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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee oman yrityksen perustamista. Työn ydin rakentuu 
kestävää kehitystä tukevan ja uusiomateriaaleja hyödyntävän käsityöyrityksen 
perustamiseen luodun liiketoimintasuunnitelman ympärille. Teoriaosuudessa kar-
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useista erilaisista näkökulmista. Tässä työssä keskityn käsittelemään verkostoitu-
mista ja sitä, miten sitä tulisi hyödyntää. Verkostoituminen on yrittäjille ajankoh-
tainen teema. Sen avulla voidaan aikaansaada uusia voimavaroja tukemaan yrittä-
jyyttä. Osuuskuntayrittäjyys toimii hyvänä vaihtoehtona käsityöyrittäjien usein 
ainoana mahdollisuutena olleelle yksinyrittäjyydelle. Työni empiirisen osuuden 
case-tutkimuksessa esittelen yritykseni liiketoimintasuunnitelman.  
 
Työn tarkoituksena on kartoittaa käsityöalan nykytilannetta ja tulevaisuutta sekä 
miettiä alan kehityssuuntia oman yrityksen perustamista silmällä pitäen.  
 
Tavoitteita työlle on kaksi: Ensinnäkin saada kattava käsitys siitä, mitä yrityksen 
perustaminen vaatii. Toinen tavoite on luoda toteuttamiskelpoinen liiketoiminta-
suunnitelma. Näin ollen tämä opinnäytetyö antaa eväitä oman yrityksen perusta-
miseen. Työn kokoaminen opetti konkreettisesti, kuinka laajaa yleistietämystä 
yrityksen perustaminen vaatii. Aiheeseen kuin aiheeseen olisi voinut syventyä 
hyvinkin perusteellisesti, mikä täytyi työn rajaamisen vuoksi kuitenkin pitää tie-
tyissä rajoissa. Opin ennen kaikkea itselle parhaiten sopivista työskentelytavoista 
ja aikatauluttamisen tärkeydestä. Liiketoimintasuunnitelman kokoaminen vahvisti 
halua ryhtyä yrittäjäksi, jonain päivänä. 
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ABSTRACT 
 
 
The two objectives of this thesis were to explore the state of handicraft entrepre-
neurship in Finland and to create a business plan for a cooperative company. 
 
The theory section of the study consists of an overview of handicraft entrepre-
neurship in Finland and the effect of sustainability on the industry. In addition, the 
cooperative type of company and networking as a business stragedy were investi-
gated. The empirical part consists of a case study, where a business plan was cre-
ated for a cooperative company called Hemlis. 
 
The study was carried out by studying literature and prior research. The business 
plan for the case was created by modifying the basic structure of a business plan 
to match the needs of the company. Knowing what the company would be helped 
a lot when listing the vision and other details. Although extensive calculation and 
research took place before writing the thesis, a big part of the numbers and infor-
mation concerning the business had to be improvised.  
 
The results show the possibilities networking offers entrepreneurs. Creating a 
business plan demonstrated how much work needs to be done before starting a 
business. The case study showed which are the best methods for myself when 
working with a large assignment. Putting together the business plan supported my 
dream of one day starting a business of my own. 
 
Key words: handicraft entrepreneurship, recycling, reuse, sustainable develop-
ment, cooperative 
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1 JOHDANTO 

Yrittäjyyteen ryhtyminen on ajatuksen tasolla kypsynyt mielessäni vuosien ajan ja 

eväät yrittäjyyteen olen saanut jo varhain kotoa. Äidin ompelutaito ja laaja kiin-

nostus käsitöihin tarttuivat lapsuudessa myös minuun. Rakennusalan monitaituril-

ta ja kirvesmiehen ammattia harjoittaneelta isältäni perin taas kiinnostukseni van-

han arvostamiseen ja kunnostamiseen.  

 

Kotona kierrätystä suosittiin kaikessa, jätteistä vaatteisiin ja rakentamisesta kodin 

tarvikkeisiin. Kaikki mahdollinen hyödynnettävissä oleva materiaali käytettiin 

uudestaan, joko korjattuna alkuperäisessä tehtävässään tai uusiomateriaalina uu-

teen tarkoitukseen. Ruoka valmistettiin alusta asti itse ja pihamaalla viljeltiin ruo-

kakasveja omaan käyttöön. Harrastukset löytyivät pihapiiristä, lähimetsistä ja jär-

veltä. Kaiken kaikkiaan ekologinen eläminen ja itsetekemisen arvostaminen juur-

rutettiin niin vahvasti omiin arvoihin, että nykypäivänäkin omassa itsenäisessä 

elämisessä se toteutuu kuin luonnostaan. 

 

Työllistyminen tekstiili- ja vaatetusalalla nykypäivän Suomessa on vähittäiskaup-

paan painottunutta ja yksi vaihtoehto on ryhtyä yrittäjäksi. Haastavaksi yritystoi-

minnan kannattavaksi saamisen tekee suurien ulkomaalaisten yritysten edullisten 

tuontivaatteiden paljous Suomen markkinoilla. Ihmiset ovat oppineet ostamaan 

vaatteet halvalla. Jatkuvasti uusiutuva tarjonta edullisista vaatteista saa kuluttajat 

vaihtamaan laadun ja kestävyyden nopeasti kulutettuun määrään. Edulliselle ker-

takäyttömuodille tulee varmasti olemaan markkinansa, mutta myös toisenlainen 

kuluttajaryhmä on olemassa. Menestymiseen vaaditaan rohkeutta ja näkemystä. 

Erikoistumista ja uskallusta ajatella uudella tavalla.  

 

Aihe työlleni on ajankohtainen ja yrittäjyyttä kohtaan on kiinnostusta käsityöalal-

la. Sen lisäksi tarvitaan myös tahtoa ja taitoa saada yrittäjyys kannattavaksi ja yrit-

täjyyteen kannustavia tahoja ja yrittäjiä tukevia järjestöjä tarvitaan ajamaan yrittä-

jien asioita. Toimivalla tukijärjestölle pienennettäisiin yrittäjyyteen ryhtymisen 

kynnystä, ja  näin yhä useampi siitä haaveileva uskaltaisi alalle.  
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Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry:n julkaisemassa selvi-

tyksessä kartoitettiin muoti- ja designalan hyödyntämättömiä voimavaroja. Selvi-

tyksessä keskityttiin erityisesti pienyritysten tulevaisuuden haasteisiin. Verkostoi-

tumisen puute ja sen aiheuttamat ongelmat olivat myös käsittelyssä. Ydinsano-

maksi kohosi kasvava tarve reagoida nopeammin alan muutoksiin ja kehittää jär-

jestötoimintaa yrittäjiä paremmin palvelevaksi. Verkostoitumisen lisäämisen tär-

keyttä painotettiin, niin yrittäjien kesken kotimaassa kuin alan kasvun tukemiseksi 

ulkomailla. 

 

Myös Kauppa- ja teollisuusministeriö on julkaissut useita aihetta käsitteleviä sel-

vityksiä. Käsityöyrittäjyys Suomessa 2000-luvulla selvitti käsityöyrittäjyyden 

muotoa, rakennetta ja kehitystrendejä. Selvityksessä esiteltiin kattavasti toimialaa, 

sen kuvauksesta ja määritelmistä yrityksien tilastotietoihin ja toimintaan. Selvi-

tyksen lopuksi oli listattu kehittämisehdotuksia alan muutoksia silmillä pitäen. 

Käsityö – yrittäjyys – hyvinvointi- Uusia liiketoiminta polkuja- julkaisussa tarkas-

tellaan käsityöalan ja hyvinvointialan yhteistyömahdollisuuksia. Julkaisu painotti 

verkostoitumisen tärkeyttä tulevaisuudessa yhdistäen kaksi eri alaa ja eritellen 

niiden yhteistyön luomia uusia mahdollisuuksia.  

 

Edelleen KTM:n julkaisema Käsillä yrittäminen- Käsityöalan yrittäjyyden kehit-

tämisstrategia 2007-2013 käsittelee aiheita käsityöalan yritystoiminnan kehittämi-

sestä kannattavammaksi. Raportti sisältää pohtivan työryhmätyöskentelyn tulok-

sena syntyneen näkemyksen alan kehittämisvisiosta ja aineksia alan kehitystyötä 

tukevasta toimintastrategiasta. Ideana on luoda alasta elinvoimaisempi ja parantaa 

alan yritysten kilpailukykyä. 

 

Henkilökohtaisesti näen verkostoituneessa yrittäjyydessä mielenkiintoisia mah-

dollisuuksia. Siirtyminen yksinyrittäjyyden ajatusmaailmasta kohti yhteisöllisem-

pää ja yhteistyökeskeisempää yrittäjyyttä lisää omia positiivisia ajatuksia yrittä-

jyyteen ryhtymisestä, minkä vuoksi valitsin tämän näkökulman opinnäytetyölleni.  

 

Vastikään Helsinkiläisen Kierrätystehdas ry:n julkaisemassa tutkimuksessa tutkit-

tiin poistomateriaaleja uusissa tuotteissa hyödyntäviä yrityksiä. Ecodesigniksi 

kutsuttua kierrätysmateriaalimuotia harjoittavien yrityksien toimintaa selvittänees-
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sä tutkimuksessa yksi keskeisistä tarkoituksista oli alan tunnettavuuden ja arvos-

tuksen parantaminen Suomessa. 

 

Suomalainen Ecodesign-ala ja sen kehittämismahdollisuudet - Tutkimus poisto-

materiaaleja uusissa tuotteissa hyödyntävistä yrityksistä on ensimmäinen laajempi 

tutkimus, joka keskittyy poistomateriaaleja hyödyntäviin yrityksiin ja niiden toi-

minnan tutkimiseen. Tutkimus suoritettiin sähköpostikyselyinä alalla toimiville 

yritykselle ja laadittiin vastausten pohjalta. 

 

Tutkimuksella saaduista tiedoista kootuissa kehityskohteissa oli selviä yhtenäi-

syyksiä Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuissa esiinnousseiden teemojen 

kanssa. Verkostoituminen nousi toistuvasti esiin niin materiaalipankkien perusta-

misessa ja tapahtumatuotannon kehittämisessä kuin alan kattojärjestön perustami-

sessakin. 

 

Anne Äyvärin vuonna 2006 julkaisemassa tutkimuksessa Käsityöyrittäjien ver-

kosto-osaaminen selvitettiin käsityöyrittäjien verkostojen rakennetta ja niiden 

keskinäisiä kytköksiä. Laajassa tutkimuksessa painotettiin verkostoitumisen tär-

keyttä käsityöyrittäjän yrityksen kehityksen ja sen kannattavuuden takaamiseksi. 

Samat teemat, jotka tulivat esiin Kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksissä, 

toistuivat myös siis tässä tutkimuksessa. 

 

Kirsi Vainio-Korhonen käsitteli laajassa tutkimuksessaan Käsin tehty: Miehelle 

ammatti, naiselle ansioiden lähde (1998) käsityötuotannon rakenteita ja strategiaa 

esihistoriallisessa Turussa. Keskeisissä rooleissa tutkimuksessa olivat koulutuk-

sen, tuotannon ja sukupuolen suhde. Tutkimus on ensimmäisiä naisyrittäjien his-

toriaa Suomessa valaisevia tutkimuksia. 
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2 ECODESIGN JA KÄSITYÖYRITTÄJYYS SUOMESSA 

Käsityöt on opittu näkemään harrastetoimintana kodeissa ja kouluissa, usein vielä 

puhtaasti naisten ajanviettotavaksi. Käsityöt tarjoavat kuitenkin todellisen mah-

dollisuuden toimeentuloon oman osaamisen avulla. Käsittelen tässä kappaleessa 

käsityöyrittäjyyden nykytilaa Suomessa ja avaan EcoDesignia käsitteenä. Otan 

kappaleen lopussa esille myös naisyrittäjyyden tilan Suomessa, vaikkei käsi-

työyrittäjyyttä enää pidetäkään vain naisten yritysmaailmana vanhojen käsitysten 

tapaan. Käsityöyrittäjyys on kuitenkin suuri työllistäjä naisille. 

 

2.1 Yleistä 
 

Käsityöllä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jolla ihminen ihminen tuottaa tuotoksia 

muokaten erilaista konkreettista materiaalia käsityötekniikoin (Kojonkoski-

Rännäli 1995, 31). Suomessa käsityöyritykset on määritelty yrityksiksi, jotka 

valmistavat muotoiltuja tuotteita käsityönä tai käsinohjattuja koneita apuna käyt-

täen. Valtaosa käsityöyritysten tuotteista on yksittäiskappaleita tai kappalemääräl-

tään pientä sarjatuotantoa. Tuotteet ovat usein sisustuksen käyttöesineitä, kuten 

huonekaluja ja tekstiilejä, kotitaloustarvikkeita, vaatteita tai jalkineita. (Käsi-

työyrittäjyys Suomessa 2000-luvulla, 9.) 

 

Ecodesign on terminä uusi ja vailla varsinaista suomennosta. Joissakin yhteyksis-

sä termi käännetään ekologiseksi suunnitteluksi, jolla voidaan viitata esimerkiksi 

tuotteiden tai rakennusten ekologiseen suunniteluun. Tyypillisesti ecodesignilla 

kuitenkin tarkoitetaan ekologista tai ympäristömyötäistä tuotesuunnittelua tai –

muotoilua. (Räsänen & Ranna 2012, 4.) 

 

Ecodesign-yritysten yhteydessä mainitaan usein poistomateriaalien käyttö. Uusien 

tuotteiden materiaalina hyödynnettäviä poistomateriaaleja kutsutaan ecodesign-

alalla usein myös kierrätysmateriaaleiksi, vaikka teknisessa termistössä kierrätys-

materiaaleilla viitataan tyypillisesti raaka-ainetasolla uudelleenmuokattuihin pois-

tomateriaaleihin. Poistomateriaaleja hyödyntävät design-yritykset ovat vain yksi 
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esimerkki erilaisista ecodesign-toimijoista. Ecodesign voi ilmetä alan toiminnassa 

myös muunlaisina valintoina, joilla pyritään minimoimaan haitallisia ekologisia 

vaikutuksia. (Räsänen & Ranna 2012, 4.) 

 

2.2 Nykytilanne 

Vuonna 2003 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri 

YTR:n mukaan noin 9 400 käsityöyritystä. Pääosa käsityöyrityksistä on toi-

minimimuotoisia, usein vain yrittäjän itsensä työllistäviä yrityksiä. Osakeyhtiöi-

den määrä on supistunut 1990-luvun lopusta korotettujen osakepääomavaatimus-

ten myötä. Käsityöyritysten eloonjäämisaste on korkeampi kuin yrityksillä keski-

määrin. Käsityötoimialoilla näkyy selvä jako miesten ja naisten toimialoihin. Kui-

tenkin on tärkeä huomata, että vastoin yleistä luuloa yli puolet käsityöyrityksistä 

on miesten omistamia. (Käsityöyrittäjyys Suomessa 2000-luvulla, 13.) 

 

Helsingin Kierrätystehtaan tutkimuksen (Räsänen & Ranna 2012, 13) mukaan 

ecodesign-yritysten tämänhetkistä lukumäärää on vaikeaa arvioida termin tuoreu-

den ja sen laajan ja moninaisen käsityksen vuoksi. Kierrätystehtaan tutkimuksen 

yhteydessä oli listays 110 Y-tunnuksellisesta ecodesign-yrityksestä.  

 

2.3 Naisyrittäjyys 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Yrittäjyyskatsaus 2010 mukaan naisyrit-

täjien määrä on kasvanut jatkuvasti 2000-luvulla. Naiset toimivat miehiä useam-

min yksinyrittäjinä. Arviolta noin 80 % naisten yrityksistä on toiminimiä eli am-

matin- tai liikkeenharjoittajia vain viidenneksen yrityksistä ollessa yhtiömuotoisia. 

Vuonna 2009 Suomessa toimi 83 000 naispuolista yrittäjää. Määrä on kolmannes 

kaikista yrittäjistä, jos alkutuotantoa eli maa- ja metsätalouden harjoittajia ei oteta 

laskuun. (Yrittäjyyskatsaus 2010, 137.) 
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Naisyrittäjiä on selkeä enemmistö sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kampaamo 

ja parturitoiminnassa. Yli 40 % majoistus- ja ravitsemusalan yrittäjistä on naisia, 

samoin hallinto ja tukipalveluissa, kuten siivouspalvelussa. Ompelimot ja merkit-

tävä osa pienistä vaatteiden ja tekstiilien vähittäiskaupoista on myös naisyrittäjien 

omistuksess. Jaoittelu nais- ja miesvaltaisiin toimialoihin näkyy siis myös yrittä-

jyyttä tarkkailtaessa. Julkaisun kertoo naisyrittäjäjien olevan myös miehiä nuo-

rempia ja koulutetumpia. (Yrittäjyyskatsaus 2010, 139-140.) 

 

Naisyrittäjyyttä tukevia tahoja Suomessa on useita: Yrittäjänaisten Keskusliitto, 

TE-keskusten naisyritysneuvojat, Naisten teemaryhmät sekä alueellisesti vaihtuvat 

toimijat. Naisten toimialoihin erikoistunutta yritysneuvontaa antavat Käsi- ja tai-

deteollisuusliitto Taito ry:n sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n alueelliset 

organisaatiot. Käsityöalan asiantuntijapalvelua antavat Taito ry:n yritysneuvojat. 

(Naisyrittäjyys 2005, 42-43.) 



 7 
 

3 KIERRÄTTÄMINEN JA EKOLOGISUUS 

Viimeaikoina keskeiseksi puheenaiheeksi nousseet ekologisuus ja kierrättäminen 

vaikuttavat laajasti elämän eri osa-alueisiin. Elintarvikkeissa suositaan luomua ja 

lähituotantoa yhä kasvavassa määrin. Vanhan kunnostaminen ja entisöinti sekä 

kaikenlainen tavaroiden tuunaus on suosittua. Ihmisiä herätellään tarkkailemaan 

omaa ekologista jalanjälkeä jopa televisio-ohjelmissa. Käsittelen tässä kappalees-

sa ekologisuuden trendiä, sen vaikutuksesta käsityöalaan ja eri ilmenemismuo-

doista. Lopuksi pohdin, millaisia mahdollisuuksia nämä teemat antavat käsi-

työyrittäjyydelle tulevaisuudessa.  

3.1 Trendi? 

Sanat ekologisuus ja kestävä kehitys esiintyvät nykyaikana yhä useammin mitä 

erilaisemmissa yhteyksissä: Halpavaateketjut myyvät eko-puuvillasta tehtyjä t-

paitoja ja vihreitä arvoja ja tekoja korostetaan puhtaamman imagon toivossa. 

Luomua ilmestyy suurien kansainvälisten yritysten tuotevalikoimiin vaihtoehdok-

si tavanomaisille tuotteille, ja kuluttaja saattaa sokaistua valtavan valikoiman 

edessä. Termit sekoittuvat, varsinkin jos vihreän leiman lisäksi sen merkitys ja 

todellinen vaikutus jää hämäräksi. Mitä esimerkiksi on paljon puhuttu kestävä 

kehitys? 

 

Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:n Brundtlandin komissios-

sa 1987 (Ympäristö 2012). Gro Harlem Brundtland totesi: ”Kestävä kehitys on 

kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mah-

dollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Wikipedia). Vuonna 1992 Rio de Janeiros-

sa, Brasiliassa, pidetyssä YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssissa pohdittiin 

talouskasvun, väestönlisääntymisen ja lisääntyvän köyhyyden aiheuttamia ympä-

ristöongelmia. 178 maan päättäjät sitoutuivat kestävän kehityksen edistämiseen. 

Kokouksessa laadittu toimintaohjelma Agenda 21 määrittelee miten kehitys toteu-

tetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiivistettynä kestävä kehitys tarkoittaa 

maailmaanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa kehitystä, päämäärä-

nään turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. 
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Käsite itsessään jakautuu vielä ekologiseen kestävyyteen, taloudelliseen kestävyy-

teen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. (Heikkilä 2002, 7.) 

 

Ympärisöasioiden vaikutus vaatealaan on noussut viime vuosien aikana selkeästi 

esille. En kuitenkaan usko kyseessä olevan vain ohimenevän trendin, päinvastoin. 

Valtaisa uutisointi ja epäkohtiin puuttuminen herättää ihmisten tietoisuutta siitä, 

että kyse on juuri meidän tulevaisuudesta, ei hetkellisestä muoti-ilmiöstä. Alan 

vaikuttajien ja tulevien osaajien harteilla on se, miten ekologisuuden ja ympäris-

töasioiden arvostaminen saadaan osaksi tavallista elämää, pysyväksi jokapäiväi-

siin valintoihin. 

3.2 Ympäristöasioiden vaikutus käsityöalaan 
 

Suomeen on viime vuosien aikana perustettu kymmeniä ecodesign-alan yrityksiä, 

joita yhdistää tuotteiden suunnittelu tai valmistaminen ekologisin toimintaperiaat-

tein (Kierrätystehdas 2011). Ekologisen ajattelun ja kierrättämisen suosion vaiku-

tukset vaatteisiin ja niiden tuontantoon ilmenevät eri tavoin ja vaikuttaen tuotteen 

elinkaaren eri kohdissa. Kierrättäminen perinteisesti on tarkoittanut tuotteen elin-

kaaren pituuden jatkamista sen loppupäästä joko myymällä tai lahjoittamalla se 

eteenpäin. Toisaalta ekologinen ajattelu vaikuttaa nykyään jo myös suunnittelu-

työhön, jolloin tuote alun perin pyritään suunnittelmaan mahdollisimman ekologi-

sesti tuotettavaksi. 

 

Vaatteet ovat aina heijastaneet omaa aikakauttaan ja pinnalla olevia teemoja. 

Vaikka muoti on myös toiminut mahdollisuutena paeta karua todellisuutta, sen 

avulla voidaan selkeästi lukea kunkin aikakauden yhteiskunnan tilaa ja sen ajan-

kohtaisia aiheita. Käsityöt mielletään usein perinteisiin tukeutuvaksi harrastetoi-

minnaksi, jolla on juuret syvällä edellisissä sukupolvissa. Aika muokkaa myös 

harrastekäsitöiden luonnetta, mutta erityisesti harrastuksen muuttuessa yrittäjyy-

deksi ja elannon tuojaksi heijastuu yhteiskunnan tila yhä voimakkaammin käsi-

työalaan luoden uusia vaatimuksia ja haasteita. Toisaalta ne voi nähdä myös mah-

dollisuuksina. 
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Entinen Greenpeace-aktiivi, nykyinen prosessitekniikan professori Lüneburgin 

yliopistossa, Saksalainen Michael Braungart on kehdosta kehtoon ajattelun uran-

uurtaja. Kehdosta kehtoon -tuotteet ottavat mallia luonnosta, eikä mitään heitetä 

hukkaan. Niissä ei ole mitään sellaista, mitä ei voitaisi käyttää uudelleen raaka-

aineena. Braungrautin mielestä tähänastinen ekoajattelu, jossa pyritään vähentä-

mään kulutusta ja tuottamaan vähemmän haitallisia aineita, on sama kuin van-

hemmat eivät löisi lastaan kymmenen vaan yhdeksän kertaa päivässä. (Vihreä 

Lanka 2008.) 

 

Englantilaisen tutkimuksen mukaan kilo tekstiilejä tuottaa kolme kertaa yhtä suu-

ren määrän ilmastopäästöjä kuin kilo metallia tai muovia (Lövin 2008, 99). Vaate-

teollisuuden ja nykyaikaisen kulutustottumuksen aiheuttamia vaikutuksia ympä-

ristöön ei voida väheksyä. Voidaanko vaatteiden kautta sitten vaikuttaa kestävää 

kehitystä tukevasti? Suunnittelija Riikamaria Paakkunaisen mukaan kestävän ke-

hityksen strategia on kaksisuuntainen. Tekstiilien ja vaatteiden kierron tulisi olla 

tehokkaampaa, mikä vähentäisi saasteiden määrää ja materiaalien ja energian 

käyttöä, ja vaatteiden kiertoa tulisi hidastaa hyödyntämällä laadukkaammat, 

muunneltavammat ja pitkäikäiset tuotteet paremmin, jolloin niitä tarvitsisi tuottaa 

vähemmän (Paakkunainen, R. 1996, 107).  

 

Suomessa kierrättäminen on ollut merkittävässä roolissa erityisesti sodan jälkeise-

nä aikana, jolloin oli puutetta materiaaleista. Yksi elämään jäänyt esimerkki käy-

töstä poistuneiden vaatteiden hyödyntämisestä uuteen tarkoitukseen on räsymatto. 

Vanhoista vaatteista leikattua kangassuikaletta kudottiin kangaspuilla tiiviiksi 

matoksi, joka kesti hyvin käyttöä ja puhdistamista. Vaikka matot tehtiin vanhoista 

vaatteista, niillä oli selkeä käyttötarkoitus ja arvo. Matoilla korostettiin myös juh-

lapäivien tärkeyttä: usein juuri juhannuksena lattialle laitettiin puhtaat ja sävyltään 

vaaleammat matot. (Lukkarinen 2008, 62-63.) 

 

Kirpputorit ovat yksi selkeimmistä kierrätyksen ilmenemismuodoista vaatteissa ja 

tekstiileissä. Suomessa suosio alkoi 1990-luvulla talouslaman myötä. Kirpputori 

on alun perin lähtöisin Ranskasta. Nimensä (ransk. marché aux puces) se sai van-

hoissa vaatteissa usein olleista kirpuista. (Wikipedia 2012) 
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Toimintatavoiltaan erilaiset kirpputorit eroavat toisistaan. Ne voivat olla itsepalve-

lumyymälöitä, joihin pöytävuokraa vastaan voi tuoda omia kierrätettäviä tuottei-

taan myytäväksi ja myymälän omistaja hoitaa itse myymisen. Pöytäkirpputorit 

ovat usein torimaisia myyntitapahtumia, jossa myynti hoidetaan henkilökohtaises-

ti. Suomessa on myös paljon lahjoituksia vastaanottavia kirpputoreja, jotka toimi-

vat usein jonkun tahon hyväksi. Tunnetuimpia esimerkkejä näistä kirpputoreista 

ovat Pelastusarmeijan ja Suomen punaisen ristin Kontti.  

 

Second-hand ja vintage ovat termeinä usein käytettyjä, vaikka todellinen merkitys 

ei välttämättä ole selvillä. Second-hand on englanninkielinen termi käytetylle ta-

varalle. Kirpputorien suosion noustessa second-hand-liikkeitä on ilmestynyt yhä 

enemmän katukuvaan kenties välttääkseen liikkeidensä leimautumisen kirpputo-

reiksi. Useimmin väärinkäytöksiä kuulee vintage-sanan yhteydessä. Vintagena 

pyritään myymään kaikkea vanhaa ja käytettyä, vaikka todellisuudessa kyse on 

vain tietyn aikakauden vaatteista. Helsinkiläisen vanhoja laatuvaatteita myyvän 

Play it again Sam -liikkeen omistaja Arja Könösen sanoin ainoastaan 1920–1970-

lukujen vaatteet ovat vintagea (Vihreä lanka 2009). 

 

Vaatteiden vuokraaminen on aiemmin keskittynyt lähinnä miesten pukuihin tai 

naisilla vanhojen tansseihin tarvittavien iltapukuihin. Nyt vuokraamisen sijaan 

vaatteita voi lainata kirjastokirjojen tapaan. Tukholmassa sijaitsevasta Lånegarde-

robenista kopioitu ajatus on konkretisoitunut Helsinkiin Vaatelainaamon muodos-

sa (Nopsa 2011). Jäsenyysperiaatteella toimivasta Vaatelainaamosta asiakas saa 

jäsenmaksua vastaan lainata vaatteita ja asusteita kuukaudeksi kerrallaan. Vaate-

lainaamon tuotevalikoimista löytyy nuorten suomalaisten suunnitelijoiden lisäksi 

vintagea (Nurmi 2011). 

 

On arvioitu, että vaateteollisuudessa kankaasta 15-20 % päätyy leikkuujätteen 

muodossa käyttämättömänä kaatopaikalle. Zero waste -suunnittelussa tuotteen 

kaavoitus suunnittellaan niin, että syntyy mahdollisimman vähän leikkuujätettä. 

Suunnitteluun on kaksi lähestymistapaa. Toinen on suunnitella kaavat palapeli-

mäisesti niin, että ne asettuvat kankaalle mahdollisimman tarkasti lomittain. Zero 

waste -ajattelua voi toteuttaa myös jättämällä leikkuun kokonaan pois ja yksinker-

taisesti poimuttamalla, neulaamalla ja ompelemalla kankaan kokonaisuudessaan 
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muotoonsa. Juuri tätä tekniikkaan käyttää lahtelainen suunnittelija Marleena Ter-

ho zero waste -suunnittelua toteuttavan tuotemerkkinsä ensimmäisessä mallistossa 

Nina olen palasina (Terho 2012). Yksi ajattelun pioneereistä on suomalainen Ti-

mo Rissanen, joka toimii Parsons the New School for Design:ssa avustavana pro-

fessorina vaatesuunnitellussa ja kestävässä kehityksessä. (The New York Times 

2010.) 

 

Monet ekologisuutta suosivat suunnittelijat ja yritykset hyödyntävät teollisuuden 

ylijäämämateriaaleja. Myös vanhojen vaatteiden ja tekstiilien käyttäminen uuden 

luomiseen on suosittua. Yksi molempia edellä mainittuja hyödyntävistä ja ehkä 

yksi tunnetuimmista alan yrityksistä on suomalainen Globe Hope. Vuonna 2003 

Globe Hope hyödyntää vaatteissaan vanhoja armeija varusteita, työvaatteita ja 

sairaalatekstiilejä vasta-iskuna nykyajan pikamuodille (Uudelleen käytettävää 

2008, 224). 

3.3 Tulevaisuuden mahdollisuudet 
 

Uskon innovatiivisuuden nousevan yhä suurempaan rooliin ekologisuuden ja vaat-

teiden yhteisessä tulevaisuudessa. Jo olemassa olevien materiaalien tehokkaampi 

hyödyntäminen yhdistettynä suunnittelutasolla materiaalitehokkaampaan työsken-

telyyn luo alalle haasteita, mutta myös mahdollisuuksia ja työpaikkoja. Toisaalta 

näiden ajatusten myyminen isoille teollisuuden tuottajille vaatii idean kannattajia 

ja niiden eteenpäin vievää ja kehittävää toimintaa. Tähän tarvitaan alaa opiskele-

vien, vasta valmistumassa olevien tulevaisuuden ammattilaisten hyödyntämätöntä 

potentiaalia. Muutoksen tulisi tapahtua alan oppilaitoksissa. Uskallusta ajatella 

tuoreesti ja tukea uudenlaiselle ajatuksille täytyy löytyä sieltä, mistä oppi saadaan.  

4 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA VERKOSTOITUMINEN 
 

Yrittäjyyteen ryhtyminen ja yrityksen perustaminen vaatii tekijältään paljon. Täs-

sä kappaleessa käsittelen osuuskuntamuotoisen yrityksen perustamista. Tuon esil-

le myös verkostoitumisen roolin tulevaisuuden yrittäjyydessä. 
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4.1 Osuuskuntamuotoisen yrityksen perustaminen 
 

Yritysmuodot jaetaan kahteen päätyyppiin: henkilöyrityksiin ja pääomayrityksiin. 

Henkilöyrityksiksi luetaan yksityisliikkeet (toiminimet), avoimet yhtiöt ja kom-

mandiittiyhtiöt. Pääomayrityksiin kuuluvat osakeyhtiö ja osuuskunta. (Meretniemi 

& Ylönen 2008, 41.) 

 

Osuuskuntamuotoisella yrittäjyydellä on jo yli 100-vuotinen historia Suomessa, ja 

osuuskuntayrityksiä maassamme on noin 4000. Osuuskunnista löytyy suurosuus-

kuntien, kuten Osuuspankki ja S-ryhmä, lisäksi myös pienosuuskuntia. (Yhdessä 

yrittämään 2010.) Käsityöyrityksien ja –yrittäjien luomat osuuskunnat lukeutuvat 

juuri näihin jälkimmäisiin. 

 

Osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään kolme (Yrityksen perustamisopas 

2010, 34).  Osuuskunnalle valitaan hallitus ja yleensä myös toimitusjohtaja. 

Osuuskunta on velvollinen tekemään perusilmoituksen kaupparekisteriin kuuden 

kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Perustaminen raukeaa, 

ellei ilmoitusta tehdä. Perustamisilmoituksen allekirjoittaa hallituksen varsinainen 

jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö. Ilmoitukseen on oheistettava osuuskunnan 

perustamiskirja, säännöt sekä pöytäkirja hallituksen puheenjohtajan ja mahdolli-

sen toimitusjohtajan valinnasta. Perusilmoitukseen on liitettävä hallituksen jäsen-

ten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että perustamisessa on noudatettu osuuskun-

talakia. Osuuskunnan perustamiskirjan allekirjoittavat kaikki perustajat. (Suomen 

Yrittäjät 2004) 

 

4.2 Verkostoituminen mahdollisuutena 
 

Verkostoitumisesta ja sen tärkeydestä ammatillisen menestymisen ja kehityksen 

kannalta keskustellaan usein jo ensimmäisten työpaikkojen myötä. Verkostoitu-

minen laajasti ja monipuolisesti luo yhteyksiä ja linkkejä, joista voi myöhemmin 

olla merkittävää hyötyä, esimerkiksi uutta työpaikkaa etsittäessä. Paitsi että ihmi-

sen olisi tärkeää luoda henkilökohtaisesti yhteyksiä työelämässä, erityisen tärkeää 
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verkostoituminen on yrittäjälle. Tuija Toivolan sanoin yritysten välinen liittoutu-

minen ja yhteistyö ovat keskeisiä seikkoja nykypäivän liiketoiminnassa menesty-

miselle (Toivola 2006, 8). 

 

Miksi yrittäjän tulisi verkostoitua? Eikö yrittäjyydessä ole juuri kyse henkilökoh-

taisesta ammattitaidosta ja moniosaamisesta ja näiden voimin oman yrityksen 

eteenpäin puskemisesta? Ajattelutapa on muuttumassa: Erityisesti pienille ja kes-

kisuurille yrityksille verkostoituminen luo mahdollisuuksia markkinoille, joille 

yksin ei esimerkiksi markkinointiosaamisen tai asiakassuhteiden puuttuessa olisi 

asiaa, samalla mahdollistaen yrityksen keskittyä siihen minkä osaa parhaiten 

(Toivola 2006, 13). Ideana on siis tukea yrittäjyyttä hankkimalla palveluja muilta 

yrittäjiltä luoden samalla itselle mahdollisuuden erikoistua omaan osaamiseen 

kokonaisvaltaisemmin.  

 

Verkostotyyppejä on erilaisia, ja ne vaikuttavat keskenään toisiinsa. Vaihdanta-

verkostossa yritykset toimivat yhteistyössä, tuotannossa tai kaupankäynnissä. Tä-

hän vaikuttavat vuorovaikutusverkostot, joiden kanssa ei tehdä kauppaa vaan joi-

den kanssa vaihdetaan tietoa. Näihin verkostoihin voivat kuulua niin yksilöt esi-

merkiksi konsultit kuin yrityksetkin, kuten tilitoimisto ja pankki. Yritysten ver-

kostotyyppeihin luokitellaan myös sosiaalinen verkosto. Yrittäjyys merkitsee ris-

kien ottamista, joten on tärkeää, että yrittäjän henkilökohtainen verkosto (perhe, 

ystävät ja tuttavat) toimii tukiverkostona vaikeiden tilanteiden varalle. Nämä ver-

kostot jakautuvat epävirallisiin ja virallisiin verkostoihin. Epävirallisiin kuuluu 

juuri henkilökohtainen verkosto, virallisiin verkostoihin virastot ja muut viralliset 

tahot, joiden kanssa yrittäjä verkostoituu. (Toivola 2006, 24.) 

 

Verkostoiden luonne vaikuttaa sen jaotteluun horisontaalisiin ja vertikaalisiin ver-

kostoihin. Horisontaalinen verkosto tarkoittaa saman toimialan sisällä toimivien 

kilpailijoiden yhteistyöverkostoja. Vertikaaliset verkostot ovat saman tuotanto- tai 

arvoketjun jäseniä, joiden tuotteet ja palvelut täydentävät toisiaan. (Toivola 2006, 

25.) 
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Hyödynnetäänkö verkostoitumista tekstiili- ja vaatetusalan yrityksissä ja käsi-

työyrittäjien keskuudessa? Omakohtaiset kokemukset Lahden alueen yrittäjien 

verkostoitumisesta ovat positiiviset. Yhteistyötä tehdään erilaisten myynti- ja 

elämystapahtumien voimin. Monet kivijalkamyymälät myyvät valikoimissaan eri 

yrittäjien tuotteita, mikä luonnollisestikin parantaa tuotemerkkien tunnettavuutta 

ja levikkiä. Samalla näiden tuotteiden pitäminen liikkeen valikoimissa monipuo-

listaa sen tarjontaa, mikä on taas hyvä asia liikeen kannalta. Monipuolisempi tuo-

tevalikoima lisää sitä mahdollisuutta, että asiakas löytää itselleen sopivan tuotteen.  

 

Uusi tuttavuus Lahden alueella on Aatekaappi. Aatekaappi on erilaisten pien-

yrittäjien verkosto. Verkostossa mukava olevat yritykset toimivat käsityötuottei-

den, vintagen, antiikin, koru- ja vaatesuunnittelun parissa. Monipuolisen kattauk-

sen taitoa ja tuotteita tarjoavia yrityksiä yhdistää toisiinsa tunnelma, kodikkuus ja 

nostalgia. Käsillä tekeminen ja päijäthämäläisyys ovat heille aate ja elämäntapa. 

Aatekaapin lähtökohtana on yritysten voimavarojen yhdistäminen ja halu toimia 

yhdessä. Rakentava ja yhteisöllinen toiminta tuottaa tapahtumia ja haastaa muita 

luomaan uusia verkostoja. (Aatekaappi 2012.)  

 

Läpikäymissäni aikaisemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä kaikissa peräänkuu-

lutettiin verkostoitumista. Yrittäjät kaipasivat kattavampia ja toimivampia järjes-

töjä tukemaan toimintaansa. Myös alaan liittyvän tiedon toivottiin tulevaisuudessa 

löytyvän selkeämmin, mahdollisesti yhdestä yhteisestä tietokannasta.  

 

 

5 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 
 

Opinnäytetyöni empiirinen osio käsittää case-tutkimuksena tehdyn liiketoiminta-

suunnitelman ideoimalleni Hemlis-osuuskunnalle. Idea yrityksestä ja sen luon-

teesta on kypsynyt vuosien ajan. Opinnäytetyön tekeminen oli erinomainen mah-

dollisuus tutustuta tarkemmin liiketoimintasuunnitelman rakenteeseen ja luoda 

oman liikeidean ympärille oikea liiketomintasuunnitelma. 
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5.1 Case-tutkimus 
 

Case-tutkimus eli tapaustutkimus on yksi tutkimusmenetelmistä (Wikipedia 

2012). Sen sijaan että otettaisiin suuri, edustava aineisto ja tutkittaisiin tilastolli-

sesti sen ominaisuuksia tapaus-tutkimuksissa, paneudutaan muutamiin tapauksiin 

syvällisesti ja tutkitaan niitä eri puolilta. Tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää 

yleistyksiä, tyypillisiä piirteitä tai syy-seuraussuhteita, vaan kuvailla ilmiöitä ja 

tehdä niistä uusia havaintoja. (Writing@CSU 2012) 

 

Tämä työ on luonteeltaan laadullinen case-tutkimus. Laadullisen tutkimuksen 

ideana on kuvailla jotakin ilmiötä seikkaperäisesti ja antaa sen sisällöille tulkinto-

ja. Tutkimuksen kohteena oleva asia on tarkoitus saada ymmärrettäväksi ja löytää 

ilmiöön sisältyviä merkityksiä. Työn edetessä todellisuutta vastaavasta aineistosta 

kehitetään uutta teoriaa. (Virtuaali Ammattikorkeakoulu 2012) 

 

6 CASE HEMLIS: LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
 

Hemlis on case-tutkimuksessa kohteena olevan yritykseni nimi. Sanan juuret joh-

tavat ruotsinkielen sanoihin hemlig, salainen ja hemlighet, salaisuus, arvoitus (Sa-

nakirja.org). Hemlis on sana vuosien takaa lapsuudenkodistani, jossa se oli ku-

vaava sana jollekin rakkaalle asialle tai esineelle. Hemlis saattoi olla myös salai-

suus ja ominaista hemliksille oli sen henkilökohtaisuus. Hemlis ei ollut kaikille 

sama, kaikilla kuitenkin on hemliksiä. 

 

Liiketoimintasuunnitelman runko johdattelee Yrityksen perustajan käsikirjan (Me-

retniemi, I. & Ylönen, H. 2008, 25) mallia, jota on kuitenkin muokattu vastaa-

maan paremmin visio- ja arvolähtöistä liikeideaa asiakasnäkökulma huomioiden. 
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Kuvio 1. Liiketoiminta suunnitelma (Meretniemi, I. & Ylönen, H. 2008, 25) 

 

6.1 Yrityksen kivijalat 
 

Yritysmuodoksi omaa yritystä suunnitellessani valitsin osuuskunnan. Syiksi yri-

tysmuodon valintaan vaikuttaa osuuskunnan perustamisen helppous ja sen luon-

teen sopivuus käsityöyritykselle. Osuuskunta toimii hyvin myös pienyrittäjien 

verkostoitumisen muodoksi (Meretniemi & Ylönen 2008, 48), mikä tukee opin-

näytetyöni näkökantaa. 

 

Osuuskunta muotoisena toimivan Hemliksen liikeidea on toimia mahdollisimman 

pitkälle kestävää kehitystä tukevasti ja ekologisesti samalla tuottaen persoonallisia 

ja tyylikkäitä tuotteita uusiomateriaaleista ja teollisuuden ylijäämämateriaaleista. 

Palveluun kuuluu myös asiakkaiden omien tuotteiden muokkaaminen joko uudis-

tetuksi versioksi vanhasta tai täysin toiseksi tuotteeksi. Tarkoitus on tavoittaa ku-

luttajat, jotka eivät halua enää vastuuttomasti kuluttaa, vaan haluavat päivittäisillä 

valinnoillaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Maailmassa on jo paljon hyödynnettävissä 

olevaa materiaalia eikä uuden luomiseen tarvita uutta materiaalia. Hemliksen toi-
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minta-ajatus perustuu materiaalien uudelleen hyödyntämistä kannattavaan cradle-

to-cradle ajatteluun, jota olen käsitellyt luvussa 3.2.  

 

Visiona Hemlikselle on kehittyä jäseniensä näköiseksi osuuskunnaksi. Osuuskun-

tamuotoiseen yritykseen vaaditaan vähintään kolme jäsentä, joten tarvitsen aina-

kin kaksi muuta perustajaa lisäkseni. Perustajakollegoiltani eli perustettavan 

osuuskunnan muilta jäseniltä odotan ennen kaikkea samanlaista arvomaailmaa, 

vahvaa yrittäjäluonnetta ja innovatiivisuutta. Omaa vahvuusaluettani on vahva 

tietämys tekstiileistä ja vaatteista, materiaalitasolta valmistuksen kautta myyntiin. 

Vuosien kokemus vaatteiden myyntityössä on vahvistanut opintojen kautta kerät-

tyä tietopohjaa ja vuorovaikutustaitoja asiakaspalvelussa. Intohimoinen kirpputo-

rien kiertäminen on harjaannuttanut löytämään aarteet roinan seasta ja kehittänyt 

näkemään materiaalien mahdollisuudet. Laaja kiinnostus kulttuurin eri osa-

alueisiin tarjoaa erinomaisen inspiraationlähteen, mistä on hyvä ammentaa vaikut-

teita omaan työhön. 

 

Kollegani voisivat olla ammatillisilta taustoiltaan hyvinkin erilaisista lähtökohdis-

ta, sillä erilaisuus on erityisesti tässä tapauksessa nähtävissä rikkautena. Muotoili-

jan tai suunnittelijan ammattitaito monipuolistaisi osuuskunnan osaamista. Toi-

saalta esimerkiksi graafista osaamista omaava jäsen olisi myös osuuskunnalle ar-

vokas lisä. Liikkeen imagoa luodessa ja esimerkiksi markkinoinnin suunnittelussa 

graafinen osaaminen on uskottavan jäljen kannalta elintärkeää. Kädentaitojen 

omaaminen termin kaikissa muodoissa on suositeltavaa. Pyrkisin löytämään seu-

raksi seikkailua pelkäämättömiä luonteita. Moniosaajia, joissa yhdistyy luovuus ja 

käytännön osaaminen kykyyn nähdä asiat tuoreesti ja ennakkoluulottomasti. Am-

mattinimike on toissijainen seikka, kun vain tahtoa, näkemystä ja taitoa löytyy.  

 

Jäsenien mukanaan tuoma monipuolinen osaaminen ja ammattitaito yhdistettynä 

yhteen yhteiseen ajatusmaailmaan luovat Hemliksestä rohkeasti toimivan, pa-

remman tulevaisuuden puolesta ajattelevan yhteisöhenkisen osuuskunnan. Visiona 

on olla suurten tekojen pieni edelläkävijä. Tulevaisuudessa toiminta voi monipuo-

listua mahdollisuuksien ja kannattavuuden mukaan. Palveluvalikoimiin tulee li-

sämä kalusteiden kunnostaminen ja myyminen. Tilojen koon luomien rajojen si-

sällä Hemlis tarjoaa tiloissaan erilaista yhteisöllistä toimintaa kysynnän mukaan. 
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Tarkoitus on luoda kotoisa ympäristö monipuoliselle toiminnalle, jossa on yksi 

yhteinen osuuskunta toiminnan tukena. Yritys on verkostoitunut lähiseudun osaa-

jien kanssa ja hyödyntää pääasiassa heidän palvelujaan. Tulevaisuudessa yrityk-

sellä on vakiintunut ja kasvava asiakaskunta, joille on olemassa asiakasrekisteri. 

Tulevina vuosina liike myy saman ideologian jakavien paikallisten suunnittelijoi-

den ja muotoilijoiden tuotteita osana omaa valikoimaa. 

 

Hemliksen missiona on näyttää esimerkkiä muille yrityksille, miten pienillä teoilla 

voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen kestävää kehitystä tukevasti. Tarkoitus on myös 

todistaa, ettei ekologisten arvojen omaamisen tarvitse tarkoittaa kauniista asioista 

ja vaatteista luopumista. Tyylikkyys ja persoonallinen pukeutuminen ei väistämät-

tä tarkoita ympäristön kuormittamista ja luonnonvarojen kuluttamista. Kyse on 

valinnoista, ja näillä valinnoilla Hemlis haluaa luoda vaihtoehdon kuluttajille. 

Kaiken kaikkiaan Hemlis haluaa toimia hyvää tukien ja iloista mieltä levittäen. 

Yrityksen ei tarvitse toimia riisto-periaatteella menestyäkseen. Hemlis haluaa olla 

mukana yritysmaailmassa omana itsenään, hyvässä hengessä. Kaikki on mahdol-

lista, jos sille annetaan mahdollisuus. 

6.2 Kilpailija-analyysi 
 

Vastaavanlaisia yrityksiä ja yrittäjiä Päijät-Hämeen seudulla on koko ajan kasva-

vassa määrin.  Esittelen seuraavaksi kilpailijoista vahvimmat. Lahden Rautatien-

kadulla vuodesta 2009 toiminut Autiotalo myy vintagevaatteita ja -asusteita sekä 

kivijalkamyymälässään että nettikaupassa (Autiotalo 2011). Florencia flower & 

vintage yhdistää myymälässään nimensä mukaisesti kukkakaupan ja vintageliik-

keen (Aatekaappi 2012). Liikkeellä on myös Löydä Aarteesi -palvelu, jonka avul-

la asiakas voi etsiä menneiden vuosien aarteita (Florencia 2012). Molemmat yllä-

mainitut yritykset myyvät myös kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita 

liikkeeissään (Aatekaappi 2012).  

 

Ekologista ajattelutapaa kannattavia, materiaalien uusikäyttöä hyödyntäviä yrityk-

siä on Lahden alueella useita. Kilpailevien yritysten olemassaolo asettaa aloitta-

valle yritykselle haasteita oman toiminnan kannattavuuden vakiinnuttamisessa. 
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Toisaalta kilpailu näinkin erikoistuneella toimialalla kertoo siellä piilevistä mark-

kinoista. Kilpailijoita löytyy todella vakiintuneista asemista koko Suomen tasolla-

kin. Erittelen tähän nyt muutamia paikallisia yrityksiä, joiden aseman kilpailijoina 

yhteisen markkina-alueen koen haastavammaksi.  

 

Florencia flower & vintage Lahdenkadulla on luonut todella toimivan imagon 

lyhyessä ajassa. Raikas ajatus yhdistää vintage-vaatteet ja kukat saman katon alle 

toimii liikkeen kauniissa tiloissa. Liike myy lisäksi kenkiä, koruja ja asusteita, 

kuten hattuja, huiveja ja laukkuja. Florencialla on myynnissä myös muutamia 

suomalaisten suunnitelijoiden tuotteita, jotka tuovat monipuolisen lisän liikkeen jo 

ennästään runsaaseen valikoimaan. Vahvuutena voi pitää liikkeen hienostunutta 

tunnelmaa, joka toisaalta voi toimia myös asiakkaita karkottavana elementtinä. 

Markkinointia liike tekee internetin kautta mm. omilla sivuillaan ja liikkeen Face-

book-sivustolla. Mainontaa näkee myös paikallisissa lehdissä ja ilmoituksissa 

kaupungilla. 

 

Autiotalo on rehellisesti retro-henkiseen vaatteeseen ja tunnelmaan luottava van-

han vaatteen myymälä. Yrityksen tilat Rautatienkadulla huokuvat tunnelmia eri 

menneiltä aikakausilta. Liikkeessä on kotoisa tunnelma, osittain tiloista löytyvän 

pienen kahvilanurkkauksen ansiosta. Vintage-tuotteiden lisäksi liikkeessä myy-

dään vanhoista materiaaleista valmistettuja kierrätystuotteita. Autiotalo tekee 

myös korjausompeluja, niin asiakkaan omiin kuin liikkeestä mahdollisesti pientä 

muokkausta kaipaaviin löytöihinkin. Vahvuutena on Autiotalolle näkisin selkeän 

erikoistumisen enemmän retro-henkiseen vaatteeseen. Rajaus karsii varmasti asia-

kaskuntaa, mutta mahdollistaa liikkeen asiakasryhmän tehokkaamman palvelun. 

Autiotalon valmistamien uusiotuotteiden vaihtelevan laadun kokisin yhtenä yri-

tyksen heikkouksista. 

 

Yhteistä yllä oleville yrityksille on niiden vakiintunut asiakaskunta ja keskeinen 

sijainti. Pystyäkseni kilpailemaan näitä vastaan täytyy pystyä erikoistumaan taval-

la, joka on tuore ja tarjoaa asiakkaille jotain uutta. Liikkeen tilojen sijainti keskus-

tassa on myös ehdotonta, jos haluaa kilpailla samoilla markkinoilla.  

Kilpailijoista Hemlis eroaa kotoisen, mutta tyylikkään ja mielenkiintoisen ima-

gonsa avulla. Uusiomateriaalista valmistettujen ja second-hand- tuotteiden ei tar-
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vitse tarkoita automaattisesti vaatteita, jotka tunnistaa keittiön verhoiksi tai nuh-

juisten nukkaantuneita kirppislöytöjä.  Käsityön jälki saa näkyä, mutta sen on ol-

tava laadukasta, tyyliltään uskottavaa. Tuotteet valmistetaan laatua kunnioittaen ja 

asiakkaan persoonallista tyyliä tukien, unohtamatta Hemliksen toiminnan ydinaja-

tusta. 

6.3 Tuotteista 
 

Hemliksen tuotteet tarjoavat mahdollisuuden ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita 

uusista tavoista käyttää materiaaleja uuden luomiseen. Hemlis on ihmisille, jotka 

haluavat pukeutua mielenkiintoisesti ja persoonaansa korostaen, mutta ajatellen 

samalla myös kuluttamisensa vaikutusta ympäristöön. Hemlis tarjoaa mahdolli-

suuden käyttää tarpeettomana ollut materiaali uuden käyttötarkoituksen täyttävän 

tuotteen luomiseen, asiakkaan omien toiveiden mukaisesti. 

 

Hemliksen tuotevalikoimiin kuuluu vaatteita ja asusteita, kuten laukkuja, koruja, 

huiveja ja hattuja. Tuotteina valikoimissa on myös kodintekstiilejä ja asiakkaan 

toivomuksien mukaan toteutettavia muita tuotteita. Kierrättäminen ja kestävän 

kehityksen tukeminen ovat yhteisenä teemana tuotteille. Liikkeen valikoimiin 

kuuluu myös tarkoin valikoituja second-hand-tuotteita, mutta tarkoitus ei kuiten-

kaan ole olla kirpputori. Tuotteille yhteistä on olla aikaa ja käyttöä kestäviä, ole-

matta tylsiä. Ne ovat luonteeltaan persoonallisia ja hauskoja, olematta kuitenkaan 

mauttomia. Hemlis haluaa tuotteissaan täyttää nimensä takana olevan tarinan ja 

auttaa jokaista asiakasta löytämään valikoimistaan se oma hemlis. 

 

 

6.4 Kohderyhmästä 
 

Hemliksen kohderyhmää ovat kaupungissa jokapäiväistä elämäänsä elävät aikui-

set. Kohderyhmän ikähaarukka ulottuu parikymppisistä aina keski-iän ylittänei-

siin. Tarkoitus ei ole rajata ihmisiä ikänsä perusteella pois kohderyhmästä. Tärke-
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ämpää on tapa, millä he maailmaa katsovat ja minkälaisena sen näkevät. Hemlik-

sen asiakkaat ovat maailman tilan tiedostavia, mutta myös elämästään nauttivia 

ihmisiä. Sen sijaan että he murehtisivat mitä kaikkea he eivät voi saada, he nautti-

vat asioista, jotka ovat heille mahdollisia.  

 

Hemliksen tyyppiasiakasta voisi ehkä kuvata seuraavasti: Hän on onnellinen ai-

kuinen. Hän asuu kaupungin keskustan tuntumassa vuokralla puutalohuoneistossa 

pitkäaikaisessa vakiintuneessa parisuhteessa. Hän on suorittanut korkeakoulutut-

kinnon, minkä jälkeen jatkanut opiskelua avoimen yliopiston kautta häntä kiinnos-

tavista aiheista. Hän työskentelee keskituloisessa työssä kirjastotyöntekijänä. Hän 

ideoi ja järjestää vaihtuvia teemoja ja tapahtumia työpaikallaan. Hän nauttii työs-

tään ihmisten parissa, mutta työ ei merkitse hänelle kaikkea. Elämisestä nauttimi-

nen on hänelle tärkeämpää.  

 

Hän harrastaa kulttuuria monessa eri muodossa, ja erityisesti hän nauttii taidenäyt-

telyistä, elokuvista ja musiikista. Hän on luonteeltaan utelias ja ottaa mielellään 

asioista selvää, haluaa olla tietoinen. Hän nauttii ruuanlaittamisesta yksinkertaisis-

ta puhtaita raaka-aineita, lähiruokaa ja luomua suosien. Hän kierrättää ja on muu-

tenkin kiinnostunut kestävän kehityksen toteutumisesta päivittäisessä elämässä. 

Turhaa kuluttamista hän välttää. Hän suosii julkisia kulkuneuvoja, kaupungissa 

hän liikkuu joko kävellen tai polkupyörällä. 

 

Hän on kiinnostunut vaatteista ja pukeutumisesta, mutta käyttää mieluummin ko-

timaisia ja kestäviä vaatteita. Vapaa-aikanaan nainen nauttii luonnosta, kiertelee 

kirpputoreja ja viettää aikaa ystäviensä seurassa elämästä nauttien. Hän arvostaa 

leppoisaa elämää ja kauniita asioita, mutta ei halua kerätä ympärilleen turhaa ma-

teriaa. Hän viihtyy kotona ja arvostaa arjen pieniä asioita, joista elämän parhaat 

rikkaudet hänen mielestään koostuvat.  
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6.5 Toimintatavat 
  

Liikkeen tilojen on tarkoitus jättää huomio itse tuotteille. Tyyli on pelkistetty, 

teollinen ja yksinkertainen. Luonnetta tilaan tuodaan entisöidyllä puulla ja patinoi-

tuneella metallilla. Lämpöä tilaan tuo valaistus ja muunneltavissa oleva vuodenai-

kojen ja sesonkien mukaan vaihtuva somistus erilaisilla esineillä ja materiaaleilla. 

 

Pääasiassa työskentely tapahtuu liikkeen tiloissa. Työpiste liiketilan yhteydessä 

vaatii tiloiltaan paljon, mutta näin mahdollistetaan töiden yhdistäminen toisiinsa 

saumattomammin. Toisaalta tässä tapauksessa tilat on myös pidettävä siistinä asi-

akkaiden katseiden vuoksi. Eri toimille tarkoitetut tilat on kuitenkin mahdollista 

erottaa toisistaan erilaisin ratkaisuin, kuten hyllyillä, sermeillä tai verhoilla.  

 

Toimintatavoiltaan Hemlis haluaa olla itsensä näköinen. Markkinointi toteutetaan 

pelkistetyn tyylikkäästi, mahdollisimman pitkälle tukien paikallisten yrittäjien ja 

osaajien ammattitaitoa. Yrityksellä on oma toimintaansa tukeva blogi-sivusto. Sitä 

kautta on mahdollista tavoittaa helposti suuri määrä ihmisiä, samalla tuotteita 

markkinoiden. Markkinoinnissa otettaisiin käyttöön myös Facebook-sivustot. Yri-

tyksen yhteistyö muiden paikallisten yritysten kanssa toimisi myös markkinointi-

kanavana.  

 

6.6 SWOT 
 

SWOT-analyysillä on tarkoitus kartoittaa yrityshankkeen vahvuuksia ja heikkouk-

sia. Sana koostuu englanninkielisistä sanoista strenghts, vahvuudet, weaknesses, 

heikkoudet, opportunities, mahdollisuudet ja threats, uhat. SWOT-analyysi on 

yleinen väline liikeidean ja yrityksen toimintaympäristön kriittiseen arviointiin. 

Vahvuudet ja heikkoudet esitetään usein yrityksen sisäisinä tekijöinä, mahdolli-

suudet ja uhat ulkopuolisina, tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvina tekijöinä. 

(Meretniemi I. & Ylönen H. 2008, 34.) 
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Nelikenttäanalyysin voi tehdä koskemaan koko yritystä, esimerkiksi yritystä pe-

rustettaessa, tai rajatummin koskemaan yhtä yrityksen yksityiskohtaa kuten esi-

merkiksi markkinointia, tuotteita tai henkilöstöä (Pk-yrityksen riskienhallinta 

2012). On tärkeää olla realistinen analyysiä tehdessä. SWOT-analyysin luotetta-

vuus heikkenee merkittävästi todellisten vahvuuksien, heikkouksien, uhkien ja 

mahdollisuuksien riittämätön selvittäminen. (Meretniemi I. & Ylönen H. 2008, 

34.) 

 

Henkilökohtaisesti SWOT-analyysin suorittamista vaikeuttaa liiketoimintasuunni-

telman vajavaisuus. On haasteellista eritellä realistisesti eri tekijöitä monien asioi-

den ollessa vielä ideatasolla, toimintapojen suunnittelun hahmotelmia ja laskelmi-

en lähinnä kuviteltuja lukuja. Pyrin kuitenkin kuvittelemaan eri tekijät tilanteen 

luonteen huomioon ottaen mahdollisimman realistisesti ja kattavasti. Kokosin 

analyysin pohjalta eri tekijät nähtäväksi alla olevaan taulokkoon.  

 

Vahvuudet: 

• Koulutus 

• Työkokemus 

• Vuorovaikutustaidot 

• Asiakaspalvelutaidot 

• Vision selkeys 

• Intuitiivisuus 

Heikkoudet: 

• Ei yrittäjäkokemusta 

• Perustajien puuttuminen 

• Laskelmat 

• Pääoma 

Mahdollisuudet: 

• Ajankohtaisuus 

• Ekologisuuden suosio 

• Kasvava kaupunki 

• Kehittyvä yritysmuoto 

Uhat: 

• Talouden taantuminen 

• Asiakkaiden riittämättömyys 

• Kilpailijat 
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6.7 Laskelmat 
 

Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on aina riskin ottamista. Erityi-

sen tärkeää on tehdä kattavat laskelmat, jotta on tiedossa, minkälaisia summia 

tulisi olla käytettävissä, jotta yritystoimintaa voidaan pyörittää.  

 

Yrityksen perustajan tulee miettiä, kuinka paljon rahaa tarvitaan toiminnan käyn-

nistämiseen ja yritystoiminnan alkuvaiheeseen. Investointilaskelmaa apuna käyt-

täen voi suunnitella yrityksen rahan tarvetta ja yrityksen rahoitusta. Kannattavuus-

laskelman avulla voi taas arvioida, kuinka paljon on myytävä, jotta yrittäjälle jää 

rahaa myös elämiseen ja hän kykenee maksamaan liiketoiminnasta aiheutuneet 

kulut. (Meretniemi & Ylönen 2008, 36-37.) 

 

Alla oleva investointilaskelma on Yrityksen perustajan käsikirjasta (Meretniemi & 

Ylönen 2008, 36). Tosin sitä on muokattu niin, että laskelmat ovat tehty koske-

maan investointeja vain ennen aloitusta. 

 

TAULUKKO 1. Investointilaskelma 

RAHAN TARVE ennen aloitusta 
Investoinnit                                               Koneet ja laitteet 500e 
Asennukset 200e 
Kalusteet, kierrätystuotteita (tuotteiden esiinpano, kassa, 
työpiste ym.) 500e 
Auto (laina lähipiiriltä, korvaus) 300e 
Puhelin 50e 
Toimistotarvikkeet 100e 
Perustamiskustannukset (rekisteröintimaksu) 350e 
Muut 200e 
Käyttöpääoma 1-3 kk                Yrittäjän oma toimeentulo - 
Työntekijöiden palkat - 
Vuokrat ja takuuvuokrat 1500e 
Laitevuokrat 500e 
Alkumainonta ja esitteet 500e 
Vaihto-rahoitusomaisuus                                          Kassa 300e 
Alkuvarasto 2 000e 
Rahantarve yhteensä 7 000e 
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	  RAHANLÄHTEET 
	  Oma pääoma                                             Omat sijoitukset 2	  000e	  

Omat koneet 500e	  
Osakepääoma -‐	  
Muut (muiden jäsenten sijoitukset) 4	  000e	  
Lainapääoma                          Pankkilaina (luotollinen tili) 1	  000e	  
Finnvera (pien- tai naistyrittäjälaina) 35	  000e	  
Lainat tavarantoimittajilta -‐	  
Osakaslaina -‐	  
Muut (starttiraha) 650e	  
Muu tulorahoitus                                (avustus lähipiiriltä) 1	  000e	  
Rahanlähteet yhteensä 44	  150e	  
 

 

Budjetin paikoittaiseen pienuuteen vaikuttaa Hemliksen ajatusmaailman toteutta-

minen myös yrityksen perustamisessa. Lähipiiriltä lainataan tarvittavia työvälinei-

tä, kuten esimerkiksi autoa, ja lähipiirin talkoohenkinen apu tukee yrityksen aloit-

tamista ja toimintaa muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Myös esimerkiksi ka-

lusteiden pääasiallinen hankkiminen kierrätettynä tai lahjoituksina vaikuttaa bud-

jetin kokoon. Alkuvaraston kokoon vaikuttaa materiaalin hankintakanava. Materi-

aalit tuotteisiin hankitaan pääosin kierrätyskeskuksista, joten kustannukset jäävät 

pieniksi. 

 

Tuotteiden materiaalien hankintakanava vaikuttaa tuotteiden kustannusten mää-

rään selkeästi. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja kierrätyskeskuksien hyö-

dyntäminen tuotteeseen tarvittavien muiden materiaalien hankintapaikkana pie-

nentää materiaalikustannuksia. Kierrätysmateriaalin käyttäminen kuitenkin nostaa 

tuotteiden työmäärää, sillä kierrätysmateriaalia täytyy käsitellä ennen sen hyödyn-

tämistä uuteen tuotteeseen. Kierrätysmateriaalien käyttö tuotteissa asettaa haastei-

ta ja työllistää enemmän kuin uusien materiaalien hyödyntäminen. Yrityksen ideo-

logian kannalta jo olemassa olevien, laadukkaista materiaaleista valmistettujen 

tuotteiden käyttäminen uusien tuotteiden raaka-aineena on luonnollisin ratkaisu. 
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TAULUKKO 2. Kustannuslaskelma Hemliksen tuotevalikoimalle. 

 

ESIMERKKILASKELMA TUOTEVALIKOIMALLE   
LAUKUT                                                       
materiaali: kierrätetyistä nahkatakeista   
Materiaalikustannukset  5e/takki 
menekki/tuote 2/3 takki/laukku 
materiaalikustannukset 10 tuotteelle 33e 
10 tuotteen muut materiaalikustannukset (langat, liima, vuo-
ikangas & soljet kierrätettynä) 10e 
työnmäärä &-hinta/tuote 4h/28e 
Kateprosentti 40 % 
tuotteen hinta (veroton) 40e 
SOHVAPÖYTÄ   
materiaali: teollisuuden kuormalavoista   
Materiaalikustannukset 6e/lava 
menekki/tuote 1 lava 
materiaalikustannukset 10 tuotteelle 60e 
10 tuotteen muut materiaalikustannukset (hiomapaperi, maa-
li/lakka, renkaat, lasilevy) 150e 
työnmäärä &-hinta/tuote 4h/28e 
Kateprosentti 20 % 
tuotteen hinta (veroton) 70e 
LATTIATYYNYJÄ   
materiaali: vanhat kierrätetyt räsymatot   
Materiaalikustannukset 2-10e/matto 

menekki/tuote 
1/4-
1/2matto/tyyny 

materiaalikustannukset 10 tuotteelle 10e-50e 
10 tuotteen muut materiaalikustannukset (täyte, langat, vahvi-
kekankaat) 50e 
työnmäärä & -hinta/tuote 2h/14e 
Kateprosentti 30 % 
tuotteen hinta (veroton) 35e 
TUNIKAMEKKOJA   
materiaali: kierrätetyt miesten kauluspaidat   
Materiaalikustannukset 2e/paita 
menekki/tuote 2 paitaa/mekko 
materiaalikustannukset 10 tuotteelle 40e 
10 tuotteen muut materiaalikustannukset (langat, napit) 20e 
työnmäärä & -hinta/tuote 3h/21e 
Kateprosentti 40 % 
tuotteen hinta (veroton) 40e 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Yrityksen perustamiseen tarvittavan liiketoimintasuunnitelman kokoaminen, 

vaikkakin vain suunnitteluasteella, on raskasta ja aikaavievää työtä. Käsite on 

laaja, eikä mitään osa-aluetta voi ohittaa sen vaikuttamatta työn tuloksen laatuun. 

Aiheesta on laajasti tietoa saatavilla, ja täytyy vaan osata tutkia oikeista paikoista 

ja jaksaa ottaa asioista selvää.  

 

Verkostoitumisesta yritysmaailmasta löytyy runsaasti tietoa ja tutkimuksia. Kirjal-

lisuudessa myös suomenkielistä materoiaalia on tarjolla, tosin englanninkielinen 

kirjallisuus usein sisältää tuoreimman tiedon. Verkostoitumisen tärkeys ja sen 

luomat mahdollisuudet tulevat pysymään keskustelussa varmasti pitkään, ja mie-

lenkiintoista on huomata, miten sen vaikutus näkyy tulevina vuosina yritysmaail-

man kehityksessä. Työn myötä tietämys verkostoitumisesta käsitteenä laajeni, 

samoin sen luomien mahdollisuuksien monipuolisuus. Osuuskuntamuotoista yrit-

täjyyttä kohtaan kiinnostus syveni sitä mukaan, mitä enemmän kartutti tietämystä 

asiasta. Osuuskuntien perustamista selvästi tuetaan luomalla positiivista kuvaa 

yritysmuodon turvallisuudesta ja helppoudesta sekä soveltuvuudesta erityisesti 

käsi- ja taideteollisten tuotteiden markkinointiin. 

7.1 Tavoitteiden saavuttaminen 
 

Opin työn aikana monia asioita, erityisesti omasta työskentelystä. Aikatauluttami-

sen tärkeyden osana työn selkeää ja jatkuvaa etenemistä. Itselle sopivien työ- ja 

tiedonkäsittelytapojen löytäminen työskentelyn tehokkuuden parantamiseksi on 

tärkeää. Motivoiminen, niin sisäisesti kuin ulkopuolistenkin tuen avulla.  

 

Opin työtä kootessani valtavasti niin alasta itsestään kuin sillä toimivista yrittäjis-

tä. Seuraan alan kehitystä ja uusia kehityssuuntia, työn kautta tietoisuus sen kehi-

tyksestä kuitenkin vahvistui entisestään. Työni kautta saamani tieto on hyödynnet-

tävissä yrityksen perustamisen tukena. Itse liiketoimintasuunnitelman toteutetta-

vaksi saaminen ja kokoaminen vaatii kuitenkin entistä laajempaa käsittelyä ja sy-

vempää paneutumista aiheeseen.  
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7.2 Edellisiin tutkimuksiin vertaaminen 
 

Vertaaminen esiinnostamiini aiempiin tutkimuksiin tutkimusten luonteiden erilai-

suuden vuoksi haasteellista. Tutkimuksien laajuuksissa on merkittäviä eroja. Re-

surssit tutkimuksien suorittamiseen olivat erilaiset itsenäisen työskentelyn ja yri-

tyksen toimesta suoritettaville tutkimuksille. Aiemmista tutkimuksista saatu tieto 

on hyödynnettävissä useampaan eri tarkoitukseen, vaatimuksiltaan erilaisiin tilan-

teisiin. Toisaalta oman yrityksen perustamiseen tarvitaan juuri itse koottua liike-

toimintasuunnitelmaa, jota ei ole löydettävissä mistään aiemmista tutkimuksista. 

Siihen nähden tekemäni työ palvelee tarkoitustaan paremmin kuin aiemmat tutki-

mukset. 

7.3 Jatkotoimenpiteet ja kehitysmahdollisuudet 
 

Liiketoimintasuunnitelman kehitteleminen edelleen todellisuudessa toteuttamis-

kelpoiseen muotoon vaatii entistä syvempää paneutumista asiaan. Aloittavia yri-

tyksiä tukevia tahoja Suomessa on useita. Jotta ajatus otetaan todesta, tulee olla 

selkeitä suunnitelmia ja tarkkoja lukuja näytettäväksi neuvoja jakaville asiantunti-

joille. 

 

Työn avulla saamien tietojen pohjalta on hyvä jatkaa. Jatkotoimenpiteitä ajatellen 

oleellisia kehityskohtia on valitun yritysmuodon vaatimien perustajajäsenien löy-

tyminen tai yritysmuodon vaihtaminen toiseen. Koen osuuskuntamuotoisen yri-

tyksen kuitenkin toimivan ideaani parhaiten, joten suunnitelman etenemisen kan-

nalta on oleellista löytää pari saman ideologian kanssani jakavaa rohkeaa yrittä-

jäsielua. 
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