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Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppinen ja työssä kartoitettiin toimintaympäris-
töä uutta pubravintolaa varten Lappeenrannan Tirilän asuinalueelle.  

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, markkinatutkimuksesta, toimintaedelly-
tysten analysoinnista tuottavaa liiketoimintaa varten sekä johtopäätöksistä. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin ravintola-alaa yleisesti liiketoimintana, pohjautuen 
tietokirjoista ja internetistä saatuun tietoon. Lyhyesti käytiin läpi Tirilän aluetta kil-
pailun ja asiakkaiden osalta. 

Markkinatutkimus suoritettiin asiakaskyselynä Tirilän alueella sekä alueen enti-
sen yrittäjän kanssa yhteistyössä tehtynä haastatteluna. Tutkimuksen tarkoituk-
sena oli saada selville alueen asukkaiden yleinen mielipide pubin tarpeelle Tiri-
lään sekä entisen yrittäjän mielipide liiketoiminnasta ja sen kannattavuudesta alu-
eella. 
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ja palvelua tuottavan pubin pitäisi alueella tarjota, millä tavalla yritys markkinoisi 
ja pitäisi täten liiketoimintaa yllä. 
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Abstract 

Jani Mattero 
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This thesis has been made in research style in which the author survey operating 
environment for a new pub restaurant at Tirilä neighbourhood in city of Lap-
peenranta. 

This thesis consists of theory part, marketing research part, analysis of operating 
condition and conclusions. 

Theory part includes restaurant management generally as business, based on 
knowledge had from books and internet. It also includes shortly business and 
customer behaviour in Tirilä area.  

Marketing research includes interview of former entrepreneur and customer sur-
vey of residents in Tirilä. Purpose of marketing research was to find out the opin-
ion of residents about a new pub in area and sort out the entrepreneur’s opinion 
about the business generally. 

In analysis of operating condition author of thesis analysed the ideal product and 
service of a new pub, and how to market and make business in area, based to 
the data base.  
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1 Johdanto 

Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa uuden pub-

ravintolan toimintaympäristöä ja menestymismahdollisuuksia Lappeenrannan Ti-

rilän alueella. 

1.1 Tutkimus 

Tutkimus toteutetaan vuoden 2018 kesällä asiakaskyselynä sekä yrittäjähaastat-

teluna. Opinnäytetyön tekijä vastaa itse toteutuksesta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tirilän asukkaiden mielipiteitä mahdollista 

uutta pubravintolaa kohtaan sekä alueella aiemmin pubravintolaa pitäneen yrittä-

jän mielipiteitä toiminnasta alueella.  

 

1.2 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta, markkinatutkimuksesta, haastattelusta 

sekä uuden pubravintolan toiminnan edellytysten analysoinnista. 

Teoriaosuus koostuu toimintaympäristön eli Tirilän asuinalueen analysoinnista, 

ravintola-alan analysoinnista yleisesti liiketoimintana sekä pubin perustamispro-

sessin vaiheista. 

Markkinatutkimus tehdään asiakaskyselynä Tirilän alueella. Sen tarkoituksena on 

selvittää aluetta asuttavan aikuisväestön mielipiteitä ja tuntemuksia mahdollista 

uutta pubia kohtaan. 

Haastattelu tehdään yhteistyössä Tirilässä aiemmin pubia pitäneen yrittäjän 

kanssa. Haastattelun tarkoituksena on selvittää pubtoiminnan kannattavuutta Ti-

rilän alueella yrittäjän näkökulmasta.  

Menestyvän pubyrityksen toimenpiteitä pohditaan perustuen markkinatutkimuk-

seen (asiakkaan näkökulma) sekä haastatteluun (yrittäjän näkökulma).  

Lopuksi on opinnäytetyön tekijän omat johtopäätökset toimintaympäristöstä ja 

pubin menestymismahdollisuuksista Tirilän asuinalueella.  
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1.3 Opinnäytetyön aikataulu ja toteutus 

Opinnäytetyön työstäminen aloitetaan kesäkuussa 2018 opinnäytetyöseminaarin 

jälkeen. Haastatteluajankohta sovitaan erikseen haastateltavan kanssa. 

Kyselylomakkeet jaetaan heinäkuussa Tirilän alueelle. Kyselyn perusteella saa-

dut tiedot kirjataan tämän jälkeen opinnäytetyöhön. 
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2 Toimintaympäristö 

2.1 Kysyntäympäristö 

Tirilä on alueena vanha työläiskaupunginosa, jota asuttaa noin 2000 henkilöä. 

Aikuisväestöä, eli potentiaalista asiakaskuntaa, on paljon.  

Kysynnän laajuutta ja alueen asukkaiden mielenkiintoa mahdollista pubia koh-

taan on selvitetty kyselyllä, josta kerrotaan lisää luvussa viisi (5). Entisen pubyrit-

täjän mielipiteitä liiketoiminnasta Tirilässä tuodaan esille luvussa kuusi (6). 

2.2 Kilpailu 

Tirilän alueella kilpailu ravintola-alalla on vähäistä. Alueella toimii tällä hetkellä 

ravintola Zuupala, joka tarjoaa vähän kaikkea lounaasta pitopalveluun sekä yksi-

tyistilaisuuksiin sekä vasta perustettu pizzeria Onnela.  

Lähin alkoholitoimintaan keskittyvä kilpailija, Kisabaari, toimii naapuriasuinalu-

eella Parkkarilassa. Lappeenrannan keskustassa anniskelupaikkoja on paljon, 

mutta Tirilästä matkaa keskustaan on useampi kilometri. 

 

2.3 Asiakkaat 

Kuten kohdassa 2.1 mainittiin, alueella on teoriassa riittävästi potentiaalista asia-

kaskuntaa. Luvun kuusi (6) haastattelussa alueen entinen yrittäjä tiesi kertoa alu-

etta asuttavan suhteellisen paljon vuorotyöntekijöitä aikuisväestön kesken, joten 

mahdollisen pubin aukioloajat olisi suunniteltava tarkasti asiakaskuntaa ajatellen.  
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3 Liiketoiminta ravintola-alalla 

3.1 Ravintolatyypin valinnan merkitys 

Jotta yritys voi menestyä, on ravintolan liikeidean oltava toiminta-alueen mukai-

nen ja täten asiakkaita puoleensa houkuttava. Menestyvä yritys ottaa huomioon 

asiakkaidensa tarpeet ja toteuttaa nämä liiketoiminnan kannalta tehokkaasti. 

Yritys on sidosryhmiensä yhteenliittymä (Kamensky 2010, 44). 

Ravintolatyyppiä valitessa täytyy tarkastella alueen mahdollisia kilpailijoita ja hei-

dän palvelu- ja tuotetarjontaansa sekä tiedustella potentiaaliselta asiakasryh-

mältä, minkälaista toimintaa he mahdollisesti haluaisivat lähialueelle.  

... työskentely on priorisointia... Keskittyminen olennaisimpaan edellyttää kykyä 
ja rohkeutta tehdä tietoista valintaa eri vaihtoehtojen välillä... (Kamensky 2010, 
39). 

Kun kartoitetaan alueen nykyinen tarjonta ja kysyntä, on helpompi käydä perus-

tamaan alueelle sopivaa yritystä. Kun toimitaan tällä tavalla, mahdollisuudet yri-

tyksen menestymiselle ovat suuremmat. 

 

3.2 Erilaisia ravintolatyyppejä  

Erilaisia ravintolatyyppejä on todella paljon ja niiden toimintatavat poikkeavat tä-

ten toisistaan huomattavasti.  

Ravintolatyyppi vaikuttaa yrityksen imagoon ja asiakaskuntaan. Tässä luvussa 

luetellaan joitakin yleisimpiä ravintolatyyppejä.    

 

3.2.1 Pub-ravintola 

Pub on alkoholitoimintaan, erityisesti oluen myyntiin, keskittyvä ravintola. Pub on 

usein helposti lähestyttävä vapaa-ajanviettoon soveltuva paikka, jossa ei ole eril-

listä pukukoodia. Asiakaskunta koostuu alkoholin nautiskelijoista, jotka arvosta-

vat itse juomaa. Pub voi tarjota juomatuotteiden lisäksi myös pientä purtavaa, 



10 
 

kuten voileipiä ja pähkinöitä, lisäksi voi olla myös jonkinlaista viihdettä (esimer-

kiksi bingoiltoja tai biljardipeli). (Ammattinetti.) 

 

3.2.2 Yökerhot ja klubit 

Yökerho keskittyy toiminnassaan tarjoamaan asiakkailleen alkoholijuomia siihen 

aikaan, kun muut toimipaikat ovat jo sulkeneet ovensa. Näillä liikkeillä alkoholia 

voi nauttia usein jopa yön pikkutunneille saakka. (Ammattinetti.)  

Liikeideana on panostaa asiakkaiden viihtyvyyteen ja saada tätä kautta yrityk-

selle myyntituloja. Asiakasviihtyvyyteen voidaan panostaa esimerkiksi musiikin ja 

tanssin merkeissä. (Ammattinetti.) 

 

3.2.3 Seurusteluravintolat 

Seurusteluravintolan keskeisin liikeidea on panostaa asiakkaiden kanssakäymi-

seen ja viihtyvyyteen eräänlaisena olohuoneena. Pyritään tarjoamaan asiak-

kaalle lämminhenkistä ja ystävällistä palvelua. 

Tuotevalikoima voi olla hyvinkin laaja, aina ruokatuotteista erilaisiin alkoholillisiin 

sekä alkoholittomiin juomatuotteisiin. Valikoima vaihtelee ravintolan tyylin mu-

kaan. (Ammattinetti.) 

 

3.2.4 Ruokaravintolat 

Ruokaravintolat keskittyvät toiminnassaan ruokatuotteeseen, kuten lounaaseen, 

päivälliseen tai illalliseen. Ruokaravintola on laaja käsite, joka käsittää lähes 

kaikki pääasiassa ruokaa tarjoavat ravintolat.  

Ruokaravintola ei siis pääasiassa tarjoile ainoastaan juomatuotteita, joten se ei 

kilpaile suoraan verrannollisesti esimerkiksi pubravintolan kanssa (Ammattinetti.) 
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3.3 Ravintola-ala kannattavana liiketoimintana 

Kannattava ravintola-alan yritys keskittyy asiakkaaseen ja tämän saamaan pal-

velu- tai tuotekokemukseen. Kannattava yritys panostaa henkilökuntaan sekä 

huomioi toimintaympäristön ja kilpailijoiden merkityksen alueella. 

 

3.3.1 Asiakkaan merkitys ravintola-alalla 

Ravintola-ala on palveluliiketoimintaa, jonka keskipisteenä on asiakas. Asiakas 

tuo yritykselle myyntituloja, joita yritys tarvitsee toimintaansa. 

Asiakaslähtöisessä yrityksessä asiakas on kaiken toiminnan perusta (Anttila & 

Iltanen 2001, 92).  

Menestyvä ravintola-alan yritys panostaa onnistuneeseen asiakaskokemukseen. 

Asiakaskokemus on tunne, joka saa asiakkaan asioimaan toistuvasti ravintolassa 

ja jakamaan muille positiivisia kokemuksiaan. (Fischer & Vainio 2014, 9.) 

 

3.3.2 Henkilökunnan merkitys ravintola-alalla 

Osaavan henkilökunnan merkitys ravintola-alalla on valtava. Henkilöstö luo asia-

kaskokemuksen ja tätä kautta liiketuloksen. Menestyvä ravintolayrittäjä panostaa 

henkilöstön hyvinvointiin jakamalla vastuuta yrityksessä ja luomalla esimerkiksi 

kannustinjärjestelmiä myynnin edistämiseksi. (Sekki & Niemi 2016, 202 – 211.) 

Toimivassa ravintola-alan yrityksessä on tärkeää, että oikea henkilö on oikealla 

paikallaan henkilökunta-asteikossa, ja tämä henkilö tuntee itsensä arvostetuksi 

yrityksessä. Kuten Sekki ja Niemi (2016, 201) mainitsevat: 

On luovuttava tittelinkipeydestä. Yritämme löytää jokaisen omat vahvuusalueet 
ja määritellä työtehtävät niiden kautta. Jokaisen työntekijän on oltava arvokas tit-
telistä riippumatta. 
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3.3.3 Toimintaympäristön merkitys ravintola-alalla 

Menestyvä ravintolayrittäjä tietää oman toimintaympäristönsä. Menestyvä yritys 

ymmärtää alan kehityksen tulevaisuudessa ja osaa hyödyntää tulevaisuuden nä-

kymät taloudellisesti kannattavasti. (Sekki & Niemi 2016, 99 – 104.) 

Toimintaympäristön tunteminen auttaa yritystä valitsemaan oikean strategian 

tuoton maksimoimiseksi. Tuottava yritys kiinnittää huomiota markkinoiden epä-

kohtiin ja yrittää kehittää tuotetta tai palvelua tätä kautta, kehittäen samalla yri-

tyksen toimintaa.  

...hyödyntämällä markkinoiden epäkohtia aktiivisesti voidaan edesauttaa yrityk-
sen menestymistä... Yrittäjän tehtävänä on pitää silmänsä auki ja valita jatkoke-
hitykseen potentiaalisimmat ideat. (Sekki & Niemi 2016, 110.) 

Toimintaympäristön tunteminen edellyttää kilpailijoiden tuntemista. Menestyvä 

yrittäjä seuraa kilpailijoidensa toimintaa ja pyrkii tekemään parempaa tulosta kuin 

kilpailijansa. 

...kilpailijoiden tiivis seuraaminen vaikuttaa yrityksen menestymiseen... Jokaisen 
yrittäjän tulisi olla tietoinen kilpailijoiden tuotteista ja niiden ominaisuuksista... 
(Sekki & Niemi 2016, 112.) 

 

3.3.4 Kilpailuedun merkitys ravintola-alalla 

Ravintola-alalla kilpailuetu voi tarkoittaa esimerkiksi ruoka-annosta, joka poik-

keaa tai erottuu kilpailijoiden vastaavasta tuotteesta positiivisella tavalla. 

Kilpailuedulla tarkoitetaan tuotteita ja palveluita asiakkaille myytäessä sitä asiak-
kaan arvostamaa ylivoimaisuutta kilpaileviin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna, 
joka on perustana hänen valinnalleen. (Anttila & Iltanen 2001, 15.) 

Yritystoiminnassa kilpailuetu voi perustua kolmeen vaihtoehtoiseen tapaan pit-

källä aikavälillä: 

• kustannusjohtajuuteen eli hinta kilpailukeinona 

• differointiin eli tuotteen tai palvelun erilaistamiseen  

• fokusointiin eli jonkin tietyn asiakasryhmän tai tuotteen kohdistamiseen 

(Anttila & Iltanen 2001, 15 – 16.) 
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4 Pubin perustamisprosessi 

4.1 Liikeidea 

Yrityksen perustamisprosessissa ensimmäinen vaihe on liikeidea. Hyvä liikeidea 

on rakenteeltaan yksinkertainen ja toteutettavissa oleva. Hyvä idea palvelee jol-

lain tavalla asiakasta ja tuottaa tätä kautta hyvää taloudellista tulosta kohtuullisilla 

ponnistuksilla (Puustinen 2004, 41). 

Liikeidean miettimiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä yrityksen perustaminen 

saattaa olla loppuelämän mittainen valinta. Hyvä liikeidea on kustannustehokas 

valinta tulevaisuutta silmällä pitäen (Puustinen 2004, 45 – 46.) 

Liikeidea ratkaisee yrittäjän menestymisen (Puustinen 2004, 45). 

Strategia ratkaisee yrityksen menestyksen pitkällä aikavälillä (Kamensky 2010, 

28). 

 

4.2 Liikepaikka ja sijainti 

Liikepaikan valinnalla on suuri merkitys yrityksen kannattavuutta ajatellen. Oikea 

liikepaikka palvelee yrityksen keskeisintä liikeideaa ja tätä kautta asiakkaita. Tyy-

tyväiset asiakkaat tuovat kassaan rahaa ja saavat yrityksen toiminnan kannatta-

maan.  

Pelkkä bisnesäly ei menestyvää liiketoimintaa tee (Rope 2013, 31). 

Yrityksen sijainnin merkitys on valtava. Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi: toimia 

kilpailijoiden ja asiakkaiden läheisyydessä tai kaukana kilpailijoista, mutta mah-

dollisesti kaukana myös potentiaalisista asiakkaista. Puhutaan strategisesta bis-

nesalueesta. 

SBA on bisneksen perustaso, jolle luodaan oma kilpailustrategia. Sille luodaan ja 
sillä ylläpidetään omat kilpailuedut, joiden avulla toimialalla menestytään. (Ka-
mensky 2010, 92.) 
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4.3 Yritysmuoto 

Oikeanlaisen yritysmuodon valinta on yrityksen perustamisen ja sen toimivuuden 

kannalta erittäin tärkeää (Kovanen 2009). 

Suomessa on käytössä useita erilaisia yritysmuotoja: 

• Yksityinen ammatinharjoittaja (toiminimi) 

• Avoin yhtiö 

• Kommandiittiyhtiö 

• Osakeyhtiö 

• Osuuskunta. 

 

Yritysmuodon valinta vaikuttaa yrityksen toimivuuteen ja verotukseen. (Holopai-

nen 2017, 59 – 78.) 

4.3.1 Toiminimi 

Toiminimen yksinoikeus saadaan rekisteröimällä toiminimi kaupparekisteriin. Toi-

minimi on yritysmuodoista edullisin ja helpoin toteuttaa mutta verotukseltaan kal-

liimpi kuin esimerkiksi osakeyhtiö.  

Hyvä toiminimi tukee yrityksen liiketoimintaa omaperäisyydellään. Omaperäinen 

toiminimi erottuu kilpailijoista ja jää paremmin asiakkaiden mieleen. (Holopainen 

2017, 59.) 

4.3.2 Avoin yhtiö 

Avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan kaksi tai useampi henkilö. Avoin yhtiö 

on eräänlainen luottamusyhtiö, joka perustuu yrittäjien keskinäiseen tasa-arvoon 

päätösvallan osalta. Avoimen yhtiön riskitekijä on yrittäjien välille syntyvät kiistat, 

jotka saattavat vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Esimerkiksi voitonjako saate-

taan päättää jaettavaksi yrittäjien työpanoksen mukaan, joka saattaa aiheuttaa 

kiistoja yrityksen sisällä. Tästä syystä yritystä perustettaessa kannattaa kiinnittää 

erityistä huomiota yhtiöjäsenten luotettavuuteen ja keskinäisiin suhteisiin. (Holo-

painen 2017, 68 – 69.) 
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4.3.3 Kommandiittiyhtiö 

Kommandiittiyhtiö vaatii vähintään kaksi perustajaa, joista toinen on vastuunalai-

nen ja toinen äänetön osakas. Kommandiittiyhtiö poikkeaa tässä kohtaa avoi-

mesta yhtiöstä, sillä ainoastaan vastuunalaisella henkilöllä on päätösoikeudet yri-

tyksen toimintaan liittyen.  

Äänetön osakas sijoittaa pääomaansa yrityksen toimintaan, ja hänen taloudelli-

nen vastuunsa on sama kuin sijoittamansa pääoman määrä. (Holopainen 2017, 

69 – 70.) 

4.3.4 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiö on perustamisprosessiltaan monimutkaisin yritysmuodoista. Osake-

yhtiössä päätösvaltaa ylläpitää yhtiökokous, jonka valitsema hallitus päättää käy-

tännön asioista yhtiössä.  

Holopainen (2017, 164) toteaa osakeyhtiön noudattavan 20 prosentin verokan-

taa, joka muihin yritysmuotoihin verrattuna on suhteellisen pieni. Osakeyhtiöstä 

voi myös nostaa palkkatulon lisäksi pääomatuloa. (Holopainen 2017, 70 – 73.) 

4.3.5 Osuuskunta 

Osuuskunta poikkeaa muista yritysmuodoista siten, että sen ainut ja pääasialli-

nen tarkoitus ei ole tehdä tulosvoittoa. Osuuskuntaa perustettaessa on kaikkien 

jäsenten allekirjoitettava kirjallinen perustamissopimus, jotta osuuskunta on lain-

voimainen. (Holopainen 2017, 47 – 52.)  

Osuuskunta pyrkii tavoittelemaan hyötyä jäsenilleen esimerkiksi järjestön sisäis-

ten luontoisetujen kautta, jotka käsittävät myös verovapaita henkilökuntaetuja 

(Holopainen 2017, 167). 
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4.4 Strateginen ajattelu 

Jotta yritys menestyy, on liiketoimintastrategian oltava kunnossa. Yritysstrategian 

valinta vaikuttaa merkittävästi yrityksen tulevaisuuteen.  

Tässä luvussa luetellaan erilaisia strategioita, joita yritys voi käyttää menestyvää 

liiketoimintaa varten. 

 

4.4.1 PESTEL-analyysi 

PESTEL-analyysi (Kuvio 1.) on yrityksen strategiaan vaikuttava apumenetelmä, 

jolla selvitetään yrityksen tulevaisuuden näkymiä eri tekijöitä eli näkökulmia arvi-

oimalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. PESTEL-analyysi 

Näkökulmat kootaan ylläolevan mallin, kuvion 1, mukaiseen taulukkoon. Tätä 

kautta voidaan selvittää, onko jokin tekijöistä selkeästi muita tekijöitä todennäköi-

sempi, ja täten tehdä muutoksia yritystoimintaan ja -strategiaan. (Seinäjoen am-

mattikorkeakoulu.) 

 

PESTEL  

Poliittiset   

tekijät 

Taloudelliset 

tekijät 

Sosiaaliset 

tekijät 

Lainsäädän-

nölliset tekijät 

Ympäristö-

tekijät 

Teknologiset 

tekijät 
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Menetelmän tavoitteena on tarkastella muutosvoimaa / toimintaympäristöä laa-

jasti, useasta eri näkökulmasta (Seinäjoen ammattikorkeakoulu). 

 

4.4.2 Porterin malli 

Porterin viiden kilpailuvoiman malli on analyysityökalu, joka keskittyy viiteen toi-
mialalla vaikuttavaan kilpailuvoimaan (Strategy Train). 

Porterin mallissa (Kuvio 2.) esitetään kilpailuvoimien vuorovaikutussuhdetta toi-

siinsa. Mallin mukaan jo toiminnassa olevien yritysten välinen kilpailu on suoraan 

vuorovaikutuksessa neljään muuhun kilpailuvoimaan: 

• uusien toimijoiden uhka 

• ostajien neuvotteluvoima 

• korvaavien tuotteiden tai palveluiden uhka  

• tavarantoimittajien neuvotteluvoima. (Strategy Train.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Porterin malli 

Jo toimivien 

yritysten väli-

nen kilpailu 

Uusien  

toimijoiden 

uhka 

Ostajien 

neuvottelu-

voima 

Tavarantoi-

mittajien 

neuvottelu-

voima 

Korvaavien 

tuotteiden / 

palveluiden 

uhka 
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Porterin malli (Kuvio 2.) määrää tietyllä toimialalla vallitsevan kilpailun ja tätä 

kautta toimialan potentiaalisen kannattavuuden. Se on yhteydessä liiketoiminta-

strategiaan, sillä strategian tulisi heikentää näiden kilpailuvoimien vaikutusta yri-

tykseen. (Strategy Train.) 

 

4.4.3 Ansoffin matriisi 

Ansoffin matriisissa esitetään neljä vaihtoehtoa yrityksen kasvustrategiaksi: 

• markkinapenetraatio 

• markkinakehitysstrategia 

• tuotekehitysstrategia 

• diversifikaatio 

 

Kuviossa 3 olevan mallin mukaan. 

 

 

 

  

  Nykyiset tuotteet                 Uudet tuotteet 

 

 

  Nykyiset markkinat 

 

 

 

 

    Uudet markkinat 

 

 

Kuvio 3. Ansoffin matriisi 

Tuotekehitys 
Markkina-

penetraatio 

Markkinoiden 

kehittäminen 
Diversifikaatio 
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Markkinapenetraatiossa markkinat pyritään valtaamaan myymällä jo olemassa 

oleville asiakkaille nykyistä tuotetta. Yritys ei pyri luomaan uusia asiakassuhteita, 

eikä tarjoa mitään nykyisestä tuotevalikoimasta poikkeavaa. Tämä strategia edel-

lyttää vahvoja, jo olemassa olevia asiakassuhteita. 

Tuotekehitys-kohdassa nykyisille asiakkaille pyritään myymään uusia tuotteita. 

Tämäkin edellyttää jo olemassa olevia asiakassuhteita. 

Markkinoita kehitettäessä pyritään saamaan nykyiselle tuotteelle lisää asiakas-

kuntaa. Diversifikaatio taas poikkeaa näistä kaikista, sillä siinä haetaan uutta tuo-

tetta sekä uusia asiakkaita. (Rahoitusopas.)  

 

4.4.4 BCG-matriisi 

BCG-matriisissa (eli Boston Consulting Croup -matriisissa, Kuvio 4.) yrityksen 

tuotteet jaetaan neljään kategoriaan: 

• Rakkikoirat 

• Lypsylehmät 

• Kysymysmerkit 

• Tähdet. 

 

Kyseiset kategoriat jaotellaan markkinaosuuden sekä markkinoiden kasvunopeu-

den mukaan (Sipilä 1999, 54). 
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  Pieni      Suhteellinen Suuri 

      markkinaosuus 

 

Suuri  

 

 Markkinoiden kasvunopeus 

 

Pieni 

 

Kuvio 4. BCG-matriisi 

 

Rakkikoirat ovat tuotteita, joiden markkinaosuus on pieni, eikä tulevaisuuden nä-

kymät näillä tuotteilla ole kovin kannattavat. Rakkikoirista yritys pyrkii pääsemään 

mahdollisimman nopeasti eroon. 

Lypsylehmät ovat tuotteita, jotka kannattavat taloudellisesti, mutta niihin ei enää 

panosteta. Nämä tuotteet ovat aikansa eläneitä, mutta niitä tuotetaan kannatta-

vuutensa takia. 

Kysymysmerkit ovat uusia tuotteita, joihin panostetaan, sillä niiden uskotaan 

muuttuvan tähtituotteiksi. Näiden tuotteiden menekki asiakkaiden keskuudessa 

on kuitenkin täysin arvaamatonta ja täten riskipeliä. 

Tähtituotteilla on suuri menekki ja tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Nämä 

tuotteet sopivat liiketoimintastrategiaan ja ovat yrityksen lippulaivoja. (Sipilä 

1999, 53 – 55.) 

 

Kysymys-

merkit 

Rakkikoirat Lypsylehmät 

Tähdet 
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4.4.5 Sinisen meren strategia 

On pyrittävä erottumaan kilpailijoista ja tarjottava jotain, mitä muut toimijat eivät 

tarjoa. Puhutaan sinisen ja punaisen meren strategiasta. 

Sininen meri on kartoittamatonta aluetta, jotain uutta. Tuote tai palvelu on erikoi-

nen ja massasta poikkeava, mikä houkuttaa asiakkaita. Punainen meri sitä vas-

toin on kilpailijoiden kanssa yhteiseloa. Asiakkaista kilpaillaan ja yritykset pyrkivät 

saamaan mahdollisimman suuren osuuden kysynnästä (Chan Kim & Mauborgne 

2005, 24 – 25). 

Sinisen meren strategialla ei välttämättä tarkoiteta ”pyörän keksimistä uudelleen”, 

vaan tarkoituksena on erottautua kilpailijoista tarjoamalla tuotetta tai palvelua, 

jota kilpailijat eivät tarjoa.  

… sinisiä meriä luodaan hyvinkin etäälle nykyisistä toimialarajoista, mutta useim-
mat luodaan punaisten merien joukkoon laajentamalla olemassa olevia toimiala-
rajoja … (Chan Kim & Mauborgne 2005, 25). 

 

4.4.6 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysiä käytetään kartoittamaan yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuk-

sia toimia. 

Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tule-
vaisuuden mahdollisuudet ja uhat (Suomen Riskienhallintayhdistys). 

SWOT-analyysi jaetaan neljään eri osaan: 

• Yrityksen sisäiset, positiiviset asiat: Vahvuudet 

• Yrityksen sisäiset, negatiiviset asiat: Heikkoudet 

• Yrityksen ulkoiset, positiiviset asiat: Mahdollisuudet 

• Yrityksen ulkoiset, negatiiviset asiat: Uhat 

 

Kuviossa 5 olevan taulukon mukaisesti. 
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   +            - 

 

 

 Sisäinen ympäristö 

 

 

 

 Ulkoinen ympäristö 

 

 

 

Kuvio 5. SWOT-taulukko 

 

SWOT-analyysi on yleispätevä taulukkoarviointi yrityksen toimialaa katsomatta. 

Taulukkoanalyysin johtopäätöksenä on tarkoitus vahvistaa yrityksen vahvuusalu-

eita, korjata heikkouksia, hyödyntää mahdollisuuksia sekä varautua mahdollisiin 

uhkiin. (Suomen riskienhallintayhdistys.) 

 

4.4.7 Markkinointimix 

Markkinointimix koostuu neljästä eri osa-alueesta: 

• tuote 

• viestintä 

• hinta 

• jakelutie 

Kuviossa 6 olevan mallin mukaisesti. 

Nämä neljä osa-aluetta muodostavat yhdessä markkinatutkimuksen ja yrityksen 

strategian kanssa yrityksen koko markkinoinnin. (Ammattijohtaja.fi.) 

 

 

Vahvuudet 

S 

Mahdollisuudet 

O 

Uhat 

T 

Heikkoudet 

W 
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Kuvio 6. Markkinointimixin osuus yrityksen markkinoinnista 

 

4.5 Lupa-asiat 

Ravintola-ala kuuluu luvanvaraisiin elinkeinoihin, mikä käytännössä tarkoittaa, 

että yritystoimintaa ei voi harjoittaa ilman voimassaolevia lupia. 

Alle 50 asiakaspaikan pubin perustamiseen kuuluu useita eri lupakohtia: 

• Anniskelulupa ja työntekijöiden hygieniapassit 

• Perustamisilmoitus 

• Veroilmoitus 

• Rakennusvalvontaviraston hyväksymä toimitilarakennus  

• Terveysviranomaisten hyväksymä tila elintarvikehuoneistoksi. (Yrittäjät.fi.) 

 

4.5.1 Anniskelulupa ja työntekijöiden hygieniapassit 

Anniskelulupa tarvitaan, kun yritys tarjoaa tuotteenaan yli 2,8-prosenttisia alko-

holituotteita. Sitä voi hakea Aluehallintovirastolta joko määräaikaisena tai tois-

taiseksi voimassa olevana. Anniskelulupa myönnetään täysi-ikäiselle hakijalle, 

jonka resurssit yritystoimintaan katsotaan riittäviksi. (Aluehallintovirasto.) 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo alkoholituotteiden 

lupa- ja anniskeluasioita Suomessa (Holopainen 2014, 83). 

Strategia 

33% 

Markkinointimix 

Tuote 8%        Viestintä 8% 

Hinta 8%         Jakelutie 8% 

Markkina-

tutkimus 

33% 
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Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa se, jolle on myönnetty anniskelulupa. 

(Holopainen 2014, 80.) 

Jokainen elintarvikehuoneistoksi luetellussa toimitilassa työskentelevä henkilö 

tarvitsee hygieniapassin eli osaamistodistuksen hygieniaosaamisestaan.  

Hygieniaosaaminen on lakisääteinen velvoite elintarvikealalla. Osaaminen osoi-

tetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mallin mukaisella osaamistodistuk-

sella, eli niin kutsutulla hygieniapassilla. (Holopainen 2017, 93.) 

Osaamistodistuksen saa suorittamalla hyväksytysti Eviran laatiman osaamistes-

tin tai esittämällä tutkinnosta todistuksen, joka täyttää todistuksen kriteerit.  

Yrittäjän ja yrityksen omavalvonnan vastuulla on huolehtia työntekijöidensä hy-

gieniaosaamisesta (Holopainen 2017, 93 – 94). 

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloit-

tamisesta (Holopainen 2017, 94). 

4.5.2 Perustamisilmoitus 

Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa edellyttää, että yritys antaa perustamis-
ilmoituksen yrityksen rekisteröimistä varten (Holopainen 2014, 50). 

 

Yritystoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava Verohallinnolle sekä Patentti- ja re-

kisterihallinnolle. Nämä voidaan tehdä samalla perustamisilmoituslomakkeella. 

Perustamisilmoituslomake valitaan yritysmuodon (osakeyhtiö, avoin yhtiö, yksi-

tyinen ammatinharjoittaja) mukaan. Lomakkeen kirjauduttua järjestelmään yritys 

saa Y-tunnuksen, jota käytetään esimerkiksi laskutus- ja sopimusasioissa. (Ho-

lopainen 2017, 62-80.)  

4.5.3 Veroilmoitus 

Yritys täyttää veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden viimeisen ka-

lenterikuukauden päättymisestä. Veroilmoituksen voi täyttää sähköisesti Vero-

hallinnon internetjärjestelmässä.  



25 
 

Eri yritysmuotoja verotetaan eri tavoin. Esimerkiksi toiminimiyrityksessä tulo jae-

taan pääoma- ja ansiotuloksi, jotka verotetaan erikseen, mutta vertailuksi osake-

yhtiö maksaa tuloksestaan kiinteän 20 prosentin vero-osuuden. (Verohallinto.) 

4.5.4 Rakennusvalvontaviranomaistoiminta 

Yrittäjän on otettava yhteyttä sen kunnan tai kaupungin rakennusvalvontaviras-

toon, johon liiketiloja on tarkoitus perustaa. 

Rakennusvalvontaviranomaisen on hyväksyttävä rakennuksen soveltuvuus liike-

toimintakäyttöön ennen liiketoiminnan aloittamista. Liiketilaksi suunniteltavan uu-

den tai vanhan rakennuksen luvista vastaa rakennusvalvontaviranomainen. (Ra-

kennusvalvonta.) 

4.5.5 Terveysviranomaistoiminta 

Terveysviranomaisen on hyväksyttävä rakennuksen soveltuvuus elintarvikehuo-

neistoksi ennen liiketoiminnan aloittamista. 

...toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan 
valvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista... 
(Holopainen 2017, 89). 

Kirjallinen ilmoitus käsittää yrityksen ja yrittäjän tietojen lisäksi omavalvontasuun-

nitelman. Omavalvontasuunnitelma kertoo muun muassa, miten yrittäjä on va-

rautunut mahdollisiin häiriötilanteisiin, minkälaisia laitteita yrityksessä käytetään 

sekä ketkä henkilöt ovat vastuussa yrityksestä. (Evira.) 

Omavalvontasuunnitelmassa tulee huomioida toiminnan luonne, siihen liittyvät 
riskit ja tarkoituksenmukaiset menettelyt, joilla valvonta toteutetaan (Evira). 
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5 Asiakaskysely 

Yksi keskeisimmistä opinnäytetyön osista oli toteuttaa asiakaskysely Tirilän alu-

eella pitäen entistä pubrakennusta keskeisenä maamerkkinä. Kyselyn toteutuk-

sessa käytettiin Surveypal-järjestelmää. 

Kysely toteutettiin jakamalla 200 kyselylomaketta kotitalouksien postilaatikkoihin, 

joiden kautta pääsi vastaamaan internetin Surveypal-palvelimeen tehtyyn kyse-

lyyn (Kuva 1.) 

Kuva 1. Kyselylomake 

 

Kyselylomakkeet jaettiin 13.7.2018, ja vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. Ky-

sely suljettiin 27.7.2018, jonka jälkeen vastauksien analysoiminen alkoi.  
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Valitettavasti vastauksia kyselyyn tuli vain 12 kappaletta, vaikka toivoin pienimuo-

toisen arvonnan nostavan vastausprosenttia. Tässä tapauksessa vastauspro-

sentti jäi siis kuuteen (6) prosenttiin. Vastausprosentin perusteella kyselyä ei voi 

pitää yleispätevänä/luotettavana, mutta ohessa on poimintoja harvoista vastauk-

sista. 

Ensimmäisessä kysymyksessä halusin tietää, kokevatko paikalliset asukkaat tar-

vetta lähiöpubille Tirilän alueelle. Esitin kyllä / ei -muotoisen kysymyksen asiaan 

liittyen (Kuvio 7.) 

 

 

Kuvio 7. Koetko Tirilän kaupunginosan tarvitsevan lähiöpubia? 

 

Harvoista vastauksista lähes puolet ei kokenut tarvetta uudelle pubille. Pubia 

alueelle toivoneilta taas kysyttiin, miksi uusi pub alueella koetaan tärkeäksi. 

(Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Kyllä, miksi? 

 

Vastausten perusteella voidaan päätellä, että pubia alueelle kaipaavat haluaisivat 

lämminhenkisen ja helposti lähestyttävän seurustelupaikan Tirilään. Tätä väitettä 

pyrittiin varmistamaan vielä jatkokysymyksellä (Kuvio 9.) 

 

Kuvio 9. Minkä tyylisessä pubissa asioisit itse mieluiten Tirilässä? 

 

Vastaajista puolet haluaisi asioida pubissa, joka on helposti lähestyttävä.  
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Jokin muu, mikä? -kohdassa pyydettiin tarkentamaan, minkä tyylisessä pubissa 

vastaajat asioisivat. Vastauksia tuli kaksi: 

Keskusta on täynnä ravintoloita. Ne riittää kyllä miun tarpeisiin. 

edullinen ja siisti, riittävällä tuotevalikoimalla 
 

Seuraavassa kohdassa tiedusteltiin, kuinka usein potentiaaliset asiakkaat mah-

dollisesti asioisivat pubissa. Vastausvaihtoehtoja annettiin laajalti. (Kuvio 10.) 

 

 

Kuvio 10. Kuinka usein mahdollisesti asioisit pubissa? 

 

Vastaajista ne, jotka toivovat uutta pubia Tirilän alueelle, asioisivat suhteellisen 

harvoin. Suurin osa vastanneista asioisi parin viikon välein tai kerran kuussa. 25 

% vastanneista ei asioisi ollenkaan, ja kun tähän liitetään vielä kyselyyn ei-vas-

tanneiden määrä, on asiakkaiden määrä todella minimaalinen potentiaaliin ver-

rattuna. 

Viimeisessä kohdassa tiedusteltiin, mitä palveluita ja tuotteita kyselyyn vastan-

neet haluaisivat pubin tarjoavan. 
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Jotain mättöruokaa tms suolaista naposteltavaa, lounas? Biljardi, musiikkia ehkä 

livenä jotain joskus. 

kioski lähinnä, ei alkoholitarjoilua. 
 

Pubivisaa, trubaduurihenkisiä keikkoja, penkkiurheilua, leikkimielisiä jalka-
pallo/darts /biljardi otteluita muita baareja vastaan. 
 

syömistä ja juomista 
 

En tiedä 
 
Erilaisia oluita ja siidereitä sekä viinejä. Sekä pientä purtavaa! 
 
Aivan normaaleja pubituotteita. 
 
Jotain pientä syötävää juotavan lisäksi. Televisio/screeni, darts-taulu, lautape-
lejä. 
 
En kaipaa pubia tänne. 
 
Olusta ja syötävää 
 
Viinejä 
 
Olutta, siideriä, lonkeroa ja pari asiallista valko ja punaviiniä sekä kuoharia. 
Myös pientä purtavaa esim. toast ja tapas tyyppistä. 
 

Kyselyn lopussa sai halutessaan antaa yhteystietonsa kyselylomakkeessa mai-

nittua pienimuotoista kilpailua varten. Yksi onnekas arvottiin kyselyn sulkeuduttua 

voittajaksi ja häneen otettiin yhteyttä henkilökohtaisesti. 
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6 Haastattelu 

Haastattelin Tirilän pubravintolan entistä yrittäjää Teppo Tiaista (2018) koskien 

hänen mielipidettään Tirilän pubtoiminnan kannattavuutta kohtaan. 

Hänen mielestään pubin sijainti oli hyvä, keskeisellä paikalla Onnelantiellä. (Kuva 

2.) 

 

Kuva 2. Entisen pubrakennuksen sijainti merkitty mustalla kartalle 

 

Potentiaalista asiakaskuntaa pubrakennuksen läheisyydestä pitäisi löytyä riittä-

västi. Kuvassa 2 olevassa kartassa sijaitsevat sivutiet rakennuksen lähettyvillä 

ovat asuinlähiötä. 

Asiakaskunta kuitenkin on haastateltavan mukaan pientä. Aluetta asuttaa hänen 

mukaansa paljon vuorotyöntekijöitä, eli epäsäännöllisiä asiakkaita.  

Aukioloajat on säädettävä tämän mukaan. Haastateltavan mukaan lyhyet auki-

oloajat ovat kannattavimpia pubin menestystä ajatellen. Viikonloppuisin asiak-

kaat löytävät tiensä paikan päälle pubiin, mutta arkisin on hiljaisempaa. Liikevoi-

ton haastateltava tiesi kertoa syntyvän näiden muutaman vilkkaamman päivän 

myynnistä. 
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Suurin menoerä kyseiselle, suhteellisen pienimuotoiselle yritystoiminnalle, olivat 

ulkoiset henkilöstökulut eli vieras työvoima. Tiaisen (2018) mukaan vieras työ-

voima kyseisessä pubyrityksessä ”syö katteen”, eikä sen käyttäminen ole hänen 

mukaansa kovin suositeltavaa/järkevää liiketoimintaa. Mahdollisimman paljon 

kannattaa tehdä itse. 

Poimin haastattelusta kolme kulmakiveä, joihin luottaa pubyrityksen kannatta-

vuutta ajatellen Tirilässä: 

• Säädä aukioloajat asiakasvirtaa ajatellen suotuisiksi. 

• Pidä kustannukset mahdollisimman matalana. 

• Tee mahdollisimman paljon itse. 

 

Näitä kolmea asiaa hyödyntämällä yhteen, yrittäjä toteaa: Kyllä sillä leivän saa. 
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7 Uuden pubin toimintaedellytykset Tirilän alueella  

7.1 Liikeidean kiteytys 

Liikeideana on perustaa alkoholituotteita ja mahdollisesti pientä syötävää tar-

joava pubravintola Lappeenrannan Tirilän asuinalueelle.  

Tarkoituksena on tarjota alueen täysi-ikäiselle potentiaaliselle asiakaskunnalle 

tuotetta, jota tämä kohderyhmä haluaa ja tuottaa täten yritykselle tuloa. 

Kyseisellä asuinalueella ei ole tällä hetkellä tämän mukaista toimintaa (pub), jo-

ten kilpailu on suhteellisen vähäistä. 

Idea ei ole uusi: alueella on aiemmin toiminut pubravintola. Idea on kuitenkin yk-

sinkertainen ja toteutettavissa oleva (Taulukko 1). 

 

        Tarve/hyöty asiakkaalle 

 

• Rento ajanviettopaikka 

• Edistää sosiaalista kanssakäy-

mistä 

• Irtautuu arjesta 

        Mielikuva yrityksestä/imago 

 

• Rento 

• Helposti lähestyttävä 

• Lämminhenkinen 

         Asiakkaat/asiakasryhmät 

 

• Tirilän alueen aikuisväestö 

 

               Tuotteet/palvelut 

 

• Alkoholituotteet 

• Pientä purtavaa, ”snacks” 

• Lautapelejä, bingoa 

Taulukko 1. Idean kiteytys. 
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7.2 Yritysmuoto 

Yritysmuotona pubille olisi toiminimi. Se on yksin toimivana yrittäjänä helpoin ja 

edullisin tapa perustaa yritys. Heikkouksina tälle yritysmuodolle on verotus sekä 

yrittäjän henkilökohtaisen sitoutumisen laajuus. 

Entisen yrittäjän haastattelussa (luku 6) pohdittiin ulkoisen työvoiman vievän ka-

tetta yritykseltä. Tämä tukee yksintoimimista sekä toiminimen perustamista yri-

tysmuotona. Vierasta työvoimaa ei käytetä yrityksen arkitoiminnassa. 

 

7.3 Asiakkaiden ja markkinan analyysi 

Alueena Tirilä on vanha työläiskaupunginosa. Tirilässä asuu tälläkin hetkellä pal-

jon aikuisväestöä, mutta tälle potentiaaliselle asiakaskunnalle ei ole kaupungin-

osassa tarjota tiloja, joissa viettää aikaa ja nauttia alkoholia. 

Markkina-analyysiä on tehty kyselyn muodossa (opinnäytetyöraportti luku 5), 

jossa vastausmäärä oli harmittavan vähäinen. Kyselyä lukuun ottamatta alueen 

potentiaali kyseiselle toiminnalle on kuitenkin suuri, väestön ikärakenteen huomi-

oon ottaen. 

 

7.4 Kilpailijoiden tunnistus 

Kuten aiemmin mainittiin, Tirilän alueella pubtoiminnan kilpailu on olematonta. 

Lähin kilpailija löytyy Parkkarilasta, joka on Tirilän naapuriasuinalue sekä Lap-

peenrannan keskustasta. Nämä kilpailijat eivät kuitenkaan sijaitse Tirilän asuk-

kaiden kannalta kävelymatkan päässä, joten aivan varteenotettaviksi näitä ei voi 

tätä kautta sanoa. 

Tirilän mahdollinen pub ei voi kilpailla samassa mittakaavassa kuin esimerkiksi 

keskustan juomaravintolat. Uuden pubin on panostettava asiakasviihtyvyyteen ja 

tarjottava tuotetta/palvelua, jota asiakas haluaa. Tätä kautta pyritään luomaan 

pitkäkestoisia ja molempia osapuolia (asiakas, yrittäjä) hyödyttäviä asiakassuh-

teita.  
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Potentiaalisen asiakasryhmän mielipiteitä pubin tarjoamista palveluista sekä tuot-

teista pyrittiin myös selvittämään kyselyssä, luvussa viisi (5).   

 

7.5 Palveluiden ja tuotteiden määrittely 

Pubravintolan ideaan kuuluu pikkusuolaiset, eli niin sanotut snacksit ja pubruoka 

sekä juomatuote. Kyselyn perusteella vastaajat, jotka kannattivat uutta pubia Ti-

rilään, toivoivat pubin tarjoavan ”olutta ja syötävää”. Kyselyn perusteella myös 

rento ja helposti lähestyttävä juomaravintola olisi asiakasryhmän toiveissa. 

Palveluina yritys tarjoaisi juoma- ja ruokatuotteiden lisäksi bingoiltoja sekä lauta-

pelejä. Ne olisivat edullinen tapa saada asiakkaiden huomio ja lisätä viihtyvyyttä. 

 

7.6 Markkinointimix 

Kuten kohdassa 4.4.7 mainittiin, markkinointimix muodostuu neljästä eri katego-

riasta: 

• tuote 

• viestintä  

• hinta  

• jakelutie.  

Nämä neljä osa-aluetta muodostavat yhdessä markkinatutkimuksen ja yrityksen 

strategian kanssa yrityksen koko markkinoinnin.  

7.6.1 Tuote 

Markkinatutkimuksen eli kyselyn perusteella tuottava pub tarjoaa Tirilän alueella 

mietoja alkoholijuomia sekä pientä syötävää, yhdistettynä satunnaisesti järjestet-

täviin tapahtumiin (esimerkiksi bingoillat).  

• Olut, siideri, lonkero, alkoholittomat juomat 

• Pientä purtavaa (makkaraperunat, pähkinät, sipsit) 
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• Lautapelit 

• Bingoillat. 

7.6.2 Hinta 

Markkinatutkimuksesta selvisi, että potentiaalinen asiakasryhmä ei hae pubilta 

erikoisuuksia ja kalliita hintoja, joten hinnat on pidettävä kohtuullisena.  

Asiakasryhmän toiveissa on helposti lähestyttävä, ilmapiiriltään rento pubravin-

tola, joka tarjoaa lähiökapakan tapaan tavallisia pubtuotteita (mainittu kohdassa 

7.6.1) kohtuulliseen / edulliseen hintaan. 

7.6.3 Jakelutie 

Pubravintola on kivijalkaliike, joten sijainnin merkitys on suuri. Tirilää sijaintina 

tukevat potentiaalisen asiakaskunnan määrä sekä vähäinen kilpailu. 

Asiakkaan ja tuotteen kohtaaminen on tärkeää. Tirilän tapauksessa tämä pätee, 

sillä ostohalukas asiakas tulee nauttimaan yrityksen tuotteita kivijalkakauppaan 

eli pubiin. Alueen kilpailun puute tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että asiakkaalla 

ei ole valinnanvaraa pubien välillä, jos tämä haluaa nauttia tuotteista Tirilässä. 

7.6.4 Viestintä 

Positiivinen yrityskuva on tärkeää. Tätä pyritään edistämään henkilökohtaisella 

myyntityöllä, eli yrittäjä pyrkii vaikuttamaan asiakkaaseen panostamalla palvelun 

laatuun. Hyväntuulinen ja asiakaslähtöinen yrittäjä tavoittaa asiakkaan todennä-

köisemmin kuin itsekeskeinen ja huonokäytöksinen yrittäjä. Asiakaspalvelutilan-

teen onnistuessa saadaan luotua myös positiivista suhdetoimintaa asiakkaa-

seen, eli PR-toimintaa. 

PR-toiminta suoraan asiakkaan kanssa kasvotusten edistänee myös puskara-

dion vaikutusta. Puskaradio eli pubissa asioineiden henkilöiden jakama tieto 

muulle potentiaaliselle asiakasryhmälle on positiivinen jakelukanava, jos asiakas-

viihtyvyyteen sekä palvelun ja tuotteen laatuun panostetaan asianmukaisella ta-

valla.  
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Yritys pyrkii myös mainostamaan tapahtumiaan Facebookissa. Facebook-sivuilla 

kerrottaisiin pubin tulevista tapahtumista, kuten bingoilloista, ja pyrittäisiin tätä 

kautta saamaan asiakkaat paikan päälle. Facebook on yleispätevä markkinointi-

kanava, joka todennäköisesti tavoittaa potentiaalisen asiakasryhmän. 

Facebookin ja puskaradion kautta voidaan myös yrittää edistää myyntiä tiedotta-

malla esimerkiksi maistiaisjärjestelyistä. Maistiaiset voisivat olla esimerkiksi an-

nos makkaraperunoita. Maistiaisilla saataisiin asiakkaat saapumaan liiketilaan ja 

henkilökohtaisella myyntityöllä todennäköisesti ostamaan myös muita tuotteita. 

 

7.7 Riskien arviointi 

Riskejä voidaan arvioida yksinkertaisimmin SWOT-analyysillä (Taulukko 2.), 

jossa arvioidaan yrityksen sisäisiä ja ympäristön aiheuttamia tilanteita. 

                 Vahvuudet 

• Matalat kustannukset 

• Alueen vähäinen kilpailu 

• Yrittäjän oma into 

 

                  Heikkoudet 

• Alueella ei ole ollut jatkuvaa toi-

mintaa → asiakkaiden vähäi-

nen mielenkiinto? 

• Ei pysty kilpailemaan suoraan 

verrannollisesti keskustan yri-

tyksille 

• Yrittäjän kokemuksen puute 

              Mahdollisuudet 

• Asiakaskunnan vakiinnuttami-

nen 

• Toiminnan kannattavuuden va-

kiinnuttaminen 

                      Uhat 

• Potentiaalisen asiakasryhmän 

vähäinen ostohalukkuus 

• Kilpailun mahdollinen laajene-

minen 

• Yrittäjän työuupumus 

Taulukko 2. SWOT-analyysi 
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SWOT-analyysistä voidaan vetää johtopäätökset yrityksen toimivuutta ajatellen. 

Alueen kilpailu on vähäistä, mutta asiakasryhmän mielenkiinto kyseistä pubtoi-

mintaa kohtaan voi olla olematonta. Jos asiakaskunta saadaan vakiinnutettua, on 

tulevaisuuden näkymät vähintäänkin hyvät. 

 

7.8 PESTEL-analyysi pubtoiminnasta Tirilässä 

Kuten kohdassa 4.4.1 mainittiin, voidaan PESTEL-analyysillä suunnitella yrityk-

sen strategiaa tarkastelemalla toimintaympäristön vaikutuksia yrityksen menes-

tysmahdollisuuksiin.  

Tämä pätee myös pubtoimintaan Tirilän alueella. Toimintaympäristöä, eli Tirilää 

voidaan tarkastella ja suhteuttaa pubravintolan menestymismahdollisuudet toi-

mintaympäristön potentiaaliin. 

7.8.1 Poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät 

Lainsäädännöllisesti pubin perustaminen Tirilään vaatii samat kaavakkeet kuin 

samantyylisen toiminnan harjoittaminen missä tahansa muussa toimintaympäris-

tössäkin. Tarvitaan anniskeluluvat, rakennusvalvonnan sekä elintarvikeviran-

omaisvalvonnan hyväksymät tuotteet ja tilat sekä perustamis- ja veroilmoitukset. 

Lisäksi yrityksen työntekijöillä on oltava voimassa olevat hygieniapassit. 

Poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät eivät ole este pubtoiminnalle Tirilässä. Päin-

vastoin ravintola-alan liiketoimintaan vaikuttavia lakeja, kuten esimerkiksi alaikäi-

sen työntekijän toimivaltaa, on viime aikoina löysätty pubtoiminnalle suotuisem-

miksi.   

Myöskin rikollisuus ja ilkivalta on alueella minimissään, johtuen lähinnä sen mai-

neesta rauhallisena lähiönä, joten senkään suhteen ei pitäisi olla ongelmia. 

7.8.2 Taloudelliset tekijät 

Potentiaalinen asiakaskunta on aikuisväestöä, josta haastattelun perusteella osa 

työskentelee vuorotyössä (luku 6). Läheinen sellutehdas (UPM Kaukas) työllistää 

todennäköisesti useita henkilöitä alueelta.  
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Asiakaskunnan ostovoimaa voi heikentää esimerkiksi muiden yritysten YT-neu-

vottelut, jotka vaikuttavat osaltaan yksityishenkilöiden rahankäyttöön. Potentiaa-

liset asiakkaat miettivät tarkemmin, mihin rahojaan käyttävät, ja illanvietto pu-

bissa ei saata olla se tärkein prioriteetti. 

Myös rahan arvon lasku eli inflaatio on riskinä pubtoimintaa ajatellen. Tässä ta-

pauksessa pubin tuotteet ovat kalliimpia asiakkaan näkökulmasta, ja rahalle ei 

saa enää samaa vastinetta kuin aiemmin. Seurauksena voi olla ostovoiman heik-

keneminen, mikä näkyy negatiivisesti yrityksen tuloksessa. 

Taloudelliset tekijät ovat suuri kysymysmerkki uuden pubin menestysmahdolli-

suuksia ajatellen. Rahan arvon muutoksia on vaikea ennakoida pitkällä täh-

täimellä, ja täten myöskin ostovoiman vahvuutta on hankala arvioida. 

7.8.3 Sosiaaliset tekijät 

Alueen ikärakenne, kuten on aiemmin mainittu, koostuu pitkälti aikuisväestöstä. 

Tämän potentiaalisen asiakaskunnan kulutuskäyttäytyminen pohjautuu paljon 

heidän henkilökohtaiseen talouteensa (eli käytännössä käytettävän rahan sum-

maan) sekä heidän henkilökohtaisiin arvoihinsa.  

Aiemmin alueella toiminut pubravintola ei ollut toiminnassa kovin pitkään. Haas-

tattelussa myös selvisi, että heikkoja myyntipäiviä kyseisessä liiketoiminnassa on 

alueella paljon.  

Tämä kertoo osaltaan alueen väestön arvoista. Vaikka ylimääräistä rahaa vapaa-

ajanviettoon löytyisikin, sitä ei ensimmäiseksi käytetä lähiöpubin tarjoamiin tuot-

teisiin.  

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat suurelta riskiltä uutta pubravintolaa ajatellen. Haas-

tattelun ja kyselyn perusteella pubtoiminnalle ei ole riittävää jalansijaa Tirilän alu-

eella. 



40 
 

7.8.4 Teknologiset tekijät 

Teknologiset tekijät eivät ole kovin merkittävä osatekijä, kun mietitään pubin me-

nestymismahdollisuuksia Tirilässä. Internetissä toimiminen on vähäistä, kun yri-

tyksen liiketoiminta keskittyy ”kivijalkakauppaan”: asiakas saapuu toimitilaan ja 

ostaa sekä nauttii tuotteensa paikan päällä. 

Ainut osa-alue pubtoiminnassa, joka liittyy teknologiaan, on internetmarkkinointi 

sekä asiakaspalaute ja -suhteiden ylläpitäminen sosiaalisen median kautta. Yri-

tyksellä olisi omat Facebook-sivut, joten esimerkiksi sivujen hakkerointi eli ulko-

puolisten henkilöiden murtautuminen yrityksen sivuille voi vaikeuttaa liiketoimin-

taa.  

Teknologiset tekijät eivät ole juurikaan merkittävä osa-alue pubin menestymistä 

ajatellen.  

7.8.5 Ympäristötekijät 

Ympäristötekijät eivät myöskään vaikuta kovin suurelta osin pubtoimintaan. Toki 

omavalvontaan on kiinnitettävä huomiota, ja työntekijöiden hygieniapassien on 

oltava ajan tasalla. Huonon hygienian seurauksena terveysviranomaiset voivat 

laittaa niin sanotusti lapun luukulle, eli lopettaa yritystoiminnan ainakin korjausten 

ajaksi.  

Kun yritys pitää tietyistä standardeista kiinni, ei ympäristötekijät ole ongelma toi-

minnalle. 
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7.9 Talouden suunnittelu 

7.9.1 Kirjanpito 

Yritys ulkoistaa kirjanpidon, sillä yrittäjän oma tietotaito kirjanpidosta on vähäisen 

kokemuksen myötä vähäinen.  

Varmin tapa on ulkoistaa kirjanpito alan yritykselle, joita Suomesta löytyy useam-

pia. 

7.9.2 Investoinnit 

Pubravintolan perustaminen vaatii useita investointeja, kuten kalusteet, juomala-

sit ynnä muut välttämättömyydet. Liitteestä 1 löytyvän laskelman mukaisesti pie-

nen pubravintolan toimintavalmiuteen laittaminen maksaa vähintään 10 000 eu-

roa.  

Tämä summa koostuu välttämättömistä koneista ja laitteista, kalusteista sekä 

oheistarvikkeista, kuten juomalaseista. Koneissa ja laitteissa tuotemerkkinä olisi 

silloin Metos, kalusteet sekä oheistarvikkeet olisivat Ikeasta. 

Laskelma on karkea ja sisältää ainoastaan välttämättömimmät investoinnit, joihin 

lisätään tietysti muun muassa raaka-ainehankinnat, kuten juomat ja ruoat. Lopul-

linen investointimäärä pubtoiminnan aloittamista varten on todennäköisesti use-

amman kymmenen tuhannen euron suuruinen. 

7.9.3 Käyttöpääoma 

Käyttöpääomalla tarkoitetaan rahaa, jota tarvitaan pubtoiminnan ylläpitämiseen. 

Esimerkiksi toimitilojen vuokrat ja henkilökunnan palkat kuuluvat tähän kategori-

aan.  

Pienen, maksimissaan 50-paikkaisen toimitilan kuukausivuokra on (alueen hinta-

taso huomioiden) karkeasti noin 500 euroa.  

Muuta henkilökuntaa ei yrittäjän lisäksi ole. Yrittäjä itse nostaa aluksi 1500 euron 

kuukausipalkkaa. 
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Toiminnan aloittamiseksi lasketaan karkeasti kolmen kuukauden vuokra- ja palk-

kamenot. 

 

        € / kuukausi yhteensä € / 3 kuukautta 

Vuokra                500              1500 

Palkka               1500              4500 

Taulukko 3. Vuokra- ja palkkamenot 

 

Taulukosta 3 huomataan, että kolmen kuukauden käyttöpääoma kyseisellä 

vuokra- ja palkkatasolla on 6000 euroa.  

7.9.4 Rahan tarve yhteensä 

Kun huomioidaan kolmen kuukauden käyttöpääoma sekä investointeihin menevä 

summa, on rahan tarve toiminnan aloittamiseen yhteensä noin 30 000 euroa 

(Taulukko 4.). 

Investoinnit  24 000 € 

Käyttöpääoma  6 000 € 

Rahan tarve yhteensä  30 000 € 

Taulukko 4. Rahan tarve yhteensä 

 

Tätä summaa varten haetaan pienen yrityksen lainaa Finnverasta.  

Finnvera-lainan minimisumma on juurikin 30 000 euroa. Lainan takaisinmaksu-

aika on 3 – 15 vuotta, ja lainan korko on erikseen neuvoteltavissa.  Koron suu-

ruuteen vaikuttaa yrityksen kannattavuus ja taloudellinen asema, toiminnallinen 

riski sekä lainan vakuus. 
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Lainahakemus tarvitsee liitteitä: 

• liiketoimintasuunnitelma 

• tulossuunnitelma 

• rahoitussuunnitelma  

• yrittäjän ansioluettelo. 

Pubyrityksen perustamisessa on omat riskinsä, mutta lainan pienestä summasta 

johtuen lainan saamisessa ei pitäisi olla ongelmaa.  
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8 Johtopäätökset 

Markkinointitutkimuksesta eli kyselystä sekä haastattelusta saadun informaation 

avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta pubtoiminnasta Tirilän alu-

eella.    

Markkinointitutkimus oli suoraan sanottuna pettymys. Vastausprosentti jäi todella 

vähäiseksi, ja itse tutkimus sitä kautta ei kovin luotettavaksi. Tämä kertoo kuiten-

kin osaltaan vastauksen tutkimuskysymykseen, eli mielipiteen Tirilän asukkaiden 

puolesta uutta pubia kohtaan. Osa hajanaisista vastaajista ei edes kaivannut pu-

bia alueelle. 

Haastattelun perusteella saatiin selville, että kannattava liiketoiminta on mahdol-

lista, tietyillä edellytyksillä. Hiljaisia asiakaspäiviä on ja tulee olemaan, joten au-

kioloaikojen säätämistä tulisi olemaan luvassa. Lisäksi vieras työvoima syö ka-

tetta liikaa, joten yrittäjä itse joutuisi todennäköisesti todella lujille pubin kanssa. 

Pubravintolan menestymismahdollisuudet Tirilän alueella ovat kuitenkin ole-

massa, ainakin teoriassa, jos yrittäjä onnistuu luomaan asiakaskuntaa kosketta-

van ja heille suotuisan pubravintolan. Tämä tarkoittaa tutkimuksen perusteella 

lähinnä lämminhenkistä ja rentoa lähiökapakkaa, jossa hinnat ovat kohtuulliset ja 

jota asiakkaan on helppo lähestyä. 

Yrittäjä, joka haluaa ottaa haasteen vastaan ja yrittää luoda kestävää pubtoimin-

taa Tirilään, panostaa kustannustehokkuuteen ja strategiaan. Työstä täytyy to-

della nauttia ja tuntea kehittyvänsä yrittäjänä, ja kehittää tätä kautta tuottavaa 

toimintaa koko yritykselle. 

... silloin on oikealla tiellä, kun tuntee kehittyvänsä itse koko ajan omassa tehtä-
vässään... pitää osata olla terveellä tavalla ylpeä ja nauttia saavutuksesta, jos 
on... tehty hyvä liiketulos... (Jalonen & Lampi 2012, 14). 

Oma mielipide on, että Tirilä ei alueena ole valmis pubtoiminnalle. Uuden toimin-

nan aloittamista varten olisi otettava lainaa, mutta riskit toiminnan loppumiselle 

ovat kuitenkin alueella hieman liian isot. Asiakaskuntaa tuntuu olevan vaikea va-
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kiinnuttaa, joten positiivisen tuloksen (ja tätä kautta yrittäjän oman palkan) ai-

kaansaaminen on työmäärään suhteutettuna todella suuri. Riski yrittäjän työ-

uupumukselle on todellinen. 
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