palveluista sekä ostajat ja tavarantoimittajat ja heidän neuvot-

teluasemansa vaikuttavat kilpailuun. (Mikä on Porterin viiden kilpailuvoiman malli? 

Stretegy train.) 

 

Porterin mukaan on lisäksi kolme perusstrategiaa, joiden avulla yrityksen on mahdollis-

ta saavuttaa kilpailuetua ja menestystä. Nämä strategiat ovat kustannusjohtajuus (cost 

leadership), joka perustuu ylivoimaiseen kustannustehokkuuteen, erilaistaminen (diffe-

rentiation), joka tarkoittaa tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksien korostamista ja kes-

kittyminen (focusing), joka tarkoittaa kerskittymistä vain tiettyyn pieneen tuotevalikoi-

maan tai maantieteelliseen alueeseen valinta. (Matkailuyrityksen markkinoinnista, Kil-

pailu.) 

 

Kilpailustrategiat pätevät liiketoiminnassa osittain edelleen, mutta kilpailun merkitys on 

nykyaikaisessa toimintaympäristössä muuttumassa. Yrityksien välisessä yhteistyössä  

yrityksiltä vaaditaan aitoa sitoutumista sekä vuorovaikutusta ja luottamusta verkoston 

toisiin yrityksiin. Kun yritys liittyy johonkin yhteistyöverkostoon, se altistuu toisen yrityk-

sen valinnoille, jotka voivat vaikuttaa myös oman yrityksen toimintaan. Yritykset, jotka 

ovat mukana tällaisessa verkostossa, ovat riippuvaisia toisistaan ja toistensa osaami-

sesta. (Matkailuyrityksen markkinoinnista, Kilpailu.) 
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Verkosto antaa kuitenkin mahdollisuuden hyödyntää laajempaa osaamista ja tietoa 

sekä selkeyttää työjakoa, josta on yritykselle suuri hyöty (Matkailuyrityksen markki-

noinnista, Kilpailu). Yritys voi esimerkiksi ulkoistaa jonkin tietyn toiminnon toiselle yri-

tykselle, jollin se saa sen halvemmalla, kuin jos yritys tekisi sen itse. 

 

3.4 Logistiikka 

 

Yrityksen logistiikkaan kuuluvat ostotoiminnot, varastointi ja kuljetukset. Logistiikan 

tavoite on toimittaa oikeat tavarat oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Logistiikka on tä-

män vuoksi yksi tärkeimmistä yrityksen toiminnoista ( Alikoski 2013, 81).  Lisäksi logis-

tiikkaan kuuluvat kaikki suunnittelut, jotka liittyvät tieto- ja rahavirtojen kulkuun sekä 

myös yhteiskunnalliset asiat ja ympäristövaikutukset. (Logistiikanperusteita, Logistii-

kanmaailma. 2015.) 

 

Logistiikan toimivuutta mitataan läpimenoajalla. Tämä tarkoittaa tuotteen kulkua yrityk-

sen eri vaiheiden läpi. Esimerkiksi vähittäiskaupan yrityksissä läpimenoaika on aika, 

joka kuluu siihen, kun tuote saapuu varastoon ja sen jälkeen laitetaan liikkeeseen esil-

le, jonka jälkeen asiakas saapuu liikkeeseen ostamaan tarvitsemansa tuotteen ja pois-

tuu liikkeestä. Tämän logistiikkaketjun nopeuttaminen tai lyhentäminen parantavat yri-

tyksen palvelukykyä. (Alikoski 2013, 82.) 

 

3.4.1 Ostot 

 

Yrityksen on hankittava myytävät tuotteet tai raaka-aineet sopivalla hinnalla, sillä yri-

tyksen tulee myydä tuotteet asiakkaille riittävän suurella voitolla. Tässä hankintapro-

sessissa yrittäjä voi helposti arvioida määrät tai ostoajankohdat huonosti. Sen seurauk-

sena yritys voi menettää rahaa. Jos tuotteita tilaa liian vähän, niin ne loppuvat kesken, 

vaikka asiakkaat haluaisivat vielä ostaa niitä. Silloin asiakkaat menevät asioimaan jo-

honkin kilpailevaan yritykseen. Toisaalta, jos kysyntää on vähän, niin hankitut tuotteet 

eivät mene kaikki kaupaksi. Tällöin ne pitää myydä alennusmyynnissä tai heittää lopul-

ta jopa kokonaan pois. Näistä tapauksista syntyy suuria rahallisia menetyksiä yrityksel-

le. (Alikoski 2013, 85.) 

 

Yrityksen tulee suunnitella ostonsa hyvin. Yrittäjän tulee miettiä, mitä, mistä, miten ja 

millä hinnalla sekä millaisia määriä se ostaa. Lisäksi tulee pohtia tuotteiden laatuvaati-
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muksia. Myös maksu ja toimitusehtoihin tulee tutustua. Joitakin tuote-eriä yrityksen 

kannattaa ostaa useilta eri tavarantoimittajilta. Siten on mahdollista pysyä perässä tuot-

teiden markkinahinnoista. Näin yritys varmistaa samalla sen, että se ei toimi ainoas-

taan yhden tavarantoimittajan varassa. (Alikoski 2013, 85.) 

 

Yrityksen tavaroiden ostoerän kokonaiskustannukset syntyvät varastointi- ja hankinta-

kustannuksista. Jos yrityksellä on käytössä pieni varasto, niin se joutuu ostamaan tava-

roita pieninä erinä. Tämä kasvattaa kuljetuskustannuksia ja samalla tietysti ostojen 

kokonaiskustannuksia. Suuria eriä ostettaessa taas varastointikustannukset kasvavat, 

vaikka tilauskustannukset ovat pienemmät (Alikoski 2013, 86). 

 

Valitessa tavarantoimittajaa yrityksen kannattaa lähettää potentiaalisille tavarantoimit-

tajille tarjouspyyntöjä ja vertailla sitten saaduista tarjouksista ainakin tuotteiden laatua, 

maksuehtoja, edullisuutta, saatavia alennuksia, toimitusaika, joustavuus sekä saata-

vuus (Alikoski 2013, 88–89). 

 

Ostokustannuksia on tärkeä suunnitella ja seurata. On hyvä tehdä kuukausittain esi-

merkiksi ostobudjetti, johon kirjataan ylös eri tuotteet ja se kuinka monta kappaletta 

niitä tarvitaan ja kuinka paljon ne kustantavat. Jos sitten esimerkiksi ostohinnat ovat 

olleet suuremmat kuin on arvioita, niin tulee miettiä, johtuuko se hinnannoususta vai 

kenties jonkin alennuksen saamatta jäämisestä. (Alikoski 2013, 90–91.) 

 

Ulkomaan kaupankäynnin onnistumisen edellytys on se, että yritys saa luotettavasti 

maksun vientikaupasta tai vastaavasti maksaa tuontikaupasta. Tämän vuoksi pankeilla 

on erilaisia palveluita ulkomaankaupan maksuliikennettä varten. Kauppasopimuksissa, 

jotka koskevat sekä vienti- että tuontikauppoja, määritellään maksutavat ja -ehdot. 

Kansainvälinen kauppakamari julkaisee maailmalla yleisesti käytetyt kansainvälisen 

kaupan ehdot, säännöt sekä sopimusmallipohjat. Tällaisia ovat esimerkiksi kansainvä-

liset Incoterms-säännökset. Ulkomaankaupan maksuliikenne on kiinteästi sidoksissa 

näihin kansainvälisiin sääntöihin. Omaan pankkiin kannattaa ottaa yhteyttä ennen 

kauppasopimusten tekoa, sillä oikein valituilla maksutavoilla voi parantaa huomattavas-

ti omaa neuvotteluasemaa sekä suojautua erilaisilta riskeiltä. (Osto ja myynti, Logistii-

kanmaailma. 2015.) 

 

3.4.2 Varastointi 

 



20 

  

Varastosta tulee saada nopeasti tietoa, jos jonkin tuotteen määrä on pudonnut alle 

suunnitellun varastointimäärän tarpeen. Tällöin tuotetta täytyy ostaa pian lisää, jotta 

palvelutaso ei kärsi ja myynti pysyy hyvänä. Varmuusvarastolla yritys koittaa välttää 

tuotteiden loppumisen ennen uuden tilauserän saapumista. Usein varmuusvarastona 

voidaan pitää määrää, joka on noin puolet tavarantoimitusaikana myydystä tavara 

määrästä. ( Alikoski 2013, 93.) 

 

Varastossa olevien tuotteiden määrään ja hävikkiin vaikutetaan varastoinnin seurannal-

la. Varsinkin suurissa yrityksissä tässä varastoinnin seurannassa käytetään apuna eri-

laisia seuranta- ja valvontajärjestelmiä. Pienissä liikkeissä yrittäjän tulee tehdä seuran-

ta itse. Varaston seurannassa käytetään kahta termiä: varaston kiertonopeus ja varas-

ton kiertoaika. Esimerkiksi vähittäiskauppojen tuotteiden myyntiajat vaihtelevat. Jotkut 

tuotteet, kuten maito ja hedelmät pilaantuvat nopeasti, ja sen vuoksi niiden täytyy kier-

tää nopeasti varastossa. Kun taas toiset tuotteet, kuten säilykkeet tai vaikka riisi säily-

vät kauan ja näin ollen niillä on myös pidempi myyntiaika. (Alikoski 2013, 93.) 

 

Varaston kiertonopeus lasketaan niin, että jaetaan vuoden myynti keskimääräisellä 

varaston arvolla eli arvonlisäverottomalla hankintahinnalla. Kiertoaika taas lasketaan 

niin, että jaetaan 360 päivää tällä varaston kiertonopeudella. Hävikillä taas tarkoitetaan 

sitä, että myytäviä tuotteita katoaa tai varastetaan tai tuotteita pilaantuu tai hajoaa. (Ali-

koski 2013, 93.) 

 

 

 

3.4.3 Kuljetukset 

 

Kuljetustapoja on monenlaisia, ja sen valintaan vaikuttavat yrityksen sijainti, tavaran 

koko, toimituksen kiireellisyys sekä arvo. Tavallisimpia kuljetustapoja ovat auto-, lento-, 

laiva- ja rautatiekuljetukset. Usein näitä kuljetustapoja täytyy myös yhdistellä, jotta ta-

varat saadaan haluttuun paikkaan. Tuotteet esimerkiksi lennätetään maasta toiseen, 

jonka jälkeen ne lastataan kuorma-autoon, jolla ne kuljetetaan määränpäähän. Lento-

konekuljetukset ovat nopeita ja sopivat hyvin arvotavaroiden kuljetukseen. Laivakulje-

tukset ovat tarpeellisia, kun kuljetetaan suuria tavaramääriä. Rautateitse pystytään 

kuljettamaan tuotteita pitkiäkin matkoja ja autokuljetuksia käytetään usein näiden mui-

den kuljetustapojen tukena, jotta tuote saadaan perille asiakkaalle. (Alikoski 2013, 95.) 
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Tuotteen kuljetuskustannuksiin vaikuttavat tuotteen koon ja arvon lisäksi yityksen si-

jainti sekä mahdolliset vakuutusmaksut. Jos tavaroita joudutaan matkan aikana las-

taamaan ja purkamaan monet eri kerrat, niin kustannukset nousevat. Näistä kuljetus-

kustannusten jakamisesta myyjän ja ostajan välillä sovitaan kauppasopimuksessa ja 

niitä tarkennetaan toimituslausekkeilla. Nämä toimituslausekkeet määrittävät sen, kuka 

toimittaa tuotteet ja mihin sekä sen, kuka vakuuttaa tuotteet siltä varalta, jos kuljetuk-

sen aikana sattuu jotain. Kotimaan välisessä kaupanteossa käytetään Finnterms-

toimituslausekkeistoa ja ulkomaan kaupassa Incoterms-lausekkeistoa. (Alikoski 2013, 

95-96.) 

 

Tavarankuljetusvakuutuksella vakuutetaan kuljetettava tavara. Tavaravakuutuksen 

ottaa yleensä se kaupantekijä osapuoli, joilla on kauppasopimuksen tai toimituslausek-

keen mukaan riski tavaran vahingoittumisesta kuljetuksen aikana tai vakuuttamisvelvol-

lisuus. Kuljetusvastuuvakuutuksella taas vakuutetaan rahdinkuljettajan tai huolitsijoiden 

vastuuta kuljetettavakseen ottamasta tavarasta. Rahdinkuljettajalla on vastuu tavaras-

ta, jonka hän on ottanut haltuunsa. Kansalliset ja kansainväliset lait sekä sopimukset 

säätelevät rahdinkuljettajan vastuuta eri kuljetusmuodoissa. (Kuljetusmuodon valinta, 

Logistiikanmaailma. 2015.) 

 

Kuljetuksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon monia asioita. Tällaisia asioita ovat 

 kuljetusmuodon rajoitukset 

 rajoitukset reitillä 

 terminaalit: rajanylityspaikat, satamat, sisämaan terminaalit 

 tunnelit: kalustolle asetetut rajoitukset, kuten korkeudet ja leveydet 

 sillat: painorajoitukset 

 vuodenaikojen vaikutukset. 

 liikenteelliset rajoitukset 

 ruuhkautuneisuus: liikenteen ruuhkautuminen tiettyinä aikoina 

 ajokiellot: raskaan liikenteen ajokiellot viikonloppuisin tai tiettyinä aikoina 

 purkuolosuhteet: rajoitukset tai ruuhkat esimerkiksi satamissa tai terminaaleis-

sa. 

 muut syyt 

 poliittiset tapahtumat ja esteet: sodat, lakot 

 tullaustoimien rajoitukset: hitaus, monimutkaisuus; rajatarkastuksien hitaus 

 protektionismi eli kotimarkkinoiden suojaaminen. (Kuljetusmuodon valinta, Lo-

gistiikanmaailma. 2015.) 
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Täytyy myös muistaa, että kuljetuksista aiheutuu erilaisia haitoja ympäristölle. Näitä 

ovat pakokaasupäästöt ilmaan ja näistä aiheutuva ilmastonmuutos, melu, tärinä, pääs-

töt maaperään ja vesiin, onnettomuuksien aiheuttamat päästöt, liikenneruuhkat, ener-

gian ja muiden luonnonvarojen kulutus sekä estevaikutus, joka aiheutuu esimerkiksi 

teiden ja rautateiden rakentamisesta. On kuitenkin monia toimia, joilla pystytään vähen-

tämään kuljetuksen energiankulutusta, ympäristövaikutuksia sekä kuljetuskustannuk-

sia. Tällaisia toimia ovat: 

 turhien kuljetusten ja käsittelyjen poistaminen 

 kuljetuserien kasvattaminen, jolloin kerralla kuljetetaan enemmän jolloin yksik-

kökohtaiset kustannukset pienenevät 

 kuljetusnopeuden laskeminen sekä 

 taloudellinen ajotapa, jolloin polttoainetta kuluu vähemmän. (Kuljetusten ympä-

ristövaikutukset, Logistiikanmaailma. 2015.) 

 

Maailman talous ja sen suhdanteet vaikuttavat suuresti kansainväliseen hankintaan. 

Toimitukset täytyy turvata sekä nousu- että laskusuhdanteiden aikana. Kun Suomen 

sijasta toimitaan koko maailman laajuisesti,niin on vaikeampi hallita toimitusketjua. 

Tuotteiden tulee olla sovitussa ajassa sovitussa paikassa välimatkoista riippumatta. 

Kansainvälinen hankinta lisää myös henkilöstön osaamistarpeita. Esimerkiksi tavara-

toimitusten suunnitteluun tulee kiinnittää erityisesti huomiota tullisäädösten sekä pitkien 

kuljetusetäisyyksien takia. (Logistiikanmaailma. 2015.) 

 

Kansainvälisissä hankinnoissa täytyy huomioida myös valuutat, verotuskäytännöt ja 

ihmisten väliset kulttuurierot. Hankintojen hallinnointi taas edellyttää perehtymistä eri-

laisiin kaupankaynnin asiakirjoihin, kuten alkuperä- ja vakuutustodistuksiin, remburssiin 

sekä tuonti- ja vientilupiin. Ostajan kannattaisi aina laatia omat hankintaehdot. Niiden 

kansainvälisen kaupan soveltuvuus sekä oikeudelliset seikat ja muoto tarkistetaan. 

(Ulkokauppa, Logistiikanmaailma. 2015.) 

 

3.5 Markkinointisuunnitelma 

 

Markkinointisuunnitelma on yksi tärkeimmistä liiketoimintasuunnitelman osista. Jotta 

yrityksellä riittää asiakkaita, on tärkeää löytää oikeat mainonnan kanavat sekä kohdis-

taa markkinointitoimenpiteet oikealle kohderyhmälle. Palvelualan yrityksessä erittäin 
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tärkeää on myös hyvän palvelukokemuksen luominen. (Suunnitelmasta toteutukseen, 

Markkinointisuunnitelma.) 

 

Nykytila 

 

Markkinointisuunnitelman laatiminen alkaa aina yrityksen nykytilan analysoinnista. Ny-

kytilanteen analysoinnin jälkeen on helppo katsoa tulevaisuuteen eikä markkinoinnista 

näin ollen tule pelkkää arvailua. Nykytilan analyysissä kuvataan yrityksen tämänhetki-

set asiakkaat, tuotteet ja kilpailijat. (Nykytilan analyysi, Markkinointisuunnitelma.) 

 

Yrityksen tulee ottaa selvää tämän hetken asiakaskunnasta sekä kilpailijoista. Kaikki 

asiakasryhmät eivät ole yritykselle yhtä tärkeitä ja onkin tärkeää selvittää ketkä asiak-

kaista ovat elintärkeitä yritykselle, ja mikä heidän asemansa on kilpailijoiden asiakkai-

na. Yrityksen täytyy myös selvittää, mistä eri asiakasryhmät tulevat, mitkä ovat heidän 

arvonsa ja tarpeensa ja mikä on heidän ostovoimansa. Millaista tuotetta asiakkaat to-

dennäköisimmin etsivät, ja mitkä seikat ovat heille tärkeitä. (Nykytilan analyysi, Markki-

nointisuunnitelma.) 

 

Yrityksen tulee myös käydä läpi tuotteidensa tai palveluidensa tilanne niin, että se sel-

viää, mitkä tuotteista ovat tuottavia ja mitkä tappiollisia. Tulisiko harkita jonkin uuden 

tuotteen tai palvelun ottamista myyntiin? Lisäksi tulisi kartoittaa yrityksen tärkeimmät 

kilpailijat. Tähän kuuluu toimialueen asukasmäärän, markkinatilanteen sekä kilpailu-

asetelman selvittäminen. (Nykytilan analyysi, Markkinointisuunnitelma.) 

 

Muutoksia alalla 

 

Yrityksen tulee pohtia omaa alaansa ja sen muutoksia menneinä vuosina sekä mahdol-

lista suuntaa, johon ala on tulevaisuudessa menossa. Alan muutoksiin vaikuttavat 

muun muassa elämäntyyli ja arvot, tekniikan kehitys, lait, inflaatio, kansainvälistyminen 

sekä kulutustavat. (Markkinoinnin toimintaympäristöt, Opinnet.) 

 

Tavoitteet ja seuranta 

 

Markkinoinnin tavoitteita on erilaisia. Niitä ovat muun muassa kilpailuedun aikaansaanti 

sekä ylläpito, tuoton parantaminen, tuotteen tai palvelun houkuttelevuuden lisääminen, 

myyntikatteen nostaminen, asiakassuhteiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen 



24 

  

sekä imagon ylläpito. Yrityksen tulee asettaa ensin sille tarpeelliset ja realistiset tavoit-

teet. Tavoitteiden avulla yritys sitten tietää, mitä markkinointistrategiaa sen kannattaa 

käyttää saavuttaakseen juuri nuo omat tavoitteensa. (Tavoitteet ja seuranta, Markki-

nointisuunnitelma.) 

 

Markkinointisuunnitelman toteutumista on tärkeää seurata tietyin aikavälein. Puoli vuot-

ta on esimerkiksi hyvä seurantaväli. Silloin tarkastellaan onko markkinoinnin tavoitteet 

saavutettu ja jos on, niin miltä osin. Tavoitteisiin, joita ei ole saavutettu tulee puuttua. 

Yrityksen täytyy miettiä, miksi ne eivät ole toteutuneet, ja mitä tulisi tehdä toisin. (Ta-

voitteet ja seuranta, Markkinointisuunnitelma.) Seurannan välineitä ovat muun muassa 

myynnin euromäärä sekä kappalemäärä, myyntikate, alennukset, asiakasmäärät, kes-

kiostosmäärä, kiertonopeudet, yrityskuva ja myynnin teholuvut eli myynnin määrä jaet-

tuna myyntiin käytetyllä ajalla. (Lahtinen & Isoviita 1998, 285.) 

 

Markkina-asema 

 

Yrityksen tulee miettiä, millainen asema sillä on nykyisillä markkinoilla. Onko yrityksellä 

paljon asiakkaita tai sijaitseeko lähellä paljon muita kilpailijoita? Kannattaakin miettiä 

tarkkaan, minne alueelle yrityksensä sijoittaa. 

 

 

 

 

Asiakkaat ja segmentointi 

 

Segmentointi tarkoittaa asiakkaiden jakamista halutuilla kriteereillä eri ryhmiin eli seg-

mentteihin. Yritys voi segmentoida tavoittelemansa asiakkaat ryhmiksi, jotka koostuvat 

keskenään samanlaisista asiakkaista. Näistä yritys sitten valitsee yhden tai useamman 

segmentin kohderyhmäkseen. Jokaiselle segmentille markkinoidaan eri tuotteita käyt-

täen erilaisia markkinointitoimenpiteitä. (Lahtinen, Isoviita & Hytönen 1995, 20.) 

 

Segmentointiperusteita on monenlaisia. Taloudellisia jakoperusteita ovat tulot, koulu-

tus, ammatti, sukupuoli ja ikä. Alueellisia tekijöitä ovat ilmasto, asukastiheys ja sijainti. 

Lisäksi ostopäätöksin vaikuttavat elämäntyyli, persoonallisuus ja ostomotiivit. (Lahti-

nen, Isoviita & Hytönen 1995, 24.) 
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Segmentoinnin tarkoitus on löytää ydinkohderyhmä, joka on yrityksen kannalta keskei-

sen tärkeä ja tuo eniten myyntiä yritykseen. Yritys voi menestyä hyvin, kun yritystä 

markkinoidaan oikealle kohderyhmälle. Muita ryhmiä ei kuitenkaan kannata rajata ko-

konaan ulos. (Sipilä 2008, 65.) 

 

Jakautuminen maantieteellisesti ja kohderyhmä 

 

Kun yritys on tehnyt segmentoinnin, niin sen on aika miettiä, mikä sen kohderyhmä 

tulisi olemaan. Lisäksi tulee pohtia kohderyhmän maantieteellistä sijaintia, ja sitä, onko 

se hyvä yrityksen kannalta. Jos yritystä ollaan esimerkiksi perustamassa pääkaupunki-

seudulle, mutta sen kohderyhmän asiakkaat sijaitsevat Keski-Suomessa, niin tämä 

maantieteellinen jakautuminen voi olla suuri ongelma liiketoiminnalle. 

 

Markkinointistrategia ja toimenpiteet 

 

Markkinointistrategian käsitteitä on monenlaisia. Markkinointistrategialla tarkoitetaan 

kuitenkin käytännössä suunnitelmaa, jolla yritys pyrkii luomaan arvoa asiakkailleen 

sekä omistajilleen. Yleensä markkinoinnin kirjallisuudessa markkinointistrategia on esi-

tetty markkinoinnin kilpailukeinojen tai markkinointimixin osatekijöiden mukaan listattu-

na. (Tikkanen 2005, 167–168.) 

 

Markkinointistrategia voidaan siis suunnitella esimerkiksi markkinoinnin 7P-mallin mu-

kaan. Jerome E. McCarthy kehitti 1960-luvulla 4P-mallin, jonka mukaan kilpailukeinot 

jakautuvat osiin, jotka ovat product (tuote), price (hinta), place (saatavuus) ja promotion 

(viestintä). Palveluyrityksille on kehitetty paremmin sopiva malli markkinoinnin kilpailu-

keinoista tuon 4P-mallin pohjalta. Siinä 4P-malliin on lisätty people (henkilökunta), pro-

cess (palvelusten tuotantoprosessi) ja physical environment (palveluympäristö). (Mark-

kinoinnin 7P-malli, Taloussanomat.) 

 

Yksin käytettynä mikään tietty markkinoinnin kilpailukeino ei tuo menestystä yritykselle, 

vaan toimiva kokonaisuus syntyy oikeiden kilpailukeinojen yhdistelmästä. (Lahtinen & 

Isoviita 1998, 114.) 

 

Product eli tuote tai palvelu 
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Tuotepäätöksien suunnittelu lähtee siitä, kuinka monia ja kuinka laadukkaita tuotteita 

yritys aikoo myydä. Näihin tuotepäätöksiin vaikuttavat yrityksen liikeidea, asiakkaat 

sekä kilpailijat. Kun yritys on toiminut jonkin aikaa, sen tulee selvittää kannattaisiko sen 

laajentaa vai supistaa tuotevalikoimaansa. Kannattaa heti alusta asti suunnitella tark-

kaan, mitä tuotteita valitsee myyntiin. (Lahtinen & Isoviita 1998, 115.) 

 

Yritykset menettävät suuren osan liikevaihdostaan heikon laadun kustannuksina, joten 

yritysten kannattaa todella panostaa tuotteiden laatuun. Tuotteen suhteellinen laatu 

taas on asiakkaan arvio tuotteen laadusta verrattuna kilpailijoiden vastaavaan tuotteen 

laatuun. Yritys viestittää tuotteen laadun asiakkailleen tuotteen teknisinä ominaisuuksi-

na, pakkauksella, tuotenimellä, ulkonäöllä ja muotoilulla sekä liitännäistuotteilla. (Lahti-

nen & Isoviita 1998, 116–117.) 

 

Price eli hinta 

 

Hinta on palvelun arvo rahana ilmaistuna. Yritykselle hinta on tuotteesta saatu vastike 

asiakkaalta ja asiakkaalle hinta on tuotteen rahallinen arvo. Hinta on yrityksen ainoa 

kilpailukeino, joka tuo yritykseen suoraan myyntituottoja.  Toisin kuin muut kilpailukei-

not, jotka aiheuttavat kustannuksia. (Lahtinen & Isoviita 1998, 177.) 

 

Valittu hintataso ja maksuehdot vaikuttavat yrityksen mielikuvaan ja näin ollen myös 

asiakkaiden ostohaluun. Asiakkaat haluavat ostaa tuotteita ja palvelua jossa hinta ja 

laatu ovat kohdallaan. Liian korkea hinnoittelu, voi riittää tällöin ostosta luopumisen 

syyksi. Päälähtökohtana tulisi hinnoittelussa kuitenkin olla kannattavuuden aikaansaan-

ti. (Lahtinen ym. 1995, 150.)  

 

Yrityksen tulee seurata myös kilpailijoiden hinnoittelua. Lisäksi saatavuuspäätökset 

perustuvat suurelta osin hintapäätöksiin. Esimerkiksi, jos tuotteelle asetetaan alhainen 

hinta, niin sille tulee saada paljon myyntiä eli kysyntää tällaiselle tuotteelle tulee olla 

paljon. (Lahtinen & Isoviita 1998, 178.) 

 

Place eli myyntipaikka ja saatavuus 

 

Saatavuuden varmistamisen tarkoitus on, että asiakkaalla on mahdolisuus helposti ja 

nopeasti saada haluamansa tuotteet. Saatavuuspäätökset jaetaan kahteen osaan sen 

mukaan, onko kyseessä teollisuusyritys vai palvelualan yritys. Teollisuusyrityksissä 
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keskitytään jakelukanavaa koskeviin päätöksiin, kuten jakelijoihin sekä logistiikkapää-

töksiin, joita ovat kuljetus, varastointi ja pakkaus- sekä lähetystoiminnot. (Lahtinen & 

Isoviita 1998, 198.) 

 

Palveluyrityksissä saatavuuspäätökset jaetaan kahtia sen mukaan, onko kyse ulkoises-

ta- vai sisäisestä saatavuudesta. Ulkoinen saatavuus päättää siitä, miten asiakas pää-

see asioimaan yritykseen. Sisäisellä saatavuudella tarkoitetaan sitä, miten tavaroiden 

ja palveluiden ostaminen saadaan asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. (Lahtinen & 

Isoviita 1998, 198.) 

 

Yrityksen tulee kiinnittää erityöstä huomiota siihen, kuinka nopeasti, missä ja milloin 

palvelua on saatavilla. Näistä päätettäessä tulee huomioida asiakkaiden toiveet. Sisäi-

sellä saatavuudella on myös suuri merkitys. Esimerkiksi puutteelliset opasteet, epäsiis-

tit tilat, huono tavarajärjestys hyllyillä ja henkilöstön hankala saatavuus ovat suuria 

puutteita. (Lahtinen & Isoviita 1998, 199.) 

 

Ulkoiseen saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa liikkeen sijainti, liiken-

neyhteydet, aukioloajat, parkkipaikat ja yrityksen julkisivu. Sisäiseen saatavuuteen vai-

kuttavia tekijöitä ovat palveluympäristö, valikoiman monipuolisuus, tuotteiden esillepa-

no, esitteet ja opasteet, henkilökunnan saavutettavuus sekä muiden asiakkaiden vaiku-

tus. (Lahtinen & Isoviita 1998, 211–214.) 

 

Promotion eli markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä jaetaan informoivaan viestintään sekä tunteisiin vaikuttavaan sug-

gestiiviseen viestintään. Informoiva viestintä antaa tietoa tuotteesta, sen hinnasta, 

maksuehdoista ja saatavuudesta. Suggestiivinen viestintä pyrki vaikuttamaan asiakkai-

den tunteisiin esimerkiksi musiikin, liikkeen, valojen, kuvituksen ja otsikoinnin avulla. 

(Lahtinen & Isoviita 1998, 218.) 

 

Markkinointiviestinnän tehtävä on luoda kysyntää, vaikuttaa asiakkaiden asenteisiin, 

parantaa yrityskuvaa, aikaansaada myyntiä, luoda kanta-asiakassuhteita sekä saada 

yritys ja sen tuotteet kohderyhmän tietoon. Yrityksen strategiatyyppi tulee huomioida 

kaikessa markkinointiviestinnässä. (Lahtinen & Isoviita 1998, 219.) 
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Erilaisia markkinointiviestinnän muotoja ovat henkilökohtainen myyntityö, mainonta, 

suhdetoiminta, sekä myynnin edistäminen. Mainonta jaotellaan usein mediamainon-

taan ja suoramainontaan. Mediamainontaa ovat lehdet, tv, radio, ulko- ja liikennemai-

nonta sekä verkkomainonta. Suoramainonta tarkoittaa esimerkiksi suoraa mainosten 

jakelua asiakkaiden kotiosoitteeseen tai mainosten jakamista (Hesso 2013, 114–115). 

 

People eli henkilökunta 

 

Osaavalla henkilökunnalla on suuri merkitys kanta-asiakassuhteiden luomiseen. On 

tärkeää valita yritykseen palkattavat työntekijät tarkkaan ja pyrkiä säilyttämään hyvät 

työntekijät yrityksessä sekä motivoida työntekijät palvelemaan asiakkaita hyvin. Työn-

tekijä on motivoitunut työnteossaan vain, jos hän kokee, että hänen työtänsä arvoste-

taan. (Lahtinen ym. 1995, 253.) 

 

Yrityksen henkilöstön huholellinen valintajärjestelmä, hyvä ja perusteelinen koulutus 

sekä perehdytys, tehokas sisäinen tiedottaminen, kannustava esimiestyö sekä palk-

kaus ovat kaikki tärkeitä sisäisen markkinoinnin keinoja, joilla saadaan aikaan osaava 

ja motivoitunut henkilökunta. Kaikkien yrityksen työntekijöiden tulee myös tietää yrityk-

sen arvot ja tavoitteet ja toimia niiden mukaisesti. (Lahtinen ym. 1995, 255.) 

 

 

 

Process eli tuotantoprosessi 

 

Tuotantoprosessilla tarkoitetaan yrityksen järjestelmiä ja prosesseja, jotka vaikuttavat 

palvelun suorittamiseen. Palvelun tuottamisen eri prosesseja ovat tuotteiden valmistus, 

pakkaaminen, kuljetukset sekä itse palvelun tarjoaminen. Nämä kaikki prosessit tulee 

suunnitella asiakaslähtöisesti. On tärkeää, että asiakkaat ovat täysin tyytyväisiä palve-

lukokemukseen. (Service marketing mix – 7 P`s, Toolshero. 2013.) 

 

Markkinoinnin tuotantoprosessiin kuuluu analysointi, suunnittelu, toteutus ja kontrolloin-

ti. Nämä neljä prosessia eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan on pystyttävä huomaamaan 

kaikki ne prosessit, joilla tuotetaan lisäarvoa sekä asiakkaille sekä yrityksen sisälle. 

Tärkeää on, että yrityksen eri toimintojen välinen ketju on yksi ja saumaton koko-

naisuus, joka toteuttaa asetetut tavoitteet. Asiakas näkee yrityksen yhtenä kokonaisuu-
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tena eikä joukkona toimintoja. Tämä kokonaisuus sitten joko toimii tai ei toimi asiak-

kaan näkökulmasta. (Tikkanen 2005, 183–185.) 

 

Physical environment eli palveluympäristö 

 

Palveluympäristöllä markkinoinnin kilpailukeinona tarkoitetaan liikkeen fyysisen ympä-

ristön ulkonäköä sekä sen toimivuutta ja lisäksi muun muassa yrityksen verkkosivuja, 

esitteitä ja raportteja. Liikkeen fyysisellä ulkomuodolla sekä sisätilojen viihtyvyydellä on 

suuri merkitys asiakkaan palvelukokemukseen. Palveluympäristön viihtyvyyteen vaikut-

tavat muun muassa sisustus, valaistus, äänet, hajut, opasteet sekä ihmiset. (Service 

marketing mix – 7 P`s, Toolshero. 2013.) 

 

3.6 Henkilöstösuunnitelma 

 

Henkilöstösuunnitelma on yksi tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa. Henkilöstön vaiku-

tus yrityksen menestymiseen on ratkaiseva asia jokaiselle yritykselle.  Tärkeää ovat 

työntekijöiden osaaminen, koulutus, kokemus, taidot ja tahto toimia yrityksen hyväksi. 

Nämä vaikuttavat suuresti yrityksen toiminnan sujumiseen ja sen menestymiseen. (Me-

retniemi & Ylönen 2009, 100.) 

 

Yksin yrittäminen on helppoa siinä mielessä, että silloin päätöksenteko on helppoa. 

Toisinaan se voi kuitenkin olla hyvin raskasta, sillä kaiken joutuu tekemään yksin.  Yri-

tyksen perustaminen yhtiökumppanin kanssa onkin järkevää silloin, kun siitä saa yri-

tykselle lisäarvoa. Työnjaon, palkanmaksun sekä työtehtävien tulee tällöin olla alusta 

asti selkeästi jaoteltu ja kirjallisesti sovittu, jotta ongelmilta vältytään. (Meretniemi & 

Ylönen 2009, 100.) 

 

Yhtiökumppaneiden kanssa kannattaa keskustella heti aluksi taloudellisista tavoitteista, 

sitoutuneisuudesta sekä työpanosten suuruudesta ja työnjaosta. Keskusteluista kan-

nattaa tehdä kirjallinen muistio. Kaikkien yhtiön henkilöiden kanssa kannattaa käydä 

yrityksen asiat läpi vähintään kerran kuussa, jotta kaikki ovat koko ajan perillä yrityksen 

asioista. (Meretniemi & Ylönen 2009, 101.) 

 

Suunniteltaessa henkilöstöä, tulisi miettiä, minkälaista osaamista ja missä vaiheessa 

tarvitaan ja kuinka paljon. Kannattaa miettiä, palkkaako työntekijän kokopäiväisesti vai 
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osa-aikaisesti ja onko työsuhde vakituinen vai määräaikainen. (Meretniemi & Ylönen 

2009, 102.) 

 

Yhden ihmisen yrityksen henkilöstösuunnittelu voi sisältää oman osaamisen kehittä-

mistä ja työhyvinvoinnin suunnitelma sekä aikataulutetun henkilöstösuunnitelman. 

Isommissa yrityksissä henkilöstösuunnitelma on tärkeä osa yrityksen strategiaa, jossa 

henkilöstöjohtaja on tärkeässä roolissa. (Hesso 2013, 161.) 

 

Pienessä ja keskisuuressa yrityksessä henkilöstösuunnitelmaa laadittaessa tulisi ottaa 

huomioon ainakin seuraavat asiat: 

Nykyisen henkilöstön tämänhetkinen 

 määrä ja kustannukset 

 työsuhteiden muoto 

 ydinosaaminen/osaaminen 

 työhyvinvointi/ yrittäjän itsensä kuormittuneisuus. 

Tulevalla strategiakaudella 

 tulevan henkilöstön määrä 

 ydinosaamisen/osaamisen kehittäminen 

 työhyvinvoinnin parantamiseksi tehtävät toimet 

 henkilöstökustannukset ja niiden suunittelu. (Hesso 2013, 161.) 

 

 

 

 

Palkkojen maksu 

 

Pienet yritykset, jotka työllistävät 1-5 henkilöä, voivat helposti hoitaa palkkalaskennan 

itse. Laskennan voi tehdä palkka.fi verkkosivuilla olevan palkkalaskurin avulla käteväs-

ti. Palkkalaskurista saa kaikki tarvittavat tiedot verovirastoa ja vakuutusyhtiöitä varten. 

(Meretniemi & Ylönen 2009, 108.) 

 

Palkanmaksua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon palkkaan liittyvät sivukulut. Näitä 

pakollisia kuluja ovat: 

• Työeläkevakuutus (TyEL) keskimäärin 24,7 %, joista työnantajan osuus 19,15 % (jos 

työntekijä alle 53-vuotias) ja 17,5 % (jos työntekijä on yli 53-vuotias) 

• Työttömyysvakuutus 1,45 %, josta työnantajan osuus 0,80 % 
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• Tapaturmavakuutus0,1–7 %, prosentti vaihtelee työn vaarallisuuden mukaan, ryhmä-

henkivakuutus 0,067% keskimäärin, vaihtelee yhtiöittäin 

• Sosiaaliturvamaksu (sotu) 2,08 % 

• Pakollisten työnantajan sivukulujen lisäksi tulee huomioida myös sairaslomat, loma-

ajan palkat, arkipyhät jne., jotka lyhentävät työaikaa ollessaan palkallisia vapaapäiviä 

Edellä mainitut luvut ovat voimassa vuonna 2015 (Palkanmaksu, Yrittäjät). 

 

Työnantajan tulee ilmoittaa maksetut palkat, annetut luontoisedut sekä palkasta vä-

hennetyt ennakonpidätykset verottajalle kuukausittain. Lisäksi työnantaja tekee vuosi-

ilmoituksen aina tammikuussa. Työnantaja maksaa kuukausittain myös ennekonpidä-

tykset ja sosiaaliturvamaksut verottajalle. Palkka tulee ilmoittaa myös työeläkevakuu-

tuslaitokselle. (Meretniemi & Ylönen 2009, 109.) 

  

3.7 Rahoitussuunnitelma 

 

Yrityksen perustamisessa syntyy kuluja ennen kuin yritystoiminta on edes aloitettu, 

joten tuottoja ei tuolloin vielä ole. Joskus myyntituloja alkaa kertyä vasta useiden kuu-

kausien kuluttua liiketoiminnan alkamisesta. Kustannuksia kuitenkin on ja ne olisi pyrit-

tävä määrittelemään ja luetteloimaan. (Alikoski 2013, 115.) 

 

 

 

3.7.1 Rahoituslaskelma 

 

Rahoituslaskelman avulla on tarkoitus pohtia ja suunnitella toiminnan kustannuksia ja 

investointeja ennen kuin yritys perustetaan. Rahoituslaskelma muodostuu rahantarve-

osiosta sekä rahan lähteet osiosta. Laskelman avulla liiketoimintaan liittyviä taloudelli-

sia tarpeita ja riskejä voidaan arvioida ja näin ollen myös suunnitella. (Talouslaskelmat, 

Liiketoimintasuunnitelma.) 

 

Rahan tarve 

 

Laskelmassa tule kuvata, mitä kaikkea tulee olla hankittuna tai hankkia, jotta yritystoi-

minta voidaan aloittaa ja paljonko ne kustantavat. Tässä rahantarveosiossa kuvataan 

siis myös alkuajanjakso, kun myyntituloja ei välttämättä ole tai niiitä ei ole riittävästi, 
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mutta pakollisia menoja kuitenkin on. Esimerkiksi puhelinlaskut, oma tulotarve, palkat, 

vuokrat ja markkinointikulut. (Talouslaskelmat, Liiketoimintasuunnitelma.)  

 

Aloittamiskustannuksia voi todellisuudessa olla enemmän kuin yrittäjä on arvioinut, 

joten tämä kannattaa ottaa huomioon rahantarvelaskelmassa kustannusylivarauksena. 

Tämän varauksen suuruus on 15-30 prosenttia rahantarpeen yhteismäärästä. (Alikoski 

2013, 116.) 

 

Rahan lähteet 

 

Rahoituslaskelman "rahan lähteet" -kohdassa kerrotaan, mistä tarvittava rahoitus saa-

daan. Tästä laskelmasta pankille selviää se, paljonko lainaa ollaan hakemassa ja mitä 

tällä lainasummalla on tarkoituksena hankkia ja mitä muuta rahoitusta lainan lisäksi on 

olemassa. Laskelmasta selviää lisäksi yrittäjän oman pääoman määrä sekä mahdolli-

sen apporttiomaisuuden käyttö eli jo olemassa olevien laitteiden ja työkalujen osuus. 

(Talouslaskelmat, Liiketoimintasuunnitelma.) 

 

Rahoitusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon oman ja vieraan pääoman suhde. 

Omaa pääomaa tulisi olla mahdollisimman paljon ja vierasta pääomaa mahdollisimman 

vähän, jotta lainan takaisinmaksua ei olisi niin paljoa. Omaa pääomaa kun ei tarvitse 

maksaa takaisin. Vieraan pääoman takaisinmaksusta kannattaa laatia suunnitelma, 

josta näkyy kuukausittain ja vuosittain takaisin maksettava summa sekä korkokustan-

nukset. (Alikoski 2013, 120.) 

 

Ulkopuoliset rahoittajat arvioivat perustettavan yrityksen kannattavuutta sekä riskejä, 

jotka kyseiseen toimintaan liittyvät, ja rahan korko määräytyy sen mukaan (Meretniemi 

2009, 76). Kannattaa siis ottaa selvää lainan korosta ja vakuuksista sekä takaisinmak-

suajan pituudesta. Tämä rahoituksen hinta täytyy muistaa ottaa huomioon myös yrityk-

sen budjetoinnissa. (Alikoski 2013, 118.) 

 

Vieras pääoma voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Lyhytaikainen vieras pääoma tarkoittaa 

sitä, että yrityksen ottama laina erääntyy vuoden kuluessa. Tällaisia lainoja ovat usein 

esimerkiksi tavarantoimittajien antama maksuaika eli ostovelat. Pitkäaikaisella vieraalla 

pääomalla tarkoitetaan lainoja, joilla on yli vuoden kestävä maksuaika. esimerkiksi yri-

tystä perustettaessa tarvitaan juuri tällaista pitkäaikaista luottoa alkuinvestointeja var-

ten. (Alikoski 2013, 118.) 
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Avustukset ja tuet 

 

Yritys voi saada erilaisia avustuksia ja tukia toimintaansa varten, joita ei yleensä tarvit-

se maksaa takaisin. Aloittavalle yritykselle ELY-keskus tarjoaa tukia perustamiskului-

hin. Tukimuodot vaihtelevat ajoittain, joten tukimuotoihin kannattaa tutustua. (Alikoski 

2013, 119.) 

 

Päätoimisen yrittämisen aloittanut yrittäjä voi saada valtion myöntämää starttirahaa 

enintään 18 kuukauden ajan. Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtaiseen käyt-

töön omia elinkustannuksia varten. Starttirahaa haetaan työvoimatoimistolta ja sen voi 

saada yrittäjä, joka ei saa muita tukia yritystoimintaansa varten ja jolla ei ole muita tulo-

ja kuin yritystulot. (Alikoski 2013, 119.) 

 

Lisäksi on olemassa Finnvera Oyj:n myöntämät yrittäjyyslaina, pienlaina ja pientakaus. 

Jos yritys hakee pankkilainaa, niin pankki voi tarvittaessa hakea takausta Finnveralta. 

Lainaa voi hakea myös suoraan ja pelkästään Finnveralta, jos rahoitustarve on korkein-

taan 50 000 euroa. Tätä suurempaan rahan tarpeeseen tarvitaan lisäksi muita rahoitta-

jia sekä riittävästi omarahoitusta. (Näin haet rahoitusta, Finnvera.) 

 

Finnverassa lainan takaisinmaksu tapahtuu sopimukseen kirjatun takaisinmaksusuun-

nitelman mukaisesti. Ensimmäisenä vuonna ei makseta ollenkaan lainaa takaisin, vain 

korot. Toisena vuonna alkaa lainanlyhennysten takaisinmaksu. Finnveran verkkosivuil-

la on esimerkki 20 000 euron lainasta, jonka takaisinmaksuaika on viisi vuotta ja korko 

4%. Tästä ensimmäisenä vuonna maksettaisi vain 800 euroa korkoa. Toisena vuonna 

maksettaisi korkoa 725 euroa sekä 5000 euroa lainan lyhennystä. Kolmantena vuonna 

korko olisi 525 euroa ja lyhennys sama 5000 euroa. (Näin haet rahoitusta, Finnvera.) 

 

3.7.2 Kannattavuuslaskelma 

 

Kannattavuuslaskelman avulla hahmotellaan, yritykselle myyntitavoite. Tätä laskelmaa 

voisi verrata myyntibudjettiin, jossa arvioidaan sitä, kuinka paljon myyntiä tuotteilla pi-

tää saada tietystä asiakaskunnasta. Kannattavuuslaskelma ei siis vielä ota kantaa 

myynnin ennustamiseen, ja tämän vuoksi sen tekeminen on helppoa. (Talouslaskel-

mat, Liiketoimintasuunnitelma.) 
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Kannattavuuslaskelmaa tehtäessä tarkastellaan kuluja, joita toiminnasta syntyy myyn-

nistä riippumatta. Nämä kulut listataan ja lasketaan yhteen. Sitten määritellään aika, 

joka toimintaan on käytettävissä. Esimerkiksi myymälässä aukioloaikojen perusteella 

oleva aika ja muuten työtunnit viikossa sekä kuukaudessa. Laskelman lopputuloksesta 

saadaan selville, kuinka paljon myyntiä tietyllä ajalla ja hinnalla tulee olla vähintään, 

jotta toiminta olisi kannattavaa ja jotta se tuottaisi tarpeeksi tuloa yrittäjälle. Tätä tulosta 

voidaan verrata myyntiennusteeseen tai vain pohtia tuntumaa siitä, onko tämän suurui-

nen myynti mahdollista saada. (Talouslaskelmat, Liiketoimintasuunnitelma.) 

 

3.7.3 Kirjanpito 

 

Kirjanpitolain mukaan jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen. Jos yrittäjällä on osaamis-

ta, voi hän tehdä yrityksensä kirjanpidon itse, mutta useimmiten kirjanpito annetaan 

tilitoimiston hoidettavaksi. Tilitoimistoja on paljon erilaisia ja muun muassa niiden mak-

sukäytännöt vaihtelevat suuresti. Kannattaakin valita tilitoimisto tarkasti ja ottaa selvää 

siitä, että toimistolla on koulutettu, osaava henkilöstö, yhteys hyvään tilintarkastajaan, 

tarvittavat atk-välineet sekä vastuuvakuutus. (Ikonen 2010, 33.) 

 

Asiakkaalla eli yrityksellä on velvollisuus toimittaa kirjanpitoaineisto tilitoimistoon sovi-

tun aikataulun mukaan. Yrittäjän tulee itse hoitaa kassakirjanpitoa, sillä kassaan- ja 

kassasta maksut on kirjattava saman tien, kun ne syntyvät. Lisäksi tositteet tulee säilyt-

tää asiallisesti. (Ikonen 2010, 33.) 

 

Kun yritys on valitsemassa tilitoimistoa, tulee selvittää tarkasti ne asiat, jotka tilitoimis-

ton tehtäviin kuuluu ja ne jotka jäävät yrityksen itsensä hoidettaviksi, jotta myöhemmin 

ei tule ongelmia (Ikonen 2010, 33). 

 

3.8 Liiketoiminnan riskit ja vakuutukset 

 

Liiketoiminnan riskejä on monenlaisia. Riski tarkoittaa liiketoimintaa uhkaavaa vahinkoa 

tai vaaraa. Yritykset riskit voidaan luetella liikeriskeihin, omaisuusvahinkoihin, rikoksiin, 

keskeytys- ja riippuvaisuusvahinkoihin, henkilöriskeihin ja vahingonkorvausvaatimuk-

siin. (Peltola 2015, 102.)  Seuraavaksi käydään nämä kaikki erilaiset riskit yksitellen 

läpi. 

 



35 

  

Liikeriskejä ovat esimerkiksi toimitusten myöhästymiset, kilpailijoiden toiminta, lakot, 

inflaatio, kaupparajoitukset, poliittiset riskit, asiakasluotot sekä yrityksen kannattavuu-

teen liittyvät epäonnistumiset (Peltola 2015, 102). 

 

Omaisuusvahinkoja ovat muun muassa tulipalot, vuodot, myrskyt, tulvat sekä kone-, 

kuljetus- ja kalustovahingot. Rikoksiin taas kuuluvat varkaudet, hävikki, ilkivalta ja tieto-

varkaus. (Peltola 2015, 102.) 

 

Keskeytys- ja riippuvaisuusvahinkoja ovat esimerkiksi tavarantoimittajan toiminnasta 

johtuvat tulojen menetykset, asiakkaan omaisuusvahinko tai sähkön saannin keskeytys  

(Peltola 2015, 102). 

 

Henkilöriskejä ovat sairastumiset, tapaturmat, eroaminen ja eläkkeelle siirtyminen. ja 

vahingonkorvausvaatimuksiin kuuluvat erilaiset tuote-, ympäristö-, tieto- ja sopimusvas-

tuut (Peltola 2015, 102). 

 

 

 

Vakuutukset 

 

Ainoa lakisääteisesti pakollinen vakuutus on yrittäjän työeläkevakuutus YEL. Lisäksi 

osakeyhtiön osakkaat voivat ottaa itsellensä yrittäjien tapaturmavakuutuksen. Yrittäjien 

tapaturmavakuutus kattaa tapaturmat sekä ammattitaudit ja se on voimassa niin työ- 

kuin vapaa-aikanakin. Sen voi kuitenkin ottaa myös vain työajalle. Vakuutusmaksupe-

rusteena on vuosityöansio sekä lisäksi siihen vaikuttaa työn vaarallisuus. (Vapaaehtoi-

set vakuutukset, Yritys-Suomi.) 

 

Omaisuusvakuutuksilla vakuutetaan muun muassa yrityksen kiinteistöt sekä käyttö- ja 

vaihto-omaisuus. Omaisuusvakuutukset kattavat esimerkiksi tulipalosta, vuotovahin-

gosta, murrosta ja rikkoutumisesta aiheutuneita kustannuksia vakuutuksen laajuuden ja 

sen ehtojen mukaisesti. (Vapaaehtoiset vakuutukset, Yritys-Suomi.) 

 

Tuotevastuuvakuutus kattaa osan korvausvelvollisuudesta, joka voi aiheutua yritykselle 

sen valmistaman tai maahantuoman tuotteen aiheuttamista vahingoista. Lisäksi on 

olemassa keskeytysvakuutuksia, oikeusturvavakuutuksia ja vastuuvakuutuksia. 
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4 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin toimiva liiketoimintasuunnitelma aloittavalle 

yritykselle. Tämän liiketoimintasuunnitelman avulla on mahdollista saada alkurahoitusta 

yritystoiminnan aloittamiseen ja samalla suunnitelma toimii oppaana ja tukena yritys-

toimintaa käynnistettäessä, joten työn tavoitteet toteutuivat. 

 

Täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, että liiketoimintasuunnitelmaa on tarkoitus päivit-

tää ajan kuluessa. Liiketoimintasuunnitelman kohdat on suunniteltu niin, että yritys pe-

rustettaisi nyt tällä hetkellä. Tosiasiassa yritys ollaan kuitenkin perustamassa luultavasti 

noin 2-3 vuoden päästä. Tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä. Selvää onkin, että tuos-

sa ajassa ehtii muuttua jo paljon; kilpailijoita ehtii tulla lisää ja vanhoja saattaa hävitä, 

tekniikka ehtii kehittyä, trendit vaihtua, hinnat nousta ja laskea ja taloussuhdanteet 

muuttua. Peruspohja suunnitelmalle pysyy kuitenkin samana. 

 

Pitää myös muistaa, että vaikka liiketoimintasuunnitelma on tehty huolella, niin sen 

tarkka noudattaminen ei silti välttämättä takaa yrityksen menestymistä, vaan on mah-

dollista, että suunnitelmassa ei ole tajuttu ottaa joitain seikkoja huomioon. Tämän 

vuoksi yritystoimintaa pyöritettäessä täytyy koko ajan tarkkailla eri liiketoimintoja ja nii-

den kannattavuutta, toimivuutta ja kehittymistä. Lisäksi kaikki lopulliset päätökset esi-

merkiksi rahoituksen saamisesta sekä tavarantoimittajien valinnasta sekä niiden hin-

noista on mahdollista saada tietoon vasta sitten, kun yritys on oikeasti jo olemassa ja 

sopimuksia ollaan tekemässä. 

 

On selvää, että oman yrityksen perustaminen on haasteellista ja se vaatii pitkäjäntei-

syyttä ja omistautuneisuutta sekä todellista kiinnostusta työtä kohtaan. Aina yritystoi-

minta ei ole helppoa, mutta siinä on myös hyvät mahdollisuudet menestyä. Samalla 

saa tehdä juuri sitä, mitä itse haluaa. 

 

5 Työn laatimisprosessi ja oman osaamisen arviointi 

 

Liiketoimintasuunnitelman laatimisen aloitin perehtymällä liiketoimintasuunnitelman 

tekoon teoriassa. Otin selvää, mitä asioita tulisi ottaa huomioon, ja mihin asioihin kan-

nattaisi panostaa, ja mistä tulisi aloittaa. Tämän jälkeen laitoin opinnäytetyöraporttiin 

mukaan haluamani otsikot, jonka jälkeen kirjoitin niiden alle tarvittavan teoriapohjan. 
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Samalla kirjoitin ylös joitain asioita, joita mieleen tuli, varsinaiseen liiketoimintasuunni-

telmaan, jotta en unohtaisi niitä. 

 

Varsinaisen liiketoimintasuunnitelman teon aloitin pohtimalla yrityksen liiketoimintaide-

aa. Minulla oli mielessä muutamia erilaisia liiketoimintaideoita ja meni jonkin aikaa en-

nen kuin täysin varmistuin siitä, että juuri tämä liikeidea olisi kaikista toimivin. Kun olin 

varmistunut liiketoimintaideasta, mietin, mikä yritysmuoto sopisi meille parhaiten. Yri-

tysmuodon valinnassa käytin hieman aikaa, sillä en aluksi ollut ottanut muutamia tär-

keitä seikkoja huomioon ja valinta tuntui sen vuoksi aluksi vaikealta. 

 

Kun yritysmuoto ja liikeidea olivat selvillä, aloin pohtia yrityksen liiketoimintaympäristöä 

sekä tein SWOT-analyysin. Sen jälkeen oli hyvä siirtyä kilpailijoihin ja tein kilpailija-

analyysin. Näiden edellisten analyysien perusteella sitten pohdin markkinoinnin tarpeita 

sekä laadin tarvittavan markkinointistrategian. Markkinointistrategiaa pidin erittäin tär-

keänä osana tätä liiketoimintasuunnitelmaa, joten pohdin sen eri osia hyvinkin huolelli-

sesti. Logistiikka on myös hyvin tärkeässä roolissa perustettavassa yrityksessä, joten 

tein siitäkin oman osion, vaikka monissa liiketoimintasuunnitelmissa se on jätetty koko-

naan pois. 

 

Lisäksi tein henkilöstösuunnitelman. Tämä liiketoimintasuunnitelmassani oleva henki-

löstösuunnitelma ei ole kovinkaan laaja, sillä yrityksemme on niin pieni, että se työllis-

tää vain minut ja mieheni, jotka olemme myös yrityksen omistajia. Otin kuitenkin suun-

nitelmassa huomioon sen, että jos jossain vaiheessa pystyisimme palkkaamaan aina-

kin yhden työntekijän liikkeeseemme, niin mitä asioita silloin tulisi ottaa huomioon. Suu-

remmissa yrityksissä henkilöstösuunnitelma olisi hyvin erilainen ja tärkeämmässä roo-

lissa. 

 

Viimeisenä tein rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelman aloitin listaamalla yrityk-

sen perustamisvaiheessa tarvittavat kalusteostot, tavaraostot, palkat, vuokran, vakuu-

tukset sekä niihin tarvittavat rahamäärät ja lisäksi kaikki muut asiat, joihin tulisimme 

tarvitsemaan rahaa. Kun olin ottanut selvää, kuinka paljon eri asiat maksaisivat, niin 

aloin miettiä, mistä tähän lopputuloksena saatuun summaan saataisi hankittua rahat. 

Otin selvää erilaisista yritystuista ja mahdollisista rahoittajista ja tulin siihen tulokseen, 

että tarvittava rahasumma olisi helpointa lainata joko Finnveralta tai pankista, jolloin 

Finnvera voisi toimia takaajana. Lopuksi listasin erilaisia liiketoiminnan riskejä ja mietin, 
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miten yrityksemme voisi varautua niihin. Riskejä välttäessä vakuutukset ovat tärkeässä 

roolissa. 

 

 

Oman ammatillisen osaamisen arviointi 

Opinnäytetyön teon aloitus tuntui melko vaikealta. Työ tuntui todella isolta ja vaativalta 

ja lykkäsin sen aloitusta pitkään. Oli melko helppo päättää, että työn aihe olisi liiketoi-

mintasuunnitelma, sillä oman yrityksen perustaminen on kiinnostanut minua sekä mies-

täni jo monta vuotta. Lopullista liiketoimintaideaa oli kuitenkin vaikea lyödä lukkoon, 

sillä erilaisia ajatuksia meillä oli useita. Lisäksi tämän tapaisten kirjoitustehtävien aloitus 

on yleensä minulle se vaikein kohta. Näin kävi tälläkin kertaa ja heti, kun oli keksinyt 

lopullisen liiketoimintaidean sekä saanut muutaman sanan ylös paperille, niin erilaisia 

näkemyksiä ja ajatuksia alkoi tulla mieleen. Aina kun olen päässyt työssä vauhtiin, niin 

innostun siitä ja haluan tehdä sen mahdollisimman hyvin. 

Kun luin teoriaa eri liiketoimintasuunnitelman osista, niin huomasin osaavani ja muista-

vani entuudestaan suuren osan asioista. Olimme käyneet juuri näitä samoja asioita läpi 

markkinoinnin, logistiikan, laskennan, rahoituksen sekä henkilöstöhallinnan kursseilla. 

Tämän vuoksi teoria oli helppo sisäistää, eikä sopivan teoriataustan kirjoittamisessa 

mennyt loppujen lopuksi kovinkaan pitkään. Kertaus tuli kuitenkin tarpeeseen. Toisaal-

ta huomasin myös, että muistin asiat melko pintapuolisesti ja syvempi osaaminen tie-

tyiltä osa-alueilla puuttui. Kuitenkin kokonaiskuvan hahmottaminen on varmaan tärke-

ämpää. 

Ennen opinnäytetyön tekoa tiesin, mikä liiketoimintasuunnitelma on ja mitä osia siihen 

kuuluu. Nyt kuitenkin ymmärrän paremmin eri osien merkityksen ja niiden liittymisen 

toisiinsa. Sain tämän työn avulla melko tarkan käsityksen siitä, mitä oman yrityksen 

perustaminen oikeasti vaatii. Olin aikaisemmin opiskellut ja lukenut eri yritysmuodoista 

ja osakeyhtiön perustamistoimista, mutta huomasin, että en muistanut niitä asioita 

enää kovinkaan hyvin. 
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