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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Villa Korkatille päivitetty, tämän hetken ja
lähitulevaisuuden tarpeet huomioiva liiketoimintasuunnitelma. Yrityksen toiminta on kehittynyt, kasvanut
ja laajentunut viime vuosina, mutta liiketoimintasuunnitelma oli jäänyt yrityksen perustamisen vaiheille
syksyyn 2015. Lisäksi vanha liiketoimintasuunnitelma oli varsin suppea. Perustamisen jälkeen Villa Korkatti on muun muassa monipuolistanut merkittävästi ohjelmapalvelutarjontaansa, remontoinut ja uudistanut
tilojaan sekä kehittänyt markkinointiaan. Uudistetulle ja kehitetylle liiketoimintasuunnitelmalle oli selkeä
tarve. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisäksi selvittää, miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä ja millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma.
Opinnäytetyön teoriaosuus koostuu pääasiassa alan kirjallisuudesta sekä eri internet-sivustoista. Teoriaosassa kerrotaan yleisellä tasolla liiketoimintasuunnitelmasta, mitä se sisältää, miksi sen laatiminen kannattaa, mitä haasteita sen laatimisessa on ja mistä osista liiketoimintasuunnitelma muodostuu. Työtä varten haastattelin neljää yrittäjää, jotka edustavat kolmea eri alaa. Kaksi on matkailualalta, yksi metallialalta
ja yksi kuljetusalalta. Kaikki yritykset ovat pk-yrityksiä. Haastattelin heitä koskien heidän mielipiteitään
liiketoimintasuunnitelmasta, sen tarpeellisuudesta ja kehittämisestä. Valitsin haastateltavat kohdennetusti eri aloilta.
Empiriaosuudessa laadittiin Villa Korkatille nykypäivän ja lähitulevaisuuden tarpeet huomioiva liiketoimintasuunnitelma. Tämä liiketoimintasuunnitelma luotiin useita eri valmiita pohjia hyödyntämällä siten, että
kohdeyrityksen erityispiirteet on huomioitu. Valmis liiketoimintasuunnitelma on salainen liite. Usein liiketoimintasuunnitelman runkona käytetään jotakin valmista pohjaa, mutta aina jokainen liiketoimintasuunnitelma on yrityksen ja tekijänsä näköinen kokonaisuus. Työn keskeinen kysymys oli, miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä ja millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma. Näihin selvitettiin vastaukset
opinnäytetyötä tehdessä. Liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä yrityksen oman toiminnan tueksi ja hahmottamiseksi sekä rahoituksen saamiseksi. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea realistinen
sisällöiltään ja laskelmiltaan.
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The purpose of the thesis was to create an improved business plan for Villa Korkatti, i.e. a plan that would
include the needs of today and the near future. The operations of Villa Korkatti have improved, grown
and expanded over the last few years but the business plan had been left at the stage of starting the
company in 2015. Moreover, the original business plan was quite narrow. After that Villa Korkatti has
expanded its tourist activities, renovated the place significantly and developed marketing, so the need for
an updated business plan was clear. The aim of the thesis was also to clarify why a business plan should
be made and what kind of business plan would be a good one.
The theoretical part of the thesis is mostly based on related literature and various websites. The part discusses a business plan on a general level, for example, what the plan should consist of, why it should be
created, what challenges there are when creating a business plan and what parts it should have. Four
entrepreneurs were interviewed on their opinions about the business plan, the importance of it and what
they thought of developing the plan.
In the empirical part, an improved business plan was created for Villa Korkatti. The business plan was created observing the guidelines of various business plan templates but using them to create a business plan
that would take the special characteristics of the case company into account. The business plan is a classified appendix to the thesis. A ready template is often used to create a business plan but every business
plan is always a unique entity.
The basic questions were answered during the creation of the thesis. A good business plan should be created to help the operations of the company and to get financing. First and foremost, a good business plan
is a realistic one as far as its contents and calculations are concerned.
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Johdanto

Tässä opinnäytetyössä kehitän ja päivitän minun ja kihlattuni, Päivi Viitasalon, yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Toimeksiantajana toimii Päivi Viitasalo. Työn tavoitteena on laatia mahdollisimman kattava liiketoimintasuunnitelma vastaamaan yrityksen tämän hetken ja lähitulevaisuuden tarpeita. Yrityksen nimi on Villa Korkatti ja tarjoamme majoitus-, kokous-, juhla- ja
ohjelmapalveluja Haapavedellä, Pohjois-Pohjanmaalla. Nykyinen liiketoimintasuunnitelma on
yrityksen perustamisen hetkeltä heinä-elokuulta 2015, jonka jälkeen yrityksen toiminta on kehittynyt, kasvanut ja laajentunut merkittävästi. Työ tukee sekä yrityksen että minun tulevaisuutta niin ammatillisesti kuin oppimisenkin kannalta.
Olemme olleet yrittäjinä Villa Korkatissa elokuusta 2015. Päärakennus on valmistunut vuonna
1950 kyläkouluksi ja toiminut kyläkouluna 1974 asti. Tämän jälkeen kaupunki on muuttanut rakennuksen retkeilykeskukseksi ja toiminta Korkatin retkeilykeskuksena alkoi 1977. Matkailualan
toimintaa paikalla on siten ollut jo yli 40 vuotta, pääosin majoitus-, kokous- ja juhlapalveluja.
Kaupunki on yksityistänyt paikan 1980-90-luvun taitteessa ja olemme kihlattuni kanssa kolmannet yrittäjät paikassa.
Päivi on matkailun ohjelmapalvelujen tuottaja, luonto-ohjaaja ja matkailun restonomi. Minä
olen ylioppilas, matkailupalvelujen tuottaja ja valmistun liiketalouden tradenomiksi. Lisäksi Päivin perheessä on paljon matkailualan osaajia. Alkuun yritys työllisti kokopäiväisesti vain Päivin ja
minä kävin kokopäiväisesti töissä kuljetusalalla, mutta olen vähentänyt kuljetusalan töitäni sitä
mukaa, kun Villa Korkatin kasvu on sen mahdollistanut. Nykyisin käyn kuljetusalan töissä vain
kahtena päivänä viikossa. Lisäksi työllistämme 1-2 osa-aikaista työntekijää, joista vähintään toinen on kiireisimpinä aikoina kokopäiväisenä.
Yrittäjiksi tultuamme ensimmäiseksi panostimme ruuan ja tarjottavien laatuun, sillä se tuli ammattitaidon myötä eikä vaatinut heti alkuun suuria remontteja tai investointeja. Käytännössä
tämän kolmen vuoden yrittäjyytemme ajan on koko ajan myös jokin remontti ollut Villa Korkatissa menossa. Olemme muun muassa pesettäneet rakennusten katot, maalanneet kaikki rakennukset ulkoa, hoitaneet ja remontoineet piha-alueet kuntoon, vaihtaneet valaisimia ja tekstiilejä kaikkialle, remontoineet kaikki majoitushuoneet, tehneet uudet terassit saunoille ja ammattikeittiö on remontoitu lattiasta kattoon pintoineen, koneineen ja laitteineen sekä paljon
muuta.
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Majoituspalveluihin meillä on viisi huonetta ja yhteensä 16 vuodepaikkaa. Kokous- ja juhlapalveluihin löytyy 100-paikkainen juhlasali sekä av-välineet. Ohjelmapalveluihin meillä on useita erilaisia, valmiita paketteja, jotka sisältävät ohjelmat ruokailuineen tai eväineen. Pelkät ohjelmapalvelut on mahdollista tilata myös erikseen. Meiltä löytyy esimerkiksi paintballia, kirveenheittoa, läskipyöriä, opastettu tarinallinen historiikkiretki, perinnekisailuja ja ryhmää haastavia pulmatehtäviä. Vanhan liiketoimintasuunnitelman aikaan eritoten ohjelmapalvelut olivat aivan alkutekijöissään.
Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen on siten hyvin ajankohtaista, tärkeää ja hyödyllistä
toimeksiantajalle. Ajantasainen ja tämän päivän tarpeita vastaava liiketoimintasuunnitelma auttaa myös yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa ja kehitystyössä. Työn keskeinen idea ja tavoite
on siten Villa Korkatin liiketoimintasuunnitelman päivittäminen tämän hetken tarpeita vastaavaksi. Työn perimmäisenä ideana oli selvittää, kuinka tärkeä liiketoimintasuunnitelma on yleisesti ottaen sekä, mistä hyvä liiketoimintasuunnitelma rakentuu. Lisäksi pyrin selvittämään, miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä ja mitä hyötyä siitä on. Tätä selvittääkseni halusin saada
myös ulkopuolista näkökulmaa asiaan. Vastauksia selvitin tutustumalla teoriaan ja tekemällä
puhelinhaastattelun muutamille eri alojen yrittäjille. Haastattelun tulokset löytyvät työn liitteestä.
Työn tarkoituksena on luoda Villa Korkatille tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeet täyttävä,
kattava liiketoimintasuunnitelma, jota olisi helppo kehittää tulevaisuuden haasteiden myötä.
Varsinainen liiketoimintasuunnitelma on opinnäytetyön salainen liite. Työn teoreettinen osuus
keskittyy pääosin liiketoimintasuunnitelman laatimisen perusasioihin. Perehdytään muun muassa siihen, mikä on liiketoimintasuunnitelma, miksi se tulisi laatia ja mistä se koostuu.
Aiheesta on tehty paljon opinnäytetöitä, mutta jokainen opinnäytetyö ja liiketoimintasuunnitelma on yrityksensä ja tekijänsä näköinen. Tässä työssä tuotiin esille ne asiat, joita kirjoittaja
pitää tärkeänä sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan. On olemassa useita valmiita runkoja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, mutta riippuen yrityksestä on valittava, mikä on sopiva. Tässä työssä perusrunkona ei käytetty mitään tiettyä mallia vaan sopivat osat koottiin useasta eri
mallista.
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Liiketoimintasuunnitelma-luvussa käydään läpi liiketoimintasuunnitelmaan liittyviä yleisiä asioita, kuten mikä se on ja millainen rakenne siihen tulisi valita. Lisäksi pohditaan, millainen on hyvä
liiketoimintasuunnitelma, milloin sitä pitäisi kehittää ja mitä hyötyä siitä on. Käsitteitä ja liiketoimintasuunnitelman eri osioita olen aukaissut ja tutkinut eri teorioiden ja lähteiden avulla.
Mistä liiketoimintasuunnitelma muodostuu -luvussa käydään läpi yleisellä tasolla, mitä liiketoimintasuunnitelman tulisi sisältää ja miksi. Perehdytään tarkemmin muun muassa liikeideaan,
arvoihin, SWOT-analyysiin, markkinointisuunnitelmaan ja tuotekehityssuunnitelmaan. Työtä
tehdessä usein toistuvaksi pohdinnan aiheeksi nousi yritysten erilaisuus ja monimuotoisuus.
Esimerkiksi se, miten toisten yritysten täytyy panostaa markkinointiin jatkuvasti, mutta pitkiin
yhteistyösopimuksiin perustuvan alihankkijan ei välttämättä tarvitse markkinoida juuri ollenkaan. Näitä pohdinnan paikkoja tekijän mieleen nousi esiin lähes joka luvussa.
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Liiketoimintasuunnitelma

Tässä luvussa perehdytään siihen, mikä on liiketoimintasuunnitelma, miksi se tulisi tehdä ja mistä se koostuu. Luvussa myös etsitään vastauksia kysymyksiin, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, milloin sitä tulisi kehittää ja mitä haasteita sen laatimisessa on. Vastauksia etsiessäni perehdyin laajasti eri lähteisiin. Sekä kirjallisiin että internetlähteisiin, lähdekritiikkiä noudattaen. Lisätietoja hain myös puhelinhaastattelemalla neljää eri yrittäjää, koskien heidän mielipiteitään edellä esitettyihin kysymyksiin. Hain haastateltaviksi eri ikäisiä, eri alojen yrityksiä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueelta. Valitsin yritykset, jotka ovat työntekijämäärältään ja
liikevaihtoluokaltaan suhteellisen lähellä Villa Korkattia. Haastattelin myös Villa Korkatin yrittäjää, koska halusin selvittää mitä liiketoimintasuunnitelma merkitsee toimeksiantajalleni. Yksi
yritys on vuosikymmeniä yhden tai kahden hengen yrityksenä toiminut ja viimeisen 15 vuoden
aikana kasvanut useita työntekijöitä työllistäväksi. Toinen on alle 10 vuotta toiminut kasvaen
tasaisesti, työllistäen tällä hetkellä noin 10 työntekijää. Kolmas on toiminut noin 35 vuotta työllistäen yhden tai useampia tekijöitä kausiluontoisesti. Neljäs on toiminut alle neljä vuotta kasvaen jatkuvasti. Yksi yrityksistä on suoraan verrannollinen Villa Korkattiin.

2.1

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma tarkoittaa kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, millä
tavoin liikeideaa lähdetään toteuttamaan käytännössä. Liiketoimintasuunnitelma on kattava ja
yksityiskohtainen dokumentti, jossa mukana ovat myös pidemmän ajanjakson päämäärät ja
määrälliset tavoitteet. Esimerkiksi tulos, tase ja rahoituslaskelmat. (Kuopion seudun Uusyrityskeskus. Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus on koota yrityksen perustajan ajatukset yrityksen eteenpäin viemisestä yksiin kansiin, joka tarvittaessa selvittää ulkopuolisellekin yrityksen toiminnan
perusasiat. Suunnitelmasta käy ilmi myös, kuinka huolellisesti perustaja on paneutunut suunnitteluun. Pohjatietoihin kannattaa perehtyä huolellisesti ennen suunnitelman laatimista. (Ruuska,
Karjalainen & Johnsson 2001, 132.)
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Liiketoimintasuunnitelma on usein monta kymmentä sivua pitkä teos yrityksen liiketoimintaan
vaikuttavista asioista, tekijöistä ja menestyksen kulmakivistä. Jossain määrin voidaan myös ajatella, että liiketoimintasuunnitelman tekemisessä sen luominen on tärkeämpää kuin itse valmis
tuotos. Laatiessaan sitä, tekijä tulee miettineeksi kriittisesti ja konkreettisesti niitä tekijöitä, jotka voivat saada yrityksen menestymään tai tuhoutumaan tulevaisuudessa. Liikeidea taas kiteyttää pitkänkin liiketoimintasuunnitelman muutamaan lauseeseen. Liikeideassa vastataan kysymyksiin mitä, miten ja kenelle yritys tuottaa. (Hesso 2015, 24-25.)
Liiketoimintasuunnitelma on niin sanotusti mustaa valkoisella ja konkretisoi sen, mistä liikeideassa on kyse. Liiketoimintasuunnitelma kertoo, miten liikeideaa voidaan toteuttaa ja yritystoimintaa kehittää. Se on samalla dokumentti yrittäjälle, rahoittajille ja muille sidosryhmille ja kertoo yrityksen strategian. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös yleensä myös mm. starttirahan tai lainojen hakemisen tueksi. (Koivupuro 2019.)
Mielestäni liiketoimintasuunnitelmassa on olennaista aukaista yrityksen liikeideaa tarkemmin ja
kertoa laajemmin yrityksen toiminnasta. Liiketoimintasuunnitelman avulla voidaan miettiä millä
perustein yritys saadaan menestymään ja mitä odotuksia on myynnin, markkinoinnin ja liikevaihdon suhteen. Mielestäni varsinkin Hesson ja Koivupuron määritelmät ovat varsin osuvat ja
ne yhdistämällä saadaankin todella kattava käsitys siitä, mikä liiketoimintasuunnitelma on.

2.2

Miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä?

Tämä kysymys käynee lähes kaikkien yritystä perustavien tai perustamista pohtivien mielessä.
Liiketoimintasuunnitelma pitää nykyään olla lähes aina, kun yritykselle haetaan rahoitusta. Rahoittajat haluavat nähdä mihin he konkreettisesti rahojaan sijoittavat ja mitä paremmin ja huolellisemmin liiketoimintasuunnitelma on laadittu, sitä todennäköisemmin toiminnalle saa rahoitusta. Niin tärkeä asia kuin rahoitus onkin, omasta mielestäni vieläkin tärkeämpi asia liiketoimintasuunnitelman laatimisen syyksi on se, että se pakottaa yrittäjän miettimään kriittisesti ja realistisesti yrityksen tulevaisuutta ja menestymismahdollisuuksia.
Liiketoimintasuunnitelma on syytä tehdä, ennen kuin suunniteltua toimintaa esitellään yritysneuvojille, jos esimerkiksi haetaan starttirahaa. Myös yritystoiminnan mahdolliset rahoittajat,
kuten pankki, Finnvera ja ELY-keskus, tarvitsevat liiketoimintasuunnitelman laina- tai tukipäätöksen tekemistä varten. (Holopainen 2019, 13)

6
Taloakaan ei rakenneta ilman suunnitelmaa ja sama pätee yrityksen perustamiseen. Sen takia ja
yritystoiminnan tueksi tulee laatia liiketoimintasuunnitelma. Se on työkalu, johon kiteytyy yrityksen koko liiketoiminta, auttaa hankkimaan rahoitusta ja liikekumppaneita sekä toimii myynnin ja markkinoinnin työkaluna. (OnnistuYrittäjänä. Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
Erittäin hyvin liiketoimintasuunnitelman hyöty on kiteytetty seuraavassa:
-

”Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän keino hahmottaa yrityksensä mahdollisuudet, tavoitteet ja rajoitteet.” (OnnistuYrittäjänä. Hyvän liiketoimintasuunnitelman rakenne.
2019.)

Kaikki eivät kuitenkaan pidä liiketoimintasuunnitelmaa niin tarpeellisena. Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin -teoksessa esimerkiksi esitetään, että useimmissa tapauksissa yrityksen perustamiseen riittää yksinkertainen käynnistämissuunnitelma, jonka ei tarvitse olla monisivuinen
vaan kiteytys siitä, mitä aiotaan tehdä ja miten juttu toimii. Vastataan esimerkiksi kysymyksiin
mitä teemme varmasti, mitä teemme mahdollisesti ja mitä emme ainakaan tee. Yrityksen perustaminen sujuu harvoin täysin suunnitellusti ja vastaan tulee monia odottamattomia asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Tämän takia toiminnan puristaminen kaavamaiseksi liiketoimintasuunnitelmaksi voi tuntua monesta hankalalta. Yrityksen perustaminen vie vain hetken, mutta vauhtiin päästäkseen ei tarvitse monimutkaisia suunnitelmia vaan selkeät askeleet eteenpäin. (Leppänen 2013, 133-134.)
Nykyään moni ajattelee liiketoimintasuunnitelman olevan käytännössä välttämätön, mutta voi
toki olla tapauksia, joissa näin ei ole. Esimerkiksi, jos perustettava liiketoiminta on riittävän yksinkertaista ja pienimuotoista, toiminta-ajatus ja liikeidea ovat kirkkaana mielessä ja toiminnan
rahoittaminen tapahtuu esimerkiksi omilla säästöillä, ehkä tällöin liiketoimintasuunnitelmaa ei
tarvita. Kuitenkin jonkinlainen kiteytys ja suunnitelma siitä, miten yritys tulee toimimaan, on
syytä olla. Laajemman yritystoiminnan taustaksi liiketoimintasuunnitelma mielestäni pitää silti
laatia. Se on erittäin kätevä työkalu riskien kartoittamiseen, tulevaisuuden suunnitteluun jne.
Haastattelemieni yrittäjien kesken näytti vallitsevan käytännössä yhteinen mielipide, että liiketoimintasuunnitelma pitää jokaisella yrityksellä olla ja se tarvitaan sekä toiminnan rahoittajien
takia että itselle ja yritykselle työkaluksi.
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2.3

Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Liiketoimintasuunnitelmaa varten on tarjolla paljon valmiita pohjia, joihin tietoja voi täyttää.
Esimerkiksi pikaisella Google-haulla löytyy varmasti paljon erilaisia vaihtoehtoja, joiden rakenteet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Vaikka erilaisia valmiita pohjia on paljon, on niiden sisältöjen perusasiat yleensä hyvin samansuuntaisia. Pienemmät ja yksinkertaisemmin toimivat yritykset eivät välttämättä tarvitse niin laajaa ja pitkää liiketoimintasuunnitelmaa kuin vaikkapa
suuret tai tarkkaan erikoistuneet yritykset.
Liiketoimintasuunnitelma koostuu usein pääosin seuraavista osioista:
•

Perustiedot yritystoiminnasta. Yrityksen nimi, sijainti, toimiala, toiminta-ajatus, yritysmuoto ja tiedot perustajista ja heidän osaamisestaan, esim. koulutustausta, kielitaito
ym.

•

Kuvaus yrityksestä. Mitä tuotteita tai palveluja se tuottaa, asiakastarpeet, markkinat,
kilpailijat, yrityksen voimavarat jne.

•

Kirjanpito ja talouden suunnittelu, miten järjestetään kirjanpito ja maksuliikenne ym.

•

Laskelmat, kuten rahoitus-, myynti- ja kannattavuuslaskelmat sekä tulosbudjetti.

•

SWOT-analyysi eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat yritystoiminnalle.

•

Johtopäätökset ja tiivistelmä eli yrityksen onnistumista ja menestymistä puoltavat ja
vastustavat tekijät.

Liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien tekoa varten on olemassa myös useita erilaisia tahoja,
jotka voivat auttaa niiden laatimisessa. Esimerkiksi ELY-keskus, TE-toimistot ja erilaiset verkkopalvelut ovat aloittavan tai yritystoimintaansa kehittävän yrittäjän apuna pyydettäessä. (Holopainen 2019, 13-19.)
Liiketoimintasuunnitelman sisältö ja rakenne vaihtelevat riippuen siitä, tehdäänkö suunnitelma
jo olemassa olevalle yritykselle vai perustettavalle uudelle yritykselle. Perustettavan yrityksen
kohdalla siinä kuvataan mm. perustiedot yrityksestä ja yrityksen perustajista, toimiala, markkinat, kysyntä, kilpailutilanne, toiminta-ajatus, liikeidea, yritysmuoto, markkinointi, tavoitteet,
visio sekä toimintaan kohdistuvat riskit. Lisäksi perustellaan se, miksi yritys kannattaa perustaa.
(Yritystoiminta. Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)

8
Yllä kerrotun teorian pohjalta oma näkemykseni on että, jo olemassa olevan ja toimivan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa ei siten tarvitse välttämättä enää perustella, miksi yritys on
kannattanut perustaa. Toisaalta siinä voidaan kuvata toimintaa ja sen alueita, riskejä ym. laajemmin kuin perustettavan, uuden yrityksen kohdalla.

2.4

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo selkeästi ja nopeasti, mitä tehdään, miten tehdään ja kenelle. Sellaisenaan se ei kuitenkaan riitä kovin pitkälle. Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma avaa myös taustoja, joihin se perustuu ja on siten strategian laatimisessa tärkeä väline.
Liiketoimintasuunnitelma on yksityiskohtainen ja looginen kokonaisuus, joka sisältää liiketoimintamallin, johon kiteytyy koko yrityksen strategia niin tarkasti, että sitä ei kannata näyttää ainakaan pahimmalle kilpailijalle. (Hesso 2015, 200.)
Toisaalta se, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, riippuu paljon myös siitä, millainen
yritys on kyseessä. Pienyrittäjä pääsee alkuun yksinkertaisellakin versiolla. Vaativimmillaan se
taas voi olla iso työ, jossa suunnitellaan markkinointia ja myyntiä, arvioidaan tuotannon resursseja, hahmotellaan hinnoittelua, tehdään henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma, pohditaan
patentteja ja riskianalyysejä jne. Yleisesti voisi sanoa, mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään,
sitä tarkemmin liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä. Aloittava pienyrittäjä pääsee kuitenkin
alkuun helpomminkin, sillä rahoitusta, tukia ja takauksia hakiessa, eniten kaikkia kiinnostaa se,
onko tuotteille riittävästi kysyntää ja asiakkaita. (Yrittäjät. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen. 2019.)
Liiketoimintasuunnitelma on suuntaa-antava dokumentti, jossa jäsennellysti selvennetään ja
kuvataan yrityksen toimintaa, laajuutta ja arvioitua kannattavuutta. Olennaista on realistisesti
kartoittaa yrityksen toimintaan liittyvät kulut, budjetoida niitä ja suunnitella konkreettisesti,
kuinka ne tullaan kattamaan suunnitellulla toiminnalla. Kenties vieläkin tärkeämpää on hahmottaa suunnitelmassa se, mistä asiakkaat tulevat ja miksi he ostavat tuotteen tai palvelun juuri
sinulta. Erinomaisesti suunniteltukaan yritystoiminta ei ole kannattavaa, jos yritys ei saa asiakkaita ja toisaalta taas, jos asiakkaita on, kaikki muu kyllä sujuu. Liiketoimintasuunnitelman tärkein ja keskeisin sisältö koostuu siis rahoituksesta ja asiakaskartoituksesta. (Yrityksen perustaminen. Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
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Hyvän liiketoimintasuunnitelman pituus ja esimerkiksi laskelmien määrä on suhteellista. Yrittäjä,
joka pystyy perustelemaan sekä yrityksensä tavoitteen että sen saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet yhdenmukaisesti ja selkeästi, voi pärjätä yksisivuisellakin liiketoimintasuunnitelmalla.
Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus ei ole rasittaa tekijäänsä pakollisella dokumentoinnilla tai
itsestäänselvyyksien tekemisellä. (Hesso 2015, 189)
Liiketoimintasuunnitelman laajuutta ei ole tarkasti määritelty, mutta siihen tulisi sisältyä kaikki
tärkeimmät yritystoiminnan asiat. Suunnitelma ei saa olla liian laaja eikä suppea. Liian laajassa
suunnitelmassa voi olla epäolennaisia asioita tai asiat kerrottu liian monimutkaisesti, jolloin tärkeimpien asioiden hahmottaminen voi vaikeutua. Liian suppea suunnitelma sen sijaan on usein
puutteellinen. Suunnitelman pitäisi olla riittävän kattava ja selkeä, mutta tiivis. (Yritystoiminta.
Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
Haastattelemieni yrittäjien varsin yhtenäinen kanta hyvän liiketoimintasuunnitelman suhteen
oli, että sen pitää ennen kaikkea olla realistinen. Luottoa toimintaan ja tulevaisuuteen pitää olla,
mutta tärkeintä on olla realistinen eikä laskea liian suurten toiveiden varaan.
Itse olen sitä mieltä, että hyvä liiketoimintasuunnitelma on realistinen ja napakka. Sen tulee kertoa oleelliset asiat ja pitäytyä asiassa. Liiketoimintasuunnitelman tulee kuitenkin olla riittävän
laaja ja kertoa yrityksen toiminta menestystekijöineen niin kattavasti, että se aukeaa ulkopuoliselle lukijallekin.

2.5

Miksi ja milloin liiketoimintasuunnitelmaa pitää kehittää?

Pidemmälle liiketoimintasuunnitelmalle on tarvetta etenkin silloin, kun suunnitellaan jotain täysin uutta tai halutaan luoda vanhasta yhdenmukainen, looginen ja perusteltu suunnitelma. Pitkän kaavan mukaan tehtynä se toimii myös tekijälleen loistavana oppimisprosessina ja strategian jalkauttamisen työkaluna. (Hesso 2015, 188-192.)
Menestyvän yrityksen lähtökohta on huolellinen suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelma on yrityksen suunnittelutyön perusta. Kun asiat suunnitellaan kunnolla, odottamattomien yllätysten
mahdollisuus on vähäisempi. Liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuudesta. Sen takia taloudelliset laskelmat ovat olennaisia. Liiketoimintasuunnitelman avulla yritystoimintaa esitellään mahdollisille rahoittajille, liikekumppaneille ja muille
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ulkopuolisille tahoille. Rahoittajat usein päättävät liiketoimintasuunnitelman perusteella, lähtevätkö he rahoittamaan toimintaa. (Yritystoiminta. Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
Eri teorioihin tutustuessani tulin siihen tulokseen, että liiketoimintasuunnitelmaa tulee kehittää
aina aika-ajoin. Esimerkiksi toiminnan kehittymisen ja laajentumisen yhteydessä, rahoitusta hakiessa uuteen toimintaan, koneisiin, laitteisiin tms. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen pakottaa myös yrittäjän pohtimaan ja suunnittelemaan toimintaa uudelleen, miettimään mihin
ollaan menossa, mihin haluttaisiin mennä ja millä keinoin sinne päästäisiin. Eräs haastattelemistani yrittäjistä kertoi, että heillä liiketoimintasuunnitelma päivitetään vähintään kahden vuoden
välein ja he käyttävät siinä konsultointifirmaa apuna, jotta tulos on varmasti riittävän laadukas.
Tämä siitäkin huolimatta, että yrityksen toiminta on lähes viisitoista vuotta ollut hyvin samankaltaista. Toiminta on kuitenkin kasvanut koko ajan pikkuhiljaa. Ehkä liiketoimintasuunnitelman
aktiivisella päivittämisellä on osansa asiassa. Toiset yrittäjät taas sanoivat kehittäneensä liiketoimintasuunnitelmaa aina tarvittaessa, esim. rahoitusta hakiessa.

2.6

Mitä haasteita liiketoimintasuunnitelman laatimisessa on?

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen itsessään voi olla haaste monille. Erityisesti heille, jotka
eivät ole sellaista koskaan tehneet tai eivät näe sitä tarpeelliseksi. Mutta voi se olla haasteellista
sellaisia jo laatineellekin. Mielessä voi pyöriä kysymyksiä, kuten mistä lähteä liikkeelle, kuinka
paljon on liikaa asiaa, millaiset odotukset ovat realistisia jne. Haastattelemieni yrittäjien mielipiteet liiketoimintasuunnitelman laatimisen haasteista pyörivät nimenomaan realistisuuden ympärillä. Viesti oli yleistäen, että luottoa tulevaisuuteen pitää olla, mutta laskelmat pitää tehdä
riittävän maltillisilla ja realistisilla luvuilla, ettei petä itseään liian suurilla ja kaunistelluilla odotuksilla. Haasteita koettiin myös siinä, saadaanko potentiaalisesta asiakaskunnasta riittävän totuudenmukaiset ja tarkat tiedot sekä riittääkö oma osaaminen liiketoimintasuunnitelman tekoon vai pitääkö palkata ulkopuolisia.
Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa terävöittää sillä, ettei peittele riskejä. Monet haluavat
esittää ideansa ja toimintansa mahdollisimman hyvässä valossa. Liiketoimintaan liittyy kuitenkin
aina riskejä, usein suuriakin. Riskien esittely ja erittely antavat luotettavan ja vakuuttavan kuvan
yrittäjästä. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla tarpeeksi faktoja ja laskelmia. Asian kannalta
relevantteja numeroita ei kannata vältellä. Taustatyö on kannattavaa. Markkinointi unohtuu
myös usein liian pieneksi osaksi liiketoimintasuunnitelmassa. Markkinointiin kannattaa varata
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rahaa ja sitä voi perustella markkinointitutkimuksilla. Liiketoimintasuunnitelmassa kannattaa
kuitenkin pysyä asiassa ja välttää epämääräisyyksiä ja kaikkea turhaa. Esimerkiksi nokkelia iskulauseita ei kannata käyttää, ne eivät palvele liiketoimintasuunnitelman tarkoitusta. (Summarum.
Liiketoimintasuunnitelma. 2019.)
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3

Mistä liiketoimintasuunnitelma muodostuu?

Tässä luvussa lukijalle avataan, mistä eri osista liiketoimintasuunnitelma koostuu. Olen aukaissut
aiheeseen olennaisesti liittyviä käsitteitä. Eri lähteitä on käytetty monipuolisesti, mutta pääasiallisesti teoria pohjautuu Johannes Hesson teokseen Hyvä liiketoimintasuunnitelma (2015). Liiketoimintasuunnitelmaa varten valmiita mallipohjia on tarjolla paljon. Tähän työhön olen valinnut mielestäni olennaisimmat osat, mitkä jokaisessa liiketoimintasuunnitelmassa tulisi olla. Olen
tarkastellut liiketoimintasuunnitelmaa paljolti palvelualan ja matkailualan näkökulmasta, koska
varsinaisen liiketoimintasuunnitelman luon matkailualan yritykselle, Villa Korkatille. Tämä matkailualan painottuminen näkyy eritoten vieraanvaraisuus-kappaleessa, mutta pääosin näkökulma on neutraali ja kaikkia aloja palveleva.

3.1

Liikeidea

Liikeidea kiteyttää liiketoimintasuunnitelman muutamaan lauseeseen ja vastaa kysymyksiin mitä
tuotetaan, miten ja kenelle. Toisin sanoen kirjoitetaan auki, mitä palveluja tai tuotteita yritys
tuottaa, miten yritys saa ne asiakkaiden tietoon ja ostettaviksi ja ketkä näitä asiakkaita ovat.
(Hesso 2015, 24-25.)
Yrityksen koko toiminta perustuu tarkasti suunniteltuun liikeideaan. Liikeidea ohjaa yrityksen ja
sen jokaisen työntekijän toimintaa sekä on pohjana myös markkinoinnille. (Bergström & Leppänen 2007, 20-21.)
Liikeideassa kerrotaan lisäksi, mitkä ovat yrityksen kilpailuvaltit. Miksi asiakas ostaa tuotteen
yritykseltä eikä kilpailijalta. Liikeideassa tulee kertoa myös, millaisen imagon eli mielikuvan yritys haluaa antaa itsestään ulkopuolisille ja miten tämä haluttu yrityskuva pyritään saamaan aikaan. Yritys ei voi itse määrätä imagoaan, mutta se pystyy vaikuttamaan asioihin, joista se syntyy. Imagoon vaikuttavat monet tekijät, jotka vaihtelevat eri yrityksissä. Se muodostuu, vaikka
yritys ei tekisi mitään imagonsa hyväksi. Se voi olla huono, hyvä, väärä tai oikea, mutta aina se
on olemassa. Yrityksen päätettävissä on, miten se yrittää vaikuttaa imagoonsa. (Yritystoiminta.
Liikeidea 2019.)
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3.2

Yritystoiminnan taustat, visio ja arvot

Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla myös kerrottuna yritystoiminnan taustat. Miksi yritys on
perustettu tai mistä yritys on tulossa, yrittäjän/yrittäjien koulutus ja osaaminen, heidän historiansa jne. Huolellisesti tehty liiketoimintasuunnitelma kertoo toiminnan taustat lukijalleen.
Kun halutaan saavuttaa jotain, tulee tietää selkeästi tavoite, johon pyritään. Yrittäjällä voi olla
selkeä kuva siitä, mutta työntekijät ja asiakkaat eivät sitä tiedä, ellei tavoitetta ole kerrottu selkeästi auki. Visio kertoo, mihin pyritään ja se on tavoite, josta voidaan saada voimaa arkipäivän
työnteolle. Esimerkiksi jääkiekkojoukkueella voi olla visio nousta sarjaporrasta ylemmäs kahden
vuoden kuluessa. Niin urheilussa kuin yritystoiminnassa haasteita tulee matkalla kohti visiota,
kuten budjetin riittävyys, kilpailijoiden kehitys, sisäiset ristiriidat jne. Vision saavuttaminen vaatii
kovaa työtä, hyvän strategian ja myös vähän onnea. (Hesso 2015, 27-28.)
Kun tavoitteena on jatkuva suorituksen parantaminen, tulee yksilön, tiimin ja koko organisaation tietää mikä on toiminnan tarkoitus, avaintavoitteet, miten palautejärjestelmät toimivat ja
mitä osaamista tarvitaan. Tämä kaikki tapahtuu tietyssä ympäristössä, jossa tärkeitä tekijöitä
ovat mm. organisaation arvot ja rakenne. (Sydänmaanlakka 2000, 75.)
Yrityksen arvot ovat ohjenuora, jota tulee noudattaa, kun pyritään kohti visiota. Arvojen noudattaminen on tärkeää sekä yrityksen tiimihengen takia että kilpailijoiden ja muiden ulkopuolisten sidosryhmien vuoksi. Arvojen noudattamatta jättäminen voidaan katsoa yrityksen lopun
alun tunnuspiirteeksi. Työntekijät, asiakkaat, kilpailijat ja muutkin sidosryhmät tarkkailevat noudattaako yritys arvojaan ja pienikin virhe voi kostautua kalliisti nykyisen median ja sosiaalisen
median aikakaudella. Toisaalta esimerkiksi työntekijä, joka on sisäistänyt yrityksen arvot, on parasta mahdollista mainosta yritykselle, sillä hän kertoo yrityksen hyvästä toiminnasta eteenpäin
ystävilleen ja tuttavilleen. Yritykset ovat yhteiskunnassa isossa roolissa työllistäessään ihmisiä,
mutta toisaalta myös epäonnistuessaan voivat viedä jopa kuntia vararikon partaalle. Esim. paperiteollisuus Suomessa 2000-luvulla. On siis perusteltua väittää, että arvojen kunnioitus, ymmärtäminen ja noudattaminen on erittäin tärkeää sekä johdossa että kentällä. Siksi on hyvä, että
arvot myös avataan, sillä tällöin kaikki sidosryhmät tietävät, mitä yritykset arvot ja pelisäännöt
tarkoittavat konkreettisesti. (Hesso 2015, 27-30.)
Mielestäni yrityksen taustat, visio ja arvot tulisi olla jokaisen yrityksen toiminnan keskiössä. Ilman selkeää visiota tai tavoitetta toiminnasta voi tulla päämäärätöntä ja hapuilevaa. Tällöin
vaarana on, että tehdään vain se mitä täytyy, mutta ei sitä mitä pitäisi lisäksi tehdä, jotta yrityk-
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sen kasvu tai kehittyminen turvattaisiin. Arvonsa laiminlyövä yritys voi pian olla taloudellisesti
arvoton. Jos esimerkiksi itse tehdyllä ruoalla profiloitunut matkailuyritys alkaisi käyttää paljon
puolivalmisteita, sen huomaisivat nopeasti myös asiakkaat ja myynti lähtisi todennäköisesti laskusuuntaan.

3.2.1

Vieraanvaraisuus

Vieraanvaraisuusteollisuus, englanniksi hospitality industry, on ollut olemassa jo satoja vuosia,
ja erilaisia tutkimuksia aiheesta on tehty, tutkijat eivät yhä edelleenkään ole saaneet yksiselitteistä, tieteellistä määritelmää vieraanvaraisuudelle (Brotherton & Wood 2008, 37). Vieraanvaraisuus on tutkijoiden keskuudessa määritelty tärkeäksi lisäarvon ja korkean palvelutason tuottajaksi palveluyrityksen tarjonnassa. (Wang, Wang & Tai 2016, 1318.)
Vieraanvaraisuutta esiintyy sekä arjessa että juhlassa. Vieraanvaraisuuden voi jakaa kolmeen
alueeseen: kulttuuriseen, yksityiseen ja kaupalliseen. Alueet eroavat toisistaan, mutta niissä on
myös päällekkäisyyksiä. Kulttuurinen vieraanvaraisuus tarkoittaa sosiaalista kontekstia, jossa
palvelukokemus tapahtuu. Siihen liittyy ihmisen halu auttaa ja tarjota palveluja omassa ympäristössään, ympäristön arvojen mukaan. Yksityinen vieraanvaraisuus liittyy sosiaaliseen ympäristöön yhdistämällä ihmisiä ja ryhmiä. Tämä kattaa valtavasti tapoja esimerkiksi tarjota juomaa,
ruokaa ja majoitusta kotioloissa eikä aluetta juuri ole tutkittu vieraanvaraisuuden yhteydessä.
(Lashley 2000, 4-16.)
Kaupallisessa vieraanvaraisuudessa mukana on aina raha tai muu korvaus saadusta palvelusta.
Vieraanvaraisuuden tutkimusten kohteena on tähän asti ollut pääasiassa kaupallinen ulottuvuus, mutta Lashley nostaa esille, että kaikki kolme aluetta vaikuttavat jossain määrin toisiinsa.
Hänen mukaansa vieraanvaraisuudessa on kysymys ystävyyden osoituksesta, jonka avulla voidaan yhdistää ihmisiä. (Lashley 2000, 4-16.)
Vieraanvaraiseen asiakaskokemukseen tarvitaan lahjakas ja rohkea henkilöstö, mutta myös työyhteisö, joka mahdollistaa vieraanvaraisuuden. Ydintekijänä on ihmisten välinen vuorovaikutus,
mutta myös yrityksen johtamistavoilla, käytännöillä, henkilöstön tyytyväisyydellä ja palvelutarjoomalla on suuri merkitys vieraanvaraisuuden mahdollistamiseen. Avoin työilmapiiri tekee
henkilöstöstä motivoituneita ja sitä kautta luo positiivisia kokemuksia yrityksen asiakkaille. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat paikkaa muille ja palaavat itsekin takaisin. Vieraanvarainen palvelu tuottaa lisäarvoa yritykselle. (Wang ym. 2016, 1318.)
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Mielestäni asiakaskokemuksilla on suuri merkitys menestyvän yrityksen toiminnassa, omien kokemusteni perusteella varsinkin matkailualalla. Kokemukset ovat yksilöllisiä ja niiden välittämiseen tarvitaan ihmisiä. Erityisen hyvä palvelu on keino erottautua. Kun palvelu on ammatillista,
henkilökohtaista, aitoa ja huolehtivaa, voidaan puhua vieraanvaraisesta palvelusta. Vieraanvaraisuus ei ole pakotettua pirteyttä vaan aitoa läsnäoloa ja tervettä ylpeyttä omasta työstä. Vieraanvaraisuus on sidottu aikaan, paikkaan ja tilanteessa läsnä oleviin ihmisiin eikä sitä voi kopioida. Vieraanvaraisuuden kokemus ja sen mahdollistaminen lähtevät pohjimmiltaan yrityksen
arvoista. Esimerkiksi ilman avointa työilmapiiriä ja aitoa halua palvella asiakas mahdollisimman
hyvin, vieraanvaraisuuden kokemus jää todennäköisesti saavuttamatta. Vieraanvaraisuus aiheena liittyy erityisesti matkailualaan ja siten Villa Korkattiin sekä opinnäytetyöhöni. Vieraanvaraisuuden käsitettä voi johdetusti käyttää ja soveltaa myös muilla asiakaspalvelualoilla.

3.3

Analyysit

Analyysien merkitys strategiatyöskentelyn osana ymmärretään yleensä periaatteellisella tasolla.
Harvat yritykset kuitenkaan ovat tyytyväisiä analyysiensa tasoon. Analyysityö tulisi nähdä jatkuvana prosessina. Prosessi on herkkä katkoksille eikä analyysejä päivitetä tai laajenneta tarpeeksi
usein. Analyysejä tehdään vain tarvittaessa eikä jatkuvuutta useinkaan ole. Motivaatiota analyysien tekoon voi usein olla vaikea löytää. Työ koetaan työlääksi, vaikeaksi ja hitaasti palkitsevaksi.
Tietoa on tarjolla paljon, mutta juuri tarvittava informaatio voi puuttua. On tunnistettava ja
tunnustettava ikäviä tosiasioita. Hyviäkään analyysejä ei aina pystytä hyödyntämään päivittäisessä työnteossa. (Kamensky 2008, 119.)
Analyysit jakautuvat kahteen pääryhmään, sisäisen tehokkuuden analyyseihin sekä ympäristöanalyyseihin. Analyysityössä on aina haasteena saada aikaan selkeä kokonaisnäkemys. Tätä helpottamaan on luotu kolmas analyysiryhmä, synteesianalyysit. Synteesianalyyseillä tarkoitetaan
analyysejä, joissa analyysitekniikka itsessään auttaa yhdistämään useampia tekijöitä yhteen. Ne
voivat liittyä sekä sisäiseen että ulkoiseen ympäristöön. Analyysitekniikka auttaa myös hahmottamaan sekä menneisyyttä että tulevaisuutta samaan analyysiin. (Kamensky 2008, 121-123.)
Ympäristöanalyysit voidaan jakaa kahteen pääryhmään, kansantalouden eli makrotason analyyseihin sekä yritystason analyyseihin. Yritystason analyysejä nimitetään myös toimialaanalyyseiksi. Pientenkin yritysten kannattaa seurata kansainvälistä talouden kehitystä, sillä se
vaikuttaa lopulta myös pieniin yrityksiin. Vientiyrityksille makrotason analyysit ovat luonnollises-
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ti vielä tärkempiä. Makrotason asioiden tutkimiseen hyvän viitekehyksen antaa PESTE-analyysi.
Sen päätekijöiden alle mahtuu monia eri tekijöitä, näkökulmia ja aihealueita. PESTE-analyysin
kirjaimet ovat lyhenteitä siitä, mitä analyysi sisältää. P tarkoittaa poliittista ympäristöä, E ekonomisia ja kansantaloudellisia tekijöitä, S sosiaalisia tekijöitä, T teknologisia tekijöitä ja toinen E
ekologisia tekijöitä. PESTE-analyysissä näitä kaikkia tekijöitä tarkastellaan oman yrityksen näkökulmasta. (Kamensky 2008, 139-140.)
Toimiala-analyysejä eli yritysanalyysejä voidaan tehdä monista eri yritykseen kohdistuvasta
teemasta. On muistettava myös huomioida esimerkiksi asiakasanalyysissä ja kilpailijaanalyysissä ei-asiakkaat ja ei-kilpailijat. On analysoitava myös anonyymejä toimijoita, kuten toimialan kysyntää ja tarjontaa, toimialakehitystä, erilaisten tarvealueiden kehittymistä. Toimialaanalysointiin kuuluvat muun muassa asiakasanalyysit, kysyntäanalyysit, toimittaja-analyysit ja
kilpailuanalyysit. (Kamensky 2008, 141.)
Synteesianalyysit ovat hyvä keino kokonaisnäkemysten hahmottamiseen. Synteesianalyysit tarkoittavat sellaisia analyysejä, joissa itse analyysitekniikka auttaa hahmottamaan näkemystä.
Usein synteesianalyysi yhdistää ympäristötekijöitä ja sisäisiä tekijöitä sekä nykyhetken ja tulevaisuuden. Synteesianalyysejä ovat esimerkiksi toimialan menestystekijät, SWOT-analyysi, portfolioanalyysit, ydinosaamispuu ja analyysikartat. (Kamensky 2008, 202-203.)
Yrityksen sisäisen sekä ulkoisen ympäristön analysoimisen pohjalta strategiaa suunnitteleville
kerääntyy huomattavasti informaatiota. Analyysien avulla visualisoidaan ja pelkistetään olennainen informaatio ja ne toimivat hyvinä havainnollistamisen työkaluina esimerkiksi henkilökunnan motivoimisessa. SWOT-analyysissä (kuva 1) selvitetään yrityksen vahvuudet, heikkoudet
sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Analyysiä ei kuitenkaan pitäisi jättää pelkästään listaukseksi asioita vaan tulisi miettiä myös ratkaisuja analyysin pohjalta. (Hesso 2015, 72-73.)
Lyhenne tulee englannin kielen sanoista vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysin avulla voidaan tunnistaa hyvien käytäntöjen tärkeimmät kohdat ja ohjata prosessia. Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, mahdollisuudet ja uhat ulkoisia. SWOT voi olla usein
myös hyvin subjektiivinen. Kaksi ihmistä harvoin tekee samanlaista analyysiä, vaikka kohteena
olisikin sama yritys tai asia. SWOT-analyysin tuloksia tulisi siten pitää enemmän suuntaaantavina kuin velvoittavina ohjeina. Osatekijöiden kriteerien lisääminen sekä painotukset parantavat analyysin käytettävyyttä. (Opetushallitus. SWOT-analyysi. 2019.)
SWOT-analyysin hyvät puolet voivat muodostua myös sen ongelmaksi. Analyysi on periaatteessa
helppo tehdä, mutta hyvän SWOT-analyysin teko on vaativaa johtuen sen synteesi-luonteesta.
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Sudenkuopiksi muodostuu esimerkiksi toimintaympäristön ja yrityksen tuntemisen puute, todellista kilpailutilannetta ei käytetä vertailun perustana, todellista kritiikkiä ei uskalleta tai haluta
esittää tai syntyy liian yleistä ja ympäripyöreää tekstiä. (Kamensky 2008, 204.)

Mahdollisuudet:
-

Miten hyödynnän?

Vahvuudet:
-

Miten kehitän jatkossakin?

Uhat:
-

Miten torjun?

Heikkoudet:
-

Miten poistan?

Kuva 1. SWOT-analyysi (Hesso 2015, 73)

Mielestäni SWOT-analyysi on erittäin käyttökelpoinen ja monipuolinen työkalu monen eri asian
tai analyysin tekoon. Sen pohjalta voidaan analysoida omaa yritystä tai sen osia, rahoitustilannetta tai esimerkiksi tehdä kilpailija-analyysi. Kilpailija-analyysissä SWOT-analyysin nelikenttää
tehdessä asiat voidaan kirjoittaa kilpailijan näkökulmasta, mutta auki kirjoitus vaiheessa asiat
voidaan aukaista oman yrityksen näkökulmasta. Näkökulma täytyy muistaa analyysiä tehdessä,
jotta analyysistä tulee yhdenmukainen. Esimerkiksi kilpailijan näkökulmasta uhka voi olla oman
yrityksen kannalta mahdollisuus.

3.4

Markkinointisuunnitelma

Markkinointia tarvitaan myyjän ja ostajan väliseen vuoropuheluun. Uuden yrityksen ongelmana
on, ettei sen palveluista ja tuotteista tiedetä vielä mitään. Markkinoinnin avulla on tehtävä yritystä ja sen tuotteita tunnetuksi. On myös valittava, millä keinoin erotutaan kilpailijoista. Pyritäänkö olemaan laadukkaampi vai edullisempi vaihtoehto, nykyaikainen vai perinteinen, tar-

18
peellinen, kiinnostava vai mitä? Markkinoinnin päätarkoitus on luonnollisesti myydä yrityksen
palveluja tai tuotteita, mutta markkinointi ei lopu siihen, että asiakas ostaa kerran, vaan tulisi
keskittyä asiakassuhteen kehittämiseen. Yrityksen tarjooman tulisi olla erilainen kuin pääkilpailijoilla ja houkutella asiakkaita säännöllisiin ostoihin. On perehdyttävä myös asiakkaiden ostotapoihin ja tarpeisiin, jotta kyetään suunnittelemaan myyvä tarjooma. Markkinoinnin kustannuksia on ajateltava myös. Tyytyväisten asiakkaiden säilyttäminen maksaa usein vähemmän kuin
jatkuva uusasiakashankinta. Uskolliset asiakkaat seuraavat esimerkiksi tarjouksia ja mainoksia
tarkemmin, ja mainonta heidän suuntaansa on tehokkaampaa.
Yrityksen markkinoinnin tehtävät voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin: myyvän tarjooman
luominen, tiedottaa yrityksen ja sen tuotteiden tai palvelujen olemassaolosta, huolehtia helposta hankittavuudesta ja käytettävyydestä, luoda myönteinen kuva ja herättää kiinnostusta sekä
ostohalua, myydä tuotteita kannattavasti sekä ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita. Kun markkinoinnissa onnistutaan, sekä myyjä että ostaja ovat tyytyväisiä. Asiakas saa tarvitsemansa tai haluamansa oikeaan aikaan, oikeasta paikasta ja sopivalla hinnalla. Yrittäjä puolestaan saa myyntiä
ja toiminnastaan voittoa sekä pystyy kehittämään tarjoomaansa asiakkaiden toiveiden mukaisesti. (Bergström & Leppänen 2007, 10-12.)
Markkinoinnin muotoja tulisi muutella koko ajan. Tämä perustuu siihen, että liialla staattisuudella on laskeva vaikutus mainonnan tehoon. Kun halutaan lisätä kiinnostusta ja kasvattaa huomioarvoja, vanhoja kuvioita pitää koko ajan rikkoa. (Dahlen 2006, 32-34.)
Mainostaminen ei enää toimi niin hyvin kuin ennen. Yritykset maksavat nykyään yhä enemmän
ja enemmän saavuttaakseen yhä vähemmän ja vähemmän kotitalouksia, ihmisiä ja päätöksentekijöitä. Mainoksia näkyy kaikkialla internetissä, elokuvissa, urheilijoiden puvuissa, autojen kyljissä ja lähes kaikkialla minne katsomme. Aitous ja autenttisuus on tärkeää mainoksissa. Yritys
voi näyttää helposti tekopyhältä, jos se mainostaa olevansa jotain mitä se ei ole. Tämä saattoi
toimia aikanaan, kun kilpailua oli vähemmän. Nykyään laajan saatavuuden, alhaisten hintojen ja
korkean laadun myötä se ei enää toimi vaan ihmiset haluavat autenttisuutta. (Gilmore & Pine
2007, 147-149.)
Erilaisia markkinoinnin toteuttamisen tapoja voinee sanoa olevan yhtä paljon kuin on yrityksiä.
Esimerkiksi pitkiin yhteistyösopimuksiin tai tiettyjen suuryritysten alihankintaan erikoistunut
yritystoiminta ei välttämättä toimiakseen tarvitse markkinointia juuri lainkaan. Matkailupalveluja turisteille myyvä yritys taas ei kauan elä ilman markkinointia. Kansainväliset virvoitusjuomayritykset taas panostavat valtavia summia mainontaan ja markkinointiin ympäri maailman,
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mutta pienyritykset joutuvat laskemaan tarkasti markkinointiin käytettyjä euroja. Panos/tuottosuhdetta kannattaa markkinoinnissa pohtia. Esimerkiksi sivun kokoinen mainos aikakausilehdessä voi maksaa 2500 euroa. Automerkki saa mainoksen hinnan takaisin, jos se saa myytyä mainoksella yhden auton. Pienen majoitusliikkeen taas pitäisi saada vastaavalla mainoksella myytyä
koko majoituskapasiteetti täyteen useammaksi viikoksi saadakseen samanlaisen kannattavuuden kyseisestä mainospaikasta. ”Nykyaikainen markkinointi on monikanavaista ja kustannustehokasta.” (Hesso 2015, 104).
Suuryritysten markkinointisuunnitelmat kuitenkin eroavat huomattavasti pienyrittäjän markkinointisuunnitelmasta. Markkinoinnin toimenpideohjelma voisi olla suunnitelman kuvaavampi
nimi. Sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen on olennaista kaiken kokoisille yrityksille niin b-to-b
kuin b-to-c markkinoilla. Myynnin, mainonnan sekä viestinnän kietoutuminen entistä enemmän
kiinni toisiinsa, tulee ymmärtää yrityksissä. Reagointi tulee olla nopeaa ja erilaiset sähköisen
maailman myötä esille nousevat ilmiöt pystytään muuttamaan markkinoinnin mahdollisuuksiksi
melkein reaaliajassa. (Hesso 2015, 104-105.)
On vaikea määritellä yleisesti, kuinka laajalti markkinointisuunnitelmasta tulisi kirjoitella liiketoimintasuunnitelmaan, sillä tilanne vaihtelee yritysten välillä suuresti. Markkinointisuunnitelmaan olisi kuitenkin hyvä sisällyttää ainakin myyntitavoitteet sekä keinoja, millä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Tulee myös kertoa, kenellä on päävastuu markkinoinnista, mitkä ovat
markkinoinnin pääkanavat ja miten niitä hyödynnetään. Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat tuote, hinta, jakelu, saatavuus, markkinointiviestintä, henkilöstö ja suhdeverkostot. Markkinoinnin
perustavoitteena on saada asiakas haluamaan ja ostamaan yrityksen tuotteita ja palveluja.
Markkinointisuunnitelmassa tulisi kertoa mikä tilanne kilpailukeinoilla on tällä hetkellä. mihin
niitä pyritään jatkossa kehittämään ja millä keinoin.

3.5

Tuotekehityssuunnitelma

Tuotekehityksen täytyy olla jatkuvaa, jotta pysytään kilpailussa mukana. Yrityksen täytyy seurata aikaansa ja pystyä vastaamaan haasteisiin, joita muutokset tuovat mukanaan. Onnistuessaan
tuotekehitystyö pitää yrityksen ajan tasalla ja auttaa menestymään uusia tuotteita luomalla sekä parantamalla jo olemassa olevien laatua. Yleisimmät syyt tuotekehitysprosessin aloittamiseksi ovat tavoite myynnin lisäämiseksi, muutos markkinatilanteessa, asiakkaiden kulutustottumusten muutokset ja kilpailutilanteen muutos. Myynnin lisääminen harvoin onnistuu pelkästään
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markkinointiviestinnällä vaan sen lisäksi tarvitaan uudistettuja tai kokonaan uusia tuotteita joko
vanhoille tai uusille asiakkaille. Markkinatilanne muuttuu yrityksestä riippumattomista syistä,
syntyy uutta kysyntää, johon täytyy vastata kehittämällä uusia tuotteita. Asiakkaiden kulutustottumukset ovat muutosherkkiä esimerkiksi muodin ja harrastusten muutoksien myötä. Tämä olisi
hyvä ottaa huomioon tarjontaa suunniteltaessa. Tuotekehityksen kannalta tärkeä syy on myös
kilpailutilanne ja sen mahdolliset muutokset. Usein kilpailuun vastataan liikaa kopioimalla kilpailijan ideaa, kun olisi hyvä kehittää jotain ihan uutta ja omaperäisempää. (Komppula & Boxberg
2002, 94-95.)
Nykypäivän asiakkaat hakevat palveluihin lisäarvoa, kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja ikimuistoisia
kokemuksia. Tavarat kehitetään usein rakenteellisen prosessin kautta, mutta palveluita kehitetään joskus jopa ad hoc -tyyppisesti eli pyritään ratkaisemaan tietty ongelma ja mahdollisesti
pikaisesti. Tuotekehitysjärjestelmät eivät välttämättä sovellu sellaisinaan palvelualaan ja se on
huomioitava palveluita kehitettäessä. (Gustafsson & Johnson 2003, 13.)
Tuotekehityksessä kannattaa huomioida myös väestön ikääntyminen. Esimerkiksi suurten ikäluokkien vanhentumisen myötä tulevaisuuden suurimmat matkailijaryhmät ovat eläkeläisiä. He
käyvät ulkomailla ja vierailevat sukulaisten luona. Heillä on aikaa, joustavuutta ja kärsivällisyyttä
etsiä parhaita tarjouksia. Tämä voi vaikuttaa koko matkailualan kausiluonteisuuteen. (Lockwood
& Medlik 2001, 31.)
Tuotteilla ja myös palveluilla on tietty markkinoillaoloaika, sillä mikään tuote tai palvelu ei menesty markkinoilla ikuisesti sellaisenaan. Markkinoillaoloaikaa voidaan kuvata elinkaarella (kuva
2), jolla erotetaan tuotekehitysvaihe, esittelyvaihe eli lanseeraus, kasvuvaihe, maturaatio- eli
kypsyysvaihe, saturaatio- eli kyllästymisvaihe sekä laskuvaihe. Tällöin kyseessä on niin sanottu Skaari, mutta kaari voi olla myös kumpumainen, jolloin tuotteen tai palvelun myynti välillä nousee ja laskee. Tämä on tyypillistä aloilla, jotka ovat muotiherkkiä. Tuotekehitysvaihe voi kestää
pitkäänkin ja silloin aiheutuu suuria kustannuksia. Lanseerausvaiheessa näitä kustannuksia pyritään kattamaan ja tuotteen hintaa pidetään korkeana, koska ei sille ole kilpailijoitakaan vielä.
Kasvuvaiheessa hinta jo laskee ja markkinoille tulee kilpailijoita. Kypsyysvaiheessa myynti kasvaa
vielä, mutta hintakilpailun takia kannattavuus usein kääntyy laskuun. Kypsyysvaiheessa tulisi jo
kiinnittää huomiota tuotteen differointiin eli erilaistamiseen ja sitä kautta segmentointiin. Tuotteeseen voidaan vielä tehdä pieniä parannuksia ja muutoksia, joilla se saadaan näyttämään uudelta, vaikka olisikin periaatteessa sama tuote kuin aiemmin. Kyllästymisvaiheessa tuotteen ovat
ostaneet jo lähes kaikki halukkaat, hinta on alhainen eikä uusia asiakkaita enää löydy. Tällöin
yrityksen on tehtävä päätös tuotteen merkittävästä kehittämisestä uudeksi versioksi tai vedet-
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tävä se pois markkinoilta. Tuotekehitys on siten jatkuva prosessi, joka koskee tuotteen kehittämistä sen elinkaaren eri vaiheissa. Toisaalta se on myös osa tuotestrategiaa, jossa määritellään
ne periaatteet, joiden mukaan uusia tuotteita kehitetään eri kohderyhmille. (Komppula &
Boxberg 2002, 94-97.)

Kuva 2. Tuotteen elinkaari. (Komppula & Boxberg 2002, 95, alkuper. engl. versio Kotler, Bowen
& Makens 1999, 304)

3.6

Liiketoimintamallin kehittäminen

Innovaatiokonsultointi yrityksen, Doblinin (Doblin Inc.), perustaja Larry Keeley on tutkinut, mihin innovaatiotyyppiin panostamalla saadaan sijoitukselle paras tuotto. Hänen tutkimuksiensa
mukaan jo olemassa olevan liiketoimintamallin kehittäminen on selkeästi tuottoisin kohde. Liiketoimintamallin innovointi tuottaa yhtä kehitykseen sijoitettua euroa kohti lähes kymmenen
euroa. Palvelun liiketoimintamallin suunnittelu on siten erittäin tärkeää. (Tuulaniemi. 2011.
175.)
Yves Pigneur ja Alex Osterwalder ovat kirjoittaneet kirjan nimeltä Business Model Generation.
Kirjassa esitellään hyvä visuaalinen työkalu liiketoimintamallin ideointiin ja kehittämiseen. Työkalu on nimeltään Business Model Canvas (kuva 3). Se auttaa hahmottamaan organisaation liike-
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toiminnan keskeiset toiminnot ja tuo toimintojen välisen vuorovaikutuksen esiin havainnollisesti. Työkalu on jaettu yhdeksään osaan, joiden avulla läpikäydään ja kehitetään liiketoimintamallia. (Tuulaniemi 2011, 175-179.)

Kuva 3. The business model canvas. (Tuulaniemi 2011, 179)
Palvelumuotoilu on tapa yhdistää vanhoja asioita uudella tavalla. Se tuo muotoilun toimintatavat palveluiden kehittämiseen ja palvelun kehittämisen menetelmiin. Palvelumuotoilu auttaa
yritystä huomaamaan palveluiden strategiset mahdollisuudet, kehittämään jo olemassa olevia
palveluja sekä innovoimaan uusia. Palvelumuotoilu elää jatkuvassa kehittämisen tilassa. (Tuulaniemi 2011, 24.)
Palvelumuotoilu nostaa pehmeät ja kovat arvot tasavertaisiksi. Tämä lähestymistapa on entistä
tärkeämpää liiketoiminnassa, jossa ollaan siirtymässä koko ajan kohti tarve- ja asiakaslähtöistä
ajattelua. Palvelumuotoilun edut liiketoiminnan kannalta liittyvät yrityksen strategiseen suuntaamiseen, toiminnan suuntaamiseksi enemmän asiakaslähtöiseksi, sisäisten prosessien kehittämiseen, asiakassuhteiden ja brändin syventämiseen ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. (Tuulaniemi 2011, 95.)

23
3.7

Henkilöstösuunnitelma

Rekrytointeja tehdään edelleen usein vasta, kun rekrytointitarpeet huomataan käytännön työssä. Jokin tehtävä jää hoitamatta tai sitä hoidetaan tilapäisratkaisuilla. Henkilöstösuunnittelun
tarkoituksena on vähentää tällaista tekemällä suunnittelusta ennakoivaa ja tarkoituksellista.
Aiemmin henkilöstösuunnittelu oli lähinnä laskelmia työvoimatarpeen määrästä suhteutettuna
työnkuviin ja eläköitymisen ennusteisiin. Nämä asiat luovat edelleen henkilöstösuunnitteluun
yhden näkökulman eivätkä sinällään ole vanhentuneita. Nekin kehittyvät jatkuvasti menetelmällisesti ja vastaavat paremmin nykypäivän haasteisiin. Tällainen suunnittelu voi myös antaa pohjaa ja hyödyllistä tietoa strategiselle henkilöstösuunnittelulle. Perus ajatuksena strategisessa
henkilöstösuunnittelussa on liittää henkilöstösuunnittelu osaksi strategista kokonaissuunnittelua. Parhaillaan strateginen henkilöstösuunnittelu kytketään organisaation strategisiin tavoitteisiin, joiden perusteella taas asetetaan määrällisiä ja laadullisia tavoitteita henkilöstön suhteen.
Strateginen henkilöstösuunnittelu voi laajimmillaan kattaa suunnitelmia osaamisen kehittämisestä, sitouttamisesta, resursoinnista, joustoista, tuottavuudesta, henkilöstön vähennyksistä tai
poistoista. (Helsilä & Salojärvi 2013, 120-125.)
Henkilöstösuunnittelun tarvittava laajuus ja kattavuus vaihtelevat paljon organisaation koosta ja
toimialasta riippuen. Perinteinen tulevaisuutta ennakoiva henkilöstösuunnittelu työvoimatarpeeseen, työnkuviin ja eläköitymiseen perustuen on huomattavasti parempi suunnitelma kuin ei
suunnitelmaa ollenkaan. Yksinkertaisemmissa, vakiintuneissa organisaatioissa se voi olla hyvinkin riittävä henkilöstösuunnitelma. Kasvavissa ja kasvuun tähtäävissä yrityksissä monipuolisempi, strateginen henkilöstösuunnitelma on erittäin tarpeellinen ja helpottaa rekrytointeja.

3.8

Riskienhallinta

Riskien tunnistaminen, niihin varautuminen ja riskien analysointi on tärkeää riippumatta siitä,
onko kyseessä toimintaansa aloittava vai jo pitkään toiminut yritys. Liikeriskit liittyvät aina yritystoimintaan. Perehtymällä asioihin ja tekemällä kattavan liiketoimintasuunnitelman liikeriskejä voidaan minimoida. Liikeriskit ovat luonteeltaan dynaamisia eli ne vaihtelevat olosuhteiden
mukaan. Esimerkiksi vuonna 2008 alkanut talouskriisi koitui monen organisaation kohtaloksi,
kun liikeriskit ovat realisoituneet. Tyypillisiä liikeriskejä ovat muun muassa asiakkaiden maksuvaikeudet, kilpailijoiden toimet, tavarantoimittajien toimitusvaikeudet, taloudellisen ympäristön
tapahtumat ja yrityksen kannattavuuden äkillinen heikkeneminen. (Hesso 2015, 180-181.)
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Vahinkoriskit ovat riskejä, jotka kohdistuvat realisoituessaan johonkin yrityksen tiettyyn osaalueeseen. Hyvä liiketoimintasuunnitelma auttaa varautumaan myös näihin riskeihin varautumisessa. Vahinkoriskejä ovat esimerkiksi omaisuusvahingot, henkilöriskit, rikokset, vahingonkorvausvaatimukset sekä keskeytysvahingot. Osan riskeistä yritys voi halutessaan kantaa itse, mutta korvausta vastaan riskejä voi siirtää toisille tahoille, kuten vakuutusyhtiölle. Riskejä voidaan
minimoida esimerkiksi tekemällä riskikartoitukset eri vahingoista, pelastussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. (Hesso 2015, 181-182.)
Mielestäni vahinkoriskeistä merkittävimpiä ja yrityksen kannalta usein tärkeimpiä ovat henkilöriskit. Esimerkiksi omaisuusriskit ja vahingonkorvausvaatimukset ovat verrattain harvinaisia,
mutta henkilöstön osalta riski voi olla useammin läsnä. Henkilöstön vaihtuessa tai työtapaturman sattuessa henkilöriski realisoituu. Henkilöriskeihin on myös lähes mahdotonta varautua
täysin vakuutuksilla. Osaavaa työntekijää ei tapaturman sattuessa helposti korvata.
Henkilöriskeillä tarkoitetaan uhkia, jotka kohdistuvat yrityksen henkilöstöön. Näitä ovat esimerkiksi työtapaturmat, työkyvyttömyys ja sairastuminen. Riskejä on myös esimerkiksi osaavan
henkilökunnan saatavuudessa ja hankkimisessa, sillä yrityksen toiminta riippuu aina työvoiman
työpanoksesta, asiantuntemuksesta ja osaamisesta. Koko organisaation toimintakyky voi olla
alttiina henkilöriskeille. Esimerkiksi osaamaton esimies tai huono työilmapiiri heikentävät työn
tuloksellisuutta. Työntekijöihin kohdistuu erilaisia riskejä, kuten työkyvyn menettäminen ja työtapaturmat. Riskejä voidaan synnyttää myös omalla toiminnalla niin tahattomasti kuin tahtomattaankin. Yrityksen henkilöriskit voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Oheinen kuva (kuva
4) havainnollistaa tätä. (Juvonen, Korhonen, Ojala, Salonen & Vuori 2005, 47-49.)

25

Yrityksen henkilöriskit
Työskentelyyn ja toimintaan liittyvät henkilöriskit:
- Osaamisen riittävyys

Työpanoksen menettämiseen liittyvät henkilöriskit:

- Työvoiman saatavuus
- Johtamisen kyvykkyys
- Työyhteisön toiminta
- Henkilövalinnat
- Vahingonteot
- Väkivalta
- Työmatkoihin liittyvät riskit

- Sairastuminen
- Tapaturma
- Irtisanoutuminen
- Eläkkeelle lähtö
- Työkyvyn heikkeneminen
- Kuolema

Kuva 4. Yrityksen henkilöriskit. (Juvonen ym. 2005, 49)

3.9

Laskelmat

Laskelmat ovat mielestäni liiketoimintasuunnitelman perusta ja kivijalka. Henkilöstösuunnitelma, tuotekehityssuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja muut ovat huomattavasti hyödyllisempiä, kun niiden tueksi on esittää laskelmia aiemmista myynneistä sekä tulevaisuuden ennusteista. Eri alojen yrittäjille tekemässäni puhelinhaastattelussa jokainen haastateltava nosti liiketoimintasuunnitelman tärkeimmäksi tekijäksi laskelmat ja niiden realistisuuden. Viesti oli, että
tulevaisuuteen ja yrityksen toimintaan pitää uskoa, mutta laskelmat pitää tehdä todellisuuteen
perustuen. Mieluummin ali- kuin yliarvioiden. Mitä laskelmia liiketoimintasuunnitelman tulisi
sisältää? Se riippuu myös niin yrityksen koosta, toimialasta kuin monesta muustakin asiasta.
Tulosbudjetin avulla (kuva 5) on mahdollista suunnitella tulevan tilikauden toimintaa. Se ei saisi
olla liiketoiminnan kehittämisen este vaan joustava hahmotelma liiketoiminnasta. Tulosbudjetissa rahaa niin sanotusti korvamerkitään erilaisiin osabudjeteihin. Strategialähtöisesti tarkasteltaessa tulosbudjetin avulla rahaa ohjataan niihin toimiin, jotka pitkällä tähtäimellä mahdollistavat yrityksen vision saavuttamisen. Budjetoinnin voi aloittaa esimerkiksi edellisen vuoden lukujen pohjalta, mutta myös niin sanottu nollapohjabudjetointi on mahdollinen. Tällöin laskelmien
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teko aloitetaan tyhjältä pöydältä, vaikka edellisen vuoden luvut olisivat saatavilla. (Hesso 2015,
170-171.)

Kuva 5. Tulosbudjetti. (Hesso 2015, 171)
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Vain kannattava yritys on pitkällä aikavälillä kasvukelpoinen. Katetuottolaskennan avulla selvitetään sekä tuotteiden että yrityksen tasolla, millaista tulosta se tekee. Kriittinen piste (kuva 6)
kertoo niin yritys- kuin tuotetasolla, milloin toiminnasta tulee kannattavaa. (Hesso 2015, 168169.)

Kuva 6. Kriittinen piste. (Hesso 2015, 168)
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4

Yhteenveto ja pohdinta

Tässä työssä useasti kerrottiin, kuinka liiketoimintasuunnitelma on aina kirjoittajansa näköinen,
vaikka käytetty pohja olisi sama. Mielikuva työn kokonaisuudesta ennen aloitusta oli hieman
erilainen, kuin mitä siitä loppujen lopuksi tuli. Kun olin laatinut perusrungon liiketoimintasuunnitelmalle, mielikuvana oli, että kirjoitetaan vain otsikkojen alle tekstit. Tekemistä ja selvittämistä oli kuitenkin yllättävän paljon enemmän. Tein opinnäytetyön hieman eri järjestyksessä kuin
tavallisesti. Laadin ensin Villa Korkatin uuden, päivitetyn liiketoimintasuunnitelman, koska minulla oli erittäin kattavat tiedot yrityksestä, sen historiasta ja tulevaisuuden näkymistä. Tämän
jälkeen perehdyin liiketoimintasuunnitelman teoriaan laajasti eri lähteitä käyttäen, kirjoitin teoriaosuuden ja täydensin Villa Korkatin liiketoimintasuunnitelmaa sitä mukaa, kuin hyviä ideoita
teoriasta nousi esille. Näiden asioiden tärkeys vain korostui työn valmistuttua, esimerkiksi vieraanvaraisuus-teema nousi esille vasta teoriaan perehtymisen myötä.
Työssä pohdittiin kysymyksiä, miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä, millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma, ja milloin sitä tulisi kehittää. Näihin löydettiin vastaukset teoriasta sekä
kohdennetusti tehdyillä yrittäjien puhelinhaastatteluilla. Ennen opinnäytetyötä suhtautumiseni
oli, ettei liiketoimintasuunnitelma ole välttämättä aina kaikissa tilanteissa tarpeellinen. Työn
kirjoittamisen myötä mielipiteeni tämän suhteen on jonkin verran muuttunut. Liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu yritykselle. Oikein laadittuna se helpottaa myös arkisia
toimia. Lisäksi yrityksen on vaikea saada rahoitusta ilman liiketoimintasuunnitelmaa. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma kertoo potentiaaliselle rahoittajalle, että laatija on yrityksensä
suhteen tosissaan ja uskoo sen tulevaisuuteen. Haastatteluissa esiin nousi, että jo olemassa olevat yritykset kehittävät liiketoimintasuunnitelmaansa usein juuri rahoitusta hakiessaan.
Hyvän liiketoimintasuunnitelman tärkeimmäksi tekijäksi nousi realistisuus. Kaikki haastatellut
yrittäjät vastasivat lukujen realistisuuden hyvän liiketoimintasuunnitelman pääasiaksi. Luottoa
tulevaisuuteen pitää kuitenkin olla, mutta mieluummin kannattaa laskea luvut hieman ala- kuin
yläkanttiin. Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen on ajankohtaista varsinkin rahoitusta haettaessa, mutta sitä on hyvä kehittää myös toiminnan kehittyessä. Suunnitelmaa on helpompi
hyödyntää, kun sitä on päivitetty säännöllisesti, vaikka se joskus tuntuisikin turhalta.
Työtä tehdessä esiin nousi, että yleisellä tasolla liiketoimintasuunnitelman laatimista pidetään
tärkeänä osana liiketoimintaa. Oma mielipiteeni liiketoimintasuunnitelman tarpeellisuudesta
vahvistui koko ajan työtä tehdessä. Varsinkin yrittäjille tekemieni haastattelujen myötä mielipi-
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teeni vahvistui entisestään. Haastattelut osoittivat myös, että liiketoimintasuunnitelman päivittämisen tärkeys on korostunut. Ajan tasalla oleva liiketoimintasuunnitelma palvelee parhaiten
yritystä ja on paljon arvokkaampi kuin vanhentunut versio. Usein suunnitelmaa päivittämällä ei
joudu myöhemmin tekemään valtavaa työtä ja laatimaan koko suunnitelmaa uudestaan.
Opinnäytetyössä laadittu Villa Korkatin liiketoimintasuunnitelma on luotu yrityksen tarpeet
huomioiden. Tarkoituksena on hyödyntää suunnitelmaa yrityksen toiminnassa ja tulevaisuutta
suunniteltaessa. Se on ajan tasalla ja sisältää kaikki yrityksen kannalta olennaiset osat. Sitä on
jatkossa helppo päivittää.
Suosittelen liiketoimintasuunnitelman laatimista jokaiselle yritykselle, riippumatta sen koosta tai
taustoista. Palkitsevinta työ on, kun suunnitelmaa käytetään ja päivitetään säännöllisesti. Sen
laatiminen voi päivittäisessä toiminnassa joskus tuntua turhalta, mutta työ itsessään voi tuoda
tekijälleen uusia ideoita ja tuoda uusia näkökulmia omaan toimintaan. Liiketoimintasuunnitelman valmiiksi saattaminen palkitsee tekijänsä.

30
Lähteet

Bergström, S. & Leppänen, A. (2007). Markkinoinnin maailma. Helsinki: Edita Prima Oy.

Brotherton, B. & Wood, R.C. (2008). The SAGE Handbook of Hospitality Management. Lontoo:
Sage

Dahlen, M. (2006). Markkinoijan yhdeksän käskyä: Uusi näkemys brändeistä, mainonnasta ja
mediasta. Helsinki: WSOYpro.
Gilmore, J-H. & Pine B-J. (2007). Authenticity: What consumers really want. Boston: Harvard
Business School Publishing.
Gustafsson A. & Johnson M-D. (2003). Competing in a service economy: How to create a competitive advantage through service development and innovation. San Francisco: Jossey-Bass.
Helsilä, M. & Salojärvi, S. (2013). Strategisen henkilöstöjohtamisen käytännöt. Vantaa: Hansaprint Oy.
Hesso, J. (2015). Hyvä liiketoimintasuunnitelma. (2. uud. Painos.) Vantaa: Hansaprint Oy.
Hietaharju, T. (2019). Yrittäjä. Haastattelu. 16.04.2019.
Holopainen, T. (2019). Yrityksen perustamisopas. (28. uud. Painos.) Turenki: Hansaprint Oy.
Humaloja, A. (2019). Yrittäjä. Haastattelu. 14.04.2019.
Juvonen, M., Korhonen, H., Ojala, V-M., Salonen, T. & Vuori, H. (2005). Yrityksen riskienhallinta.
Helsinki: Yliopistopaino
Kamensky, M. (2008). Strateginen johtaminen. Menestyksen timantti. Hämeenlinna: Kariston
kirjapaino Oy.

31

Koivupuro, E-R. (2019). Miksi kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma? Saatavilla 17.04.2019.
https://blog.holvi.com/fi/miksi-kannattaa-tehda-liiketoimintasuunnitelma
Komppula, R. & Boxberg, M. (2002). Matkailuyrityksen tuotekehitys. Helsinki: Edita Prima Oy.
Kuopion seudun Uusyrityskeskus. (2019). Liiketoimintasuunnitelma. Saatavilla 14.04.2019.
https://www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi/liiketoimintasuunnitelma

Lashley, C. & Morrison, A. (2000). In Search of Hospitality. Theoretical Perspectives and Debates.
Oxford: Butterworth-Heinemann.
Leppänen, O. (2013). Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin! Helsinki: Tammi.
Lockwood, A. & Medlik, S. (2001). Tourism and hospitality in the 21st century. Cornwall: MPG
Books Ltd.
OnnistuYrittäjänä. (2019). Liiketoimintasuunnitelma. Saatavilla 03.04.2019.
https://www.onnistuyrittajana.fi/liiketoimintasuunnitelma-ohje
OnnistuYrittäjänä. (2019). Hyvän liiketoimintasuunnitelman rakenne. Saatavilla 14.04.2019.
https://www.onnistuyrittajana.fi/hyvän-liiketoimintasuunnitelman-rakenne
Opetushallitus. (2019). SWOT-analyysi. Saatavilla 05.04.2019.
https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/laadunhallinnan_tuki/wbltoi/menetelmia_ja_tyovalineita/swot-analyysi
Ruuska, M., Karjalainen, L. & Johnson, R. (2001). Miten laaditaan hyvä liiketoimintasuunnitelma.
Kuopio: Finnvera Oyj.
Summarum. (2019). Liiketoimintasuunnitelma. Saatavilla 15.04.2019.
http://www.summarum.fi/liiketoimintasuunnitelma/

32
Sydänmaanlakka, P. (2000). Älykäs organisaatio. Tiedon, osaamisen ja suorituksen johtaminen.
Helsinki: Kauppakaari Oyj
Tuulaniemi, J. (2011). Palvelumuotoilu. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy
Wang, J., Wang, Y. & Tai, Y. (2016). Systematic review of the elements and service standards of
delightful service. International Journal of Contemporary Hospitality Management. Emerald
Group Publishing Limited.
Viitasalo, P. (2019). Yrittäjä. Haastattelu. 27.03.2019.
Yrityksen perustaminen. (2019). Liiketoimintasuunnitelma (LTS). Saatavilla 03.04.2019.
https://yrityksen-perustaminen.net/liiketoimintasuunnitelma-lts/
Yritystoiminta. (2019). Liikeidea. Saatavilla 26.04.2019.
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/yritysajatuksesta-liikeidea
Yritystoiminta. (2019). Liiketoimintasuunnitelma. Saatavilla 15.04.2019.
http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/liiketoimintasuunnitelma-1

Liite 1 1/3
Liitteet

Kysymykset yrittäjille:
1. Onko yrityksessänne tehty liiketoimintasuunnitelmaa?
1.1. Jos on, onko sitä kehitetty? Milloin?
2. Miksi liiketoimintasuunnitelma tulisi tehdä?
2.1. Mitä hyötyä siitä on? Missä tilanteissa?
3. Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma?
4. Mitä haasteita liiketoimintasuunnitelman tekemisessä on?
5. Saako nimeäsi tai firman nimeä julkaista tässä?

Vastaukset, metallialan yrittäjä Pohjois-Savosta:
1. On tehty.
1.1. Kahden vuoden välein vähintään päivitetään.
2. Rahoittajien takia pitää tehdä sekä itselle hyvä työkalu.
2.1. Rahoitusta hakiessa hyötyä. Hyötyä myös riskien hahmottamisessa ja toiminnan tulevaisuutta suunnitellessa.
3. Realistinen. Luvut realistisia. Luottoa tulevaisuuteen pitää olla, mutta liian suurien haaveiden varaan ei saa laskea.
4. Ei sinällään haasteita. Tehdään konsultin kanssa yhdessä. Haasteena lähinnä se, mitkä asiat
pitää olla esillä, realiteetit ja miten ne esitetään fiksusti.
5. Nimettömänä.
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Vastaukset, Asko Humaloja, Kiurun Kuriiri Oy:
1. On tehty perustamishetkellä.
1.1. Muokkailtu ja vähän kehitetty tarvittaessa. Esim. rahoitusta varten.
2. Perustettavalle yritykselle, yrittäjälle ja rahoittajille.
2.1. Pystyy laskemaan, onko järkeä aloittaa toimintaa ja pitääkö olla henkilökuntaa. On selvää, että liiketoimintasuunnitelma pitää olla. Ilman sitä on vaikea toimintaa aloittaa.
3. Pitää selvittää mahdolliset asiakkaat, kulut, tulot ja onko toiminnalla jatkuvuutta. Toimintaalue tulee kartoittaa.
4. Suunnitelmaan pitää saada realistiset luvut. Haastetta siinä, ettei rakentele pilvilinnoja ja
laske ylisuurilla odotuksilla ja myynneillä. Saako tarpeeksi totuudenmukaiset tiedot asiakaskunnasta, riittääkö oma osaaminen vai pitääkö hankkia ulkopuolisia tekemään. Laskelmien
realistisuus olennaista.
5. Saa julkaista.

Vastaukset, Tarja Hietaharju, Maalaiskartano Pihkala Oy:
1. Kyllä.
1.1. Tarpeen vaatiessa päivitetään.
2. Hyvä olla olemassa. Hyvä suunnitella asioita paperille ja auttaa eteenpäin suunnittelussa.
Käytännön työssä ei merkittävää hyötyä.
2.1. Viranomaisille ja omaa suunnitelmallisuutta auttaa. Tulee laskettua lukuja.
3. Napakka, mistä on hyötyä talouden suunnittelussa ja yrityksen eteenpäin viemisessä.
4. Luvut ja laskelmat ovat haasteellisin osa.
5. Saa julkaista.
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Vastaukset, Päivi Viitasalo, Villa Korkatti:
1. On.
1.1. Erilaisten tukien hakemisessa on tehty pieniä kehityksiä. Kehitetään isommin/laajemmin parhaillaan.
2. Liiketoimintasuunnitelman avulla saa aloittavalle yritykselle hyvän suunnan, mihin suuntaan
yritystään kannattaa lähteä viemään ja mitä tekemään. Auttaa havainnollistamaan kilpailutilannetta. Suunnitelman avulla saa konkreettista tietoa yrityksen kannattavuudesta, laskelmien pohjalta.
2.1. Yrityksen kehittämisessä ja uusien palveluiden/tuotteiden lisäämisessä. Rahoituksien
hakemisessa.
3. Huolella tehty ja suunniteltu. Realistinen. Hyvä apuväline näkemään todellisen tilanteen,
onko yrityksellä mahdollisuuksia. Hyvät laskelmat ovat todella tärkeät.
4. Ajan puute, että kerkeää suunnitelmaa päivittelemään. Riittävä tieto/taito, ettei suunnitelma jää liian suppeaksi.
5. Saa

julkaista
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