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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ihmisten kahvilakäyttäytymistä 
Tampereella sekä luoda liiketoimintasuunnitelman pohja uudelle kahvilayrityk-
selle. Liiketoimintasuunnitelman luonnissa käytettiin apuna markkinatutkimusta, 
jossa perehdyttiin ihmisten kahvilakäyttäytymiseen ja selvitettiin mikä saa ihmiset 
palaamaan samaan kahvilaan uudestaan. 
 
Teoriaosuudessa käsiteltiin markkinatutkimusta sekä liiketoimintasuunnitelman 
sisältöä sekä kahvin ja kahvilakulttuuriin historiaa aina sen synnystä nykypäi-
vään. Sen lisäksi teoriassa käsiteltiin myös kahvin ja kahviloiden tulevaisuuden 
mahdollisia skenaarioita. 
 
Työn tuloksena oli liiketoimintasuunnitelman pohja Cafe Katrinalle. Liiketoiminta-
suunnitelma analysoi Cafe Katrinan toimintaa niin taloudellisista kuin strategisista 
näkökulmista. Koska kahvilan perustaminen ei ole heti ajankohtainen ja katta-
vaan liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia tietoja ei ole vielä kokonaisuudessaan 
saatavilla, tullaan liiketoimintasuunnitelmaa tarkentamaan myöhemmällä ajalla. 
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The purpose of this thesis was to map out people's coffee shop behavior in Tam-
pere and establish a base for a business plan for a new cafe. A market research, 
which looked into people's coffee shop behavior and found the reasons why they 
visit the same cafe again, was conducted, and it was used to help to build the 
business plan. 
 
The theoretical basis dealt with market research and the contents of a business 
plan as well as the history of coffee and coffee shop culture from is birth to the 
present day. Additionally, the theoretical part also dealt with future scenarios of 
coffee and coffee shops. 
 
The result of this thesis was the base of a business plan for Cafe Katrina. The 
business plan analyses Cafe Katrina's operations both in financial and strategic 
aspects. Establishing this cafe is not going to take place right away, and all the 
comprehensive information needed for the business plan is not yet available, and 
for those reasons, the business plan will be expanded later.  
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1 JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa ihmisten kahvilakäyttäytymistä 
Tampereen keskustan alueella markkinatutkimuksen avulla sekä tuottaa liiketoi-
mintasuunnitelman pohja uudelle kahvilalle. Markkinatutkimusta hyödynnetään 
myös liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Savilahden (2019) mukaan suoma-
laiset viettävät paljon aikaa kahviloissa ja ne toimivat heille kohtaamispaikkoina 
eri tilanteissa. 
 
Työn tavoitteena on tutkia, myös miten kahvilakulttuuri on saanut alkunsa sekä 
miten se on muokkautunut ajan myötä. Tämän lisäksi tavoitteena on tutkia, miten 
liiketoimintasuunnitelma laaditaan ja mitä kaikkea sen tulee sisältää. Osana opin-
näytetyötä kehitettiin markkinatutkimus, johon vastauksia saatiin 223 henkilöltä. 
Markkinatutkimuksessa kysyttiin tarkemmin ihmisten kahvilatottumuksista ja sitä 
hyödynnettiin myös liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa. Tutkimuksessa kartoitet-
tiin muun muassa vastaajien lempikahviloita ja selvitettiin, miksi nämä kahvilat 
olivat suosittuja. Liiketoimintasuunnitelmassa kilpailija-analyysissä käytettiin hy-
väksi kyselyn tulosten lisäksi myös omaa havainnointia. 
 
Teoriaosuudessa käydään läpi mikä markkinatutkimus on ja miten sitä voidaan 
hyödyntää, kun perustetaan uutta yritystä. Tämän lisäksi teoriassa paneudutaan 
liiketoimintasuunnitelman rakenteeseen. Tämän jälkeen avataan opinnäytetyötä 
varten tehdyn markkinatutkimuksen tulokset sekä esitellään Cafe Katrinan liike-
toimintasuunnitelman pohja. Moni liiketoimintasuunnitelman kohdista on vielä 
toistaiseksi avoinna ja sen vuoksi liiketoimintasuunnitelma on tarkoitus kirjoittaa 
täysin valmiiksi vasta kahvilan perustamisen ollessa ajankohtainen. Tällä perus-
teella tässä työssä käytettävää liiketoimintasuunnitelmaa ei käytetä sellaisenaan 
rahoituksen hakemiseen, vaan se muokataan valmiiksi myöhemmällä ajankoh-
dalla. 
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2 MARKKINATUTKIMUS  
 
 
2.1 Markkinatutkimuksen määritelmä 
 Markkinatutkimuksen pääsääntöinen tarkoitus on pyrkiä lisäämään asiakasym-
märrystä sekä antamaan tietoa kohdistetun markkinan nykytilanteesta. Sen 
avulla pyritään selvittämään mikä saa asiakkaat ostamaan tuotetta tai palvelua, 
mitä tarpeita asiakkaalla on ja mikä yrityksen asema on tietyllä markkina-alueella. 
(Bisnode 2014.) 
 
 
2.2 Markkinatutkimuksen metodit 
 
Markkinatutkimuksen lähestymistapoja on usein kaksi: kvantatiivinen, eli määräl-
linen tutkimus, sekä kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Paras tulos kuitenkin 
saavutetaan usein käyttämällä näitä kahta lähestymistapaa yhdessä, sillä ne ei-
vät myöskään sulje toisiaan pois. Kvalitatiivinen lähestymistapa tarjoaa kuvan 
asiakkaiden ajatusmaailmaan, jolla pystytään selvittämään paremmin esimerkiksi 
asiakkaiden motiiveja ja ajatuksia. Kvantatiivinen tutkimus pureutuu puolestaan 
tilastolliseen tietoon ja usein otoskoko onkin suuri. Kvantatiivisen tutkimuksen pe-
rusteella pystytään luomaan tilastollisesti luotettavia johtopäätöksiä. (Meriläinen 
2019.) 
 
 
2.2.1 Kvalitatiivinen tutkimusmetodi markkinatutkimuksessa 
 
Yleisimpinä markkinatutkimusmetodeista kvalitatiivisen tutkimuksen puolella käy-
tetään fokusryhmähaastatteluita ja etnografista tutkimusta. Fokusryhmähaastat-
telut tarjoavat oivan metodin syvällisemmän tiedon keräämiseen ja ne kertovat 
mitä asiakas ajattelee ja mitkä hänen motiivinsa ovat. Samalla yritys voi saada 
arvokasta palautetta kehitysehdotuksineen. Haastatteluissa esiintyy usein yksi 
moderaattori, eli haastattelija, joka kerää valmiiksi keskustelun aiheet ja johtaa 
keskustelua ryhmässä. Haasteena fokusryhmähaastattelussa on usein pieni 
otanta, jolloin ryhmän mielipiteistä ei pysty tekemään luotettavia johtopäätöksiä. 
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Se antaa kuitenkin mainion syväluotauksen asiakasymmärrykseen. (Meriläinen 
2019.) 
 
Etnografinen tutkimus puolestaan soveltuu käyttöön silloin, kun halutaan rehelli-
nen vastaus siihen, miten tuote tai palvelu koetaan käytännön tasolla (Meriläinen 
2019). Tutkimuksessa käytettään usein havainnointia ja pyritään ymmärtämään 
itse tutkimuskohdetta sekä selittämään miten ihminen toimii tietynlaisessa ympä-
ristössä (Jyväskylän Yliopisto 2015). 
 
 
2.2.2 Kvantatiivinen tutkimusmetodi markkinatutkimuksessa 
  Yleisimmät kvantatiivisen tutkimuksen metodit markkinatutkimuksen näkökul-
masta ovat asiakaskyselyt. Niiden avulla saadaan kriittistä tietoa niin asiakkaista 
kuin markkinoista. Jokaisen asiakaskyselyn lomakkeet luodaan personoidusti ha-
luttujen tietojen perusteella. Kun otanta on tarpeeksi suuri, voidaan asiakasky-
selyn perusteella tehdä myös luotettavia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Kysely 
jaetaan useimmiten kolmeen eri osaan: demografisiin tietoihin (ikä, sukupuoli, 
asuinpaikka yms.), asenteisiin sekä ostokäyttäytymiseen. (Meriläinen 2019.) 
 
Asiakaskyselyä suunnitellessa on hyvä miettiä etukäteen, mihin kysymykseen 
haluaa vastauksen tai mitä kyselyllä pyritään selvittämään. Itse kysymyksissä 
kannattaa huomioida, että suora kysymys ei välttämättä ole aina luotettavin lä-
hestymistapa. Tulosten analysoinnissa on puolestaan hyvä ottaa huomioon hy-
poteesien valinta, tilastollisen testin sopivuus, merkitsevyystaso, itse testin suo-
rittaminen ja lopullisten päätösten tekeminen. Asiakaskyselyiden tekoa on hyvä 
jatkaa myös markkinatutkimuksen jälkeen vuosittain tai isommissa yrityksissä 
useammin. Kyselyiden avulla yritys pystyy jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja 
palveluitaan. (Meriläinen 2019.) 
 
 
2.3 Markkinatutkimuksen merkitys 
 
Markkinatutkimus on järkevää tehdä ennen uuden yrityksen perustamista, jotta 
yrityksen toiminta saadaan kannattavaksi. Kun siirrytään markkinoimaan yritystä 
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tai tuotetta, menetetään usein objektiivinen kyky nähdä asiat asiakkaan näkökul-
masta. Yritys pystyy kontrolloimaan omaa viestintäänsä, mutta ei pysty vaikutta-
maan siihen, miten asiakas itse kokee yrityksen viestinnän, palvelun tai hinnat. 
On siis tarpeellista ottaa selvää mitä mahdolliset asiakkaat tarvitsevat ja millaisia 
he ovat. Markkinatutkimuksen avulla pystytäänkin asettamaan yritykselle strate-
giset tavoitteet, budjetti, segmentoida markkinoita sekä profiloitua kilpailijoita vas-
taan. (Meriläinen 2019.) 
 
Markkinatutkimuksen merkitys on sama niin uusille kuin jo olemassa oleville yri-
tyksille; se auttaa yritystä ymmärtämään paremmin alituisesti muuttuvia markki-
noita, jotta yritys pystyy tekemään päätöksiä sekä suunnitelmia tulevaisuutta var-
ten. Se auttaa myös pienentämään epäonnistumisen riskiä. Markkinatutkimusta 
voidaankin käyttää apuna melkeinpä missä tahansa yritykseen liittyvissä päätök-
sissä, koski se sitten palvelua, tuotetta, tuottavuutta tai budjetointia (Hague, Ha-
gue & Morgan 2013, 15). Hyötyjä markkinatutkimuksen teolla on paljon. Yritys 
saa tietää kuinka saadaan parempia tuloksia, miten kehittää mainontaa relevan-
timmaksi ja saada parempaa tuottoa investoinneilleen (Roose 2018). 
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3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
 
 
3.1 Liiketoimintasuunnitelman määritelmä 
 Liiketoimintasuunnitelma luodaan yrityksen toiminnan tukemiseksi ennen toimin-
nan aloittamista. Normaalisti liiketoimintasuunnitelma elää yrityksen mukana ja 
sitä voidaan muokata, kun se koetaan tarpeelliseksi. Tarkoituksena on kuvata 
liikeidea, yrityksen toimintatavat sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Liiketoiminta-
suunnitelman tulisi kertoa lukijalle kaikki tärkeimmät yritystoimintaa koskevat tie-
dot. (Onnistu Yrittäjänä n.d.) 
 
 
3.2 Liiketoimintasuunnitelman sisältö 
 
Tiivistelmä tarkoittaa, että liiketoimintasuunnitelma on tiivistetty korkeimmillaan 
muuttamalle sivulle, jossa on kerrottu tärkeimmät ja keskeisimmät tiedot selkeästi 
ja ytimekkäästi. Se auttaa tekijää keräämään pääkohdat omasta aiheestaan ja 
toimii apuvälineenä, kun liiketoiminnan perusajatus halutaan ilmaista selkeästi ja 
tehokkaasti muille. Se saattaa olla myös ainoa osa koko suunnitelmasta, jonka 
esimerkiksi potentiaalinen rahoittaja lukee. (Ahonen, Koskinen & Romero 2009, 
42–44.) 
 
Tiivistelmän sisältö riippuu aina kohderyhmästä, eikä kaikkia osia tarvitse välttä-
mättä käsitellä. Tiivistelmän yleisimpiä osia ovat muun muassa lähtökohtatilanne, 
toimintaympäristö, strategia, liikeidea ja tavoitteet, kohderyhmä ja kilpailijat, tuot-
teet, palvelut ja fyysiset tilat, markkinointisuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, ta-
loussuunnitelma sekä riskianalyysi. (Ahonen ym. 2009, 42–44.) 
 
 
Lähtökohta-analyysi 
 
Lähtökohtatilanteessa vastataan siihen, mistä yritystoiminta on saanut alkunsa ja 
miksi yritystä on lähdetty perustamaan. Samalla kerrotaan myös, miten yritystoi-
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mintaa on lähdetty kehittämään. Näiden lisäksi on kerrottava, ketä kaikkia yritys-
toiminnassa on mukana, oli kyseessä sitten yksityishenkilö tai taho. Henkilöistä 
on mainittava vähintään nimi, ikä, työpaikka ja koulutus sekä muu oleellinen tieto. 
Yleensä myös mahdolliset ansioluettelot liitetään mukaan suunnitelmaan. (Aho-
nen ym. 2009, 46.) 
 
Yllämainittujen lisäksi lähtökohtatilanteessa tulee myös kertoa yrityksen voima-
varoista: henkiset (kokemus, ammattitaito, motivaatio, talousosaaminen, myynti- 
ja markkinointitaidot, asennoituminen), taloudelliset (varat, velat, vakuudet), fyy-
siset (kiinteistöt, kalustot, välineistö, oikeudet, patentit) ja sosiaaliset (suhteet, 
avustajat, tukijat, yhteistyökumppanit) resurssit käydään läpi pääpiirteittäin. Näitä 
pohtiessa on hyvä huomioida toisiaan täyttävät elementit eli eri henkilöiden vah-
vuudet. Suotavaa olisi, että päällekkäisyyksiä ei esiintyisi runsaasti. (Ahonen ym. 
2009, 46; BusinessOulu n.d.) 
 
 
Toimiala-analyysi  

Toimiala-analyysissä tarkoituksena on nimensä mukaisesti analysoida toimialan 
markkinatilannetta laajemmassa mittakaavassa, keskittyen niin koko maahan 
kuin kohdekaupunkiinkin. Tietoa kerätään muun muassa markkinoiden koosta, 
kannattavuuden luvuista, toimipaikkojen lukumäärästä, muutoksista sekä tulevai-
suuden suuntauksista, konkurssien määrästä, henkilökunnan määrästä, alan 
päätuotteista ja mahdollisista lainsäädännön muutoksista. Etenkin lainsäädäntöä 
ja sen muutoksia on hyvä tutkia ja pohtia ja tutustua oman alan asetuksiin. Huo-
mioon kannattaakin ottaa muun muassa työlainsäädäntö, verolainsäädäntö, ku-
luttajansuojalainsäädäntö, järjestyssäännöt, kuluttajansuoja, työ- ja tuoteturvalli-
suus sekä terveydensuojelumääräykset. (Ahonen ym. 2009, 48–50.) 
 
Usein liiketoiminta aloitetaan jo olemassa olevaan liiketilaan, esimerkiksi kahvilat 
sijoittuvat liiketiloihin, jotka ovat jo soveltuvia sellaiseen liiketoimintaan. Tässä ta-
pauksessa kahvilatoimintaa jatketaan usein pienillä tai suuremmillakin muutok-
silla. Liiketilaa voi kuitenkin myös remontoida itse liikeideaan soveltuvaksi, mutta 
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se vaatii jo huomattavasti enemmän resursseja sekä rahoitusta. Toimiala-analyy-
sissä selvitetään myös liiketoiminnan hinnat ja vuokrat ja etsitään tietoa niiden 
suuntauksesta. (Ahonen ym. 2009, 50.) 
 
 
Strategiset ratkaisut, liikeidea ja tavoitteet 

Strategisten ratkaisuiden, liikeidean ja tavoitteiden alle liitetään usein toiminta-
ajatus, arvot, visio, strategia, liikeidea ja tavoitteet. Toiminta-ajatus koostuu lyhy-
käisyydessään siitä, mikä on koko toiminnan päämäärä ja usein tämä kiteytetään 
muutamaan lauseeseen. Yrityksellä on toki oltava myös arvot, joista keskeisim-
mät selitetään liiketoimintasuunnitelmassa. Arvot jaetaan usein sisäisiin ja ulkoi-
siin arvoihin. Tämä jako puolestaan perustuu siihen kehen arvot kohdistuvat. Ul-
koiset arvot keskittyvät usein asiakkaisiin ja sisäiset arvot henkilökuntaan. Arvoja 
voi olla muun muassa hyvä palvelu, hyvä tuote, taloudellisuus, avoimuus, asia-
kaskeskeisyys ja asiakastyytyväisyys. Visiossa puolestaan kuvaillaan oleellisim-
mat tulevaisuuden näkymät ja se voi liittyä mihin tahansa liiketoiminnan osa-alu-
eeseen. (Ahonen ym. 2009, 52–54.) 
 
Strategiassa tuetaan usein visioita ja päämääriä. Kohdassa kuvaillaan, miten ne 
voidaan saavuttaa ja strategiset valinnat voidaankin määrittää varsin käytännön-
läheisesti. Näin niistä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä. Strategioita voi-
daan laatia monelta osa-alueelta, esimerkiksi asiakkaista, tuotteista, palvelusta, 
hinnasta ja markkinoinnista. Strategiat tehdään aina niin, että ne pystytään myös 
toteuttamaan. (Ahonen ym. 2009, 54.) 
 
Liikeidea kerrotaan usein jo strategiassa, mutta avataan erillisessä kappaleessa. 
Tärkeintä on vastata kysymyksiin mitä, miten, kenelle ja millä imagolla. Sen tar-
koituksena on myös kertoa, miten toiminta-ajatusta toteutetaan. Kahvila-alan lii-
keideaa avattaessa on hyvä aina käsitellä useammassa eri kohdassa: asiakkaat, 
tuotepalvelupaketti, toimintatavat ja imago. (Ahonen ym. 2009, 56.; Busines-
sOulu n.d.) 
 
Tavoitteet on tarkoitus avata niin, että niistä ymmärretään miten, valittuja strate-
gioita pyritään toteuttamaan. Tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman realistisia, 
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mitattavissa olevia ja yksiselitteisiä. Ne voidaan sijoittaa lyhyelle tai pitkälle aika-
välille. Tavoiteasetantassa voidaankin pohtia erilaisia tulevaisuuden skenaarioita 
ja miten niihin voidaan varautua. (Ahonen ym. 2009, 58.) 
 
 
Kohderyhmä ja kilpailutilanneanalyysi 

Kohderyhmän määrittämisen ja kilpailutilanneanalyysin tarkoituksena on sovittaa 
yhteen valittu kohderyhmä tai -asiakas ja toimintaympäristö. Mikäli tulos ei ole 
toivottu tai yhteensopiva, pystytään sen perusteella muokkaamaan liikeideaa, 
kohderyhmää tai toimintaympäristöä. Kohderyhmä voidaan valita esimerkiksi iän, 
sukupuolen, asuinpaikan tai kulutuskäyttäytymisen perusteella. Kohderyhmä ku-
vaa sitä, kenelle liikeidea tai konsepti on suunnattu. Asiakasta voidaan kuvailla 
myös tarkemmin, jos se nähdään tarpeelliseksi. (Ahonen ym. 2009, 60.) 
 
Kilpailutilanneanalyysiä käsitellessä määritellään kysyntä, kilpailu sekä ase-
mointi. Kysynnän arvioimiseksi tarvitaan tietoutta alueen markkinoista, ihmisten 
ostokäyttäytymisestä sekä kulutustavoista. Eri asiakasryhmien tottumuksia voi-
daan vertailla esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan. (Ahonen ym. 2009, 60.) 
Kilpailutilannetta lähdetään purkamaan kilpailuympäristön määrittämisellä sekä 
kilpailija-analyysillä. Tämä tarkoittaa muun muassa kartoitusta siitä, paljonko 
muita alan yrityksiä on, mitä tuotteita tarjotaan ja mitkä ovat potentiaalisia kilpai-
lukeinoja. Kilpailija-analyysiä varten puolestaan valitaan tärkeimmät kilpailijat, 
yleensä viidestä kymmeneen yritystä. Arviointiin sisällytetään usein kohderyhmä, 
tuote, sijainti, hinnoittelu, palvelu, laatu, markkinointi, ilmapiiri, imago, vetovoima-
tekijä, heikkoudet, markkinaosuus, liikevaihto ja henkilöstö.  Arviointi perustuu 
aina omakohtaiseen kokemukseen ja se tulee tehdä aina mahdollisimman neut-
raalisti ja realistisesti. (Ahonen ym. 2009, 64.; BusinessOulu n.d.) 
 
Asemoinnissa määritetään oman yrityksen kilpailutekijä ja määritellään oma 
asema kohderyhmässä muihin yrityksiini verrattuna. Kriteereinä pidetään palve-
lun tasoa, hinta-laatusuhdetta, tuotevalikoimaa, toimintatapaa, sijaintia, erikoistu-
mista, luotettavuutta ja laatua. Hyvä asemointi yleensä parantaa yrityksen mah-
dollisuutta tuottavampaan toimintaan.  (Ahonen ym. 2009, 66.; Lynn, 2019.) 
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Tuotteistaminen 

Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan myös yrityksen tuotepalvelupaketista: 
mitä yritys tarjoaa asiakkailleen. Tuotteet sisältävät niin juoma- kuin ruokatuotteet 
sekä muut mahdolliset tuotteet. Lisäksi tuotteet tulee hinnoitella. Niin ruoka- kuin 
juomatuotteita määritellessä on usein suotavaa selostaa myös esimerkiksi keit-
tiön tyyli ja vaikutteet, tärkeimmät raaka-aineet ja tuotantomenetelmät. Juoma-
tuotteissa on hyvä mainita nimikkeiden määrä, virvokkeet, kahvit, alkoholilliset 
tuotteet ja valikoiman vaihtuvuus. Etenkin kahvila-alalla kilpaillaan paljon palve-
lulla. Siksi palvelua tulee myös avata tuotteena. Palveluprosessia avataan usein 
kattavammin markkinointisuunnitelmassa, mutta tuotteistamisen kohdalla on 
hyvä mainita esimerkiksi palvelukonsepti, palvelumenetelmät, kilpailutekijät ja 
erikoistuminen (Ahonen ym. 2009, 68–70.; Patentti- ja rekisterihallitus n.d.) 
 
Hinnoittelu vaikuttaa suoraan kahvilan myyntiin, joten politiikka sen suhteen on 
hyvä määritellä jo liiketoimintasuunnitelmassa. Perusteena voidaan miettiä mitä 
kuluja yrityksellä on, paljonko vastaava tuote maksaa kilpailijoilla ja kuinka paljon 
kysyntää tuotteella on. Näiden kysymysten perusteella voidaan päättää katetuot-
toprosentti kuhunkin tuoteryhmään. (Ahonen ym. 2009, 72.) 
 
 
Fyysiset tilat 

Fyysiset tilat käsittävät liikepaikan sijainnin ja koon, hinnan ja kustannukset, ko-
neet ja laitteet sekä tilankäytön ja sisustuksen. Tärkein näistä ominaisuuksista on 
kuitenkin sijainti, joka vaikuttaa myös kahvilan vetovoimaan ja menestykseen 
markkinoilla. Suunnitteluvaiheessa olevan kahvilan liiketila ei välttämättä ole vielä 
konkreettisesti tiedossa, jolloin riittää, että mainitaan suunniteltu sijainti. Sen pe-
rusteella tehdään myös yllä mainittu kilpailija-analyysi. Alueen valinnassa kan-
nattaa huomioida itse alueen maine, potentiaaliset asiakasvirrat ja myyntipoten-
tiaali. Suunnitteluprosessissa tulee myös mainita halutun liikepaikan pinta-ala, 
asiakaspaikat, soveltuvuus, keittiötilat, saniteettitilat, varastotilat ja sosiaaliset ti-
lat. (Ahonen ym. 2009, 76.) 
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Suunnitelmassa tulisi mainita myös liiketilan hinta ja kustannukset. Yleisesti kah-
vilat ja ravintolat perustetaan vuokrakiinteistöihin. Hinta on kuitenkin aina tapaus-
kohtainen - liiketoiminnan hinta toiselta yrittäjältä ostaessa määrittyy odotuksiin 
tuotosta ja menestysmahdollisuuksista. Vuokratiloissa olevan kahvilan tulee 
maksaa vuokraa kiinteistön omistajalle ja sopimukset kirjoitetaan usein muuta-
maksi vuodeksi kerrallaan. (Ahonen ym. 2009, 78.)  
 
Mikäli liiketoimintaoikeus on ostettu toiselta yrittäjältä, saattaa mukana olla myös 
entisen liiketoiminnan kalustoa. Varustus määritellään kuitenkin usein uuden lii-
ketoimintakonseptin mukaan. Osa koneista ja kalusteista saattaa olla kiinteitä ja 
vaativat mahdollisesti enemmän muutostöitä kuin irralliset vastaavat. Koneet ja 
laitteet sisällytetään aina budjettiin ja investointiennusteeseen. On kuitenkin hyvä 
ottaa huomioon kiinteistössä mahdollisesti jo olevat ja käyttöön tulevat laitteet. 
(Ahonen ym. 2009, 78.) 
 
Liiketilasuunnittelu tehdään tilankäytön ja sisustuksen tarpeen kartoittamiseksi. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yksityiskohdat ja tarpeen vaatiessa 
käyttää ammattilaisia apuna. Liiketilan pohjaratkaisua on hyvä lähteä miettimään 
liikeidean mukaan: minkälaista tilaa tarvitaan, mitä erikoisratkaisuja mahdollisesti 
tarvitaan, minkälaiset saniteetti- ja sosiaaliset tilat tarvitaan ja paljonko asiakas-
paikkoja tarvitaan. Sisustuksessa pohditaan puolestaan estetiikkaan ja käytän-
töön liittyviä ratkaisuja aina visuaalisesta ilmeestä ja väreistä kalustuksen sijoit-
teluun ja pintamateriaaleihin. (Ahonen ym. 2009, 80–82.) 
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Markkinointisuunnitelma 

Aiemmin käsiteltyjen aiheiden jälkeen rakennetaan markkinointisuunnitelma ja 
tarkennetaan, miten viestintä asiakkaille toimii. Markkinointiviestinnän voidaan 
katsoa koostuvan neljästä eri osa-alueesta: suhdetoiminnasta, mainonnasta, 
myynninedistämisestä ja myyntityöstä. Markkinointi auttaa luomaan pohjan 
myyntityölle. (Ahonen ym. 2009, 84.; BusinessOulu n.d.) 
 
Suhdetoiminnassa tavoitteena on vaikuttaa eri sidosryhmien asenteisiin ja mieli-
piteisiin kahvilaa kohtaan ja kohdistuu niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin sidosryhmiin. 
Ulkoisiksi sidosryhmiksi lasketaan asiakkaiden lisäksi myös tavarantoimittajat ja 
viranomaiset ja sisäisiksi mielletään omistajat ja kahvilan henkilökunta. Tärkeintä 
suhdetoiminnassa on toimiva tiedottaminen, jonka voi toteuttaa monella eri ta-
valla: visuaalisena, suullisena, kirjallisena tai audiovisuaalisena. Toimintaa suun-
nitellessa on otettava huomioon kahvilan tavoitteet, budjetti ja aikataulu. Tämän 
lisäksi suhdetoiminnassa on tärkeää huomioida myös tehtävänjako ja kohderyh-
mät. (Ahonen ym. 2009, 84.) 
 
 Mainonnalla pyritään tuomaan kahvila määriteltyjen kohderyhmien tietoisuuteen 
ja lisätä kahvilan tunnettuutta. Jos nämä täyttyvät onnistuneesti, mainonta edis-
tää myös myyntiä. Mainonnan kanavina ovat muun muassa lehdet, suoramai-
nonta, televisiomainonta, sähköinen mainonta ja ulkomainonta. Kahvila voi mark-
kinointiviestintää edistääkseen jakaa myös esitteitä ja harjoittaa sosiaalisen me-
dian mainontaa muun muassa kotisivujen ja sähköpostilistojen avustuksella. 
(Ahonen ym. 2009, 86.)  
 
Nykyisin yhtenä suurimmista markkinointikeinoista toimii sosiaalisen median eri 
alustat. Sosiaalisen median avulla on mahdollisuus sitouttaa ihmisiä - esimerkiksi 
kuvien, videoiden ja tarjousten avulla. Sosiaalinen media tarjoaa myös suoran 
yhteyden asiakkaan ja yrityksen välillä helposti ja suhteellisen vaivattomasti. Jo-
kaisella alustalla on myös usein oma kohderyhmänsä. Samalla sosiaalisessa me-
diassa voi myös seurata omia kilpailijoitaan. Tulevaisuudessa sosiaalisen median 
asiakaspalvelusta saattaa tulla merkittävä kilpailuetu yrityksille. Sosiaalisen me-
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dian markkinointi ei myöskään välttämättä maksa yritykselle mitään, sillä asiak-
kaat, tutut tai sidosryhmät voivat tehdä tätä yrityksen puolesta. (Ruotsalainen 
2016.; BusinessOulu n.d.) 
 
Myynninedistäminen suuntautuu puolestaan enemmän menekin edistämiseen. 
Sitä voidaan toteuttaa eri kohderyhmille esimerkiksi koulutusten, kilpailuiden, ar-
pajaisten tai messujen avulla. Myös oman henkilökunnan sitouttaminen eri kei-
noin lasketaan myynninedistämiseksi. Tavoitteena on aktivoida sidosryhmiä, 
kannustaa työntekijöitä lisämyyntiin, lisätä tuotetuntemusta ja laajentaa asiakas-
kuntaa. (Ahonen ym. 2009, 88.) 
 
Myyntityö on yksi tärkeimmistä markkinointiviestinnän työkaluista. Asiakaspalve-
lutilanteen onnistumiseksi vaaditaan henkilökunnalta osaamista ja valmiutta toi-
mia erilaisissa tilanteissa. Asiakaspalvelutilanteesta voidaankin tehdä prosessi-
kuvaus kirjallisena nostamaan palvelun tasoa. Myyntityössä on myös huonot 
puolensa, sillä myyntityöhön ja tehokkuuteen ei välttämättä pystytä juurikaan vai-
kuttamaan. (Ahonen ym. 2009, 88.; BusinessOulu n.d.) 
 
Markkinaviestinnässä kannattaakin käyttää hyväksi kaikkia otollisia markkinointi-
tilaisuuksia, vedota asiakkaan tunteisiin ja käyttää hyväksi mielikuvia ja tunte-
muksia (Ahonen ym. 2009. 90). Markkinointiin tuleekin muistaa panostaa tar-
peeksi budjettia laatiessa. Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää ja samalla 
hankkia oma verkkotunnus sähköposteineen. Tämä antaa ammattimaisen kuvan 
kuluttajalle. Lisäksi verkkosivuston jälkeen voi suorittaa myös hakukoneoptimoin-
tia ja hyödyntää hakukoneiden markkinointipalveluita. Ei pidä myöskään unohtaa 
luoda kontakteja ja hyödyntää jo olemassa olevia yhteyksiä muihin tahoihin. (Yrit-
täjät n.d.) 
 
 
Henkilöstösuunnitelma 

Henkilöstösuunnitelmaa laatiessa käsitellään henkilöstöresurssit ja organisaatio. 
Useimmiten kahvilaan pyritään löytämään työntekijä, joka sopii liikeideaan ja kah-
vilan konseptiin. Ideaalinen työntekijä kuvaillaan mahdollisimman tarkasti, mu-
kaan lukien luonteenpiirteet, fyysinen olemus, vaadittu ammattitaito, koulutus ja 
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muu erityisosaamisen tarve. (Ahonen ym. 2009, 92.) Erityisosaamiseksi voidaan 
laskea vaikkapa erikoiskahvikoneiden käyttö. 
 
Kahvilan organisaatiota avatessa tulee kuvata henkilöstön määrä, ammattinimet, 
tehtävät ja toimenkuvat, vastuut ja velvollisuudet sekä organisaatiorakenne (Aho-
nen ym. 2009, 92.) Kahvilassa organisaatio on usein yksiselitteisempi, ellei ky-
seessä ole laajempi kansallinen tai kansainvälinen ketju. Useimmiten omistaja 
työskentelee itse myös kahvilapäällikkönä. Kahvilapäällikön lisäksi usein on 
myös erillinen vuoropäällikkö ja päälliköstön alaisina työskentelevät baristat/kah-
vilatyöntekijät, tiskarit sekä leipuri-kondiittorit (KUVIO 1). 
 

 

 
(KUVIO 1. Kahvilan mahdollinen organisaatiorakenne. Savilahti 2019; Freeman 
2019.  Muokattu.) 

 
Kahvilan henkilöstösuunnitelmasta on ilmettävä myös miehityssuunnitelma, eli 
henkilöstötarve, sekä henkilöstöön liittyvät kulut. Kohdassa käsitellään ainakin 
palkkataso, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä työvuorojen määrä ja 
ajankohdat. Tämän lisäksi kohdassa voidaan käsitellä myös työvoimatarpeen 
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vaihtelua, sen saamista ja omistajien osallisuutta töihin, koulutuksia ja kehitys-
kustannuksia unohtamatta. (Ahonen ym. 2009, 94.) 
 
Henkilöstölle asetetaan usein tavoitteita ja heitä sitoutetaan eri keinoin. Työnte-
kijöiden kehitystä seurataan muun muassa henkilökohtaisen palautteen avulla. 
Henkilöstöä voidaan palkita onnistuneesta työstä ylennyksillä, rahapalkkioilla, ta-
varalahjoilla, koulutuksella tai juhlilla. Palkitseminen on usein tehokas keino hen-
kilöstön sitouttamiseen. Palkitsemista edeltävässä seurannassa tarkkaillaan 
muun muassa työntekijän luotettavuutta, täsmällisyyttä, tehokkuutta. (Ahonen 
ym. 2009, 94.) 
 
Taloussuunnitelma 
 
Taloussuunnitelmassa liikeidea valjastetaan numeroiksi laskelmien avulla. Ne 
antavat kuvan kahvilan tuloista ja menoista ja laskelmat tehdään teoreettisella 
tasolla, kuitenkin mahdollisimman totuudenmukaisesti. Laskelmia täytyy aika 
ajoin tarkistaa, etenkin kun liiketoimintaa on aloitettu. Perustamisen alkuvai-
heessa kahvilalla on pelkästään menoja ja niin ollen tarvitaan tarpeeksi pää-
omaa, jotta kulut voidaan kattaa ja toiminta mahdollistaa. Pääoma jaetaan usein 
investointeihin (liiketila, suunnittelu, liiketoiminta, koneet ja laitteet, kalusto, ir-
taimisto ja sisustus) sekä käyttöpääomaan (perustamiskulut, markkinointi, alihan-
kinta, palkat, vuokrat ja varasto). Suurimpia menoeriä ovatkin liiketoiminnan hinta 
sekä sisustaminen ja kalustaminen, sisältäen koneet ja laitteet. (Ahonen ym. 
2009, 104–106.) 
 
Pääoman tarpeeseen vastataan usein rahoituksella, jota voi hankkia esimerkiksi 
pankeilta tai yhteistyökumppaneilta. Rahoituksen lähteeksi luokitellaan myös 
mahdolliset tuet ja avustukset. Vieras pääoma on aina sijoitettu yritykseen lai-
nana, joka maksetaan takaisin. Takaisinmaksusta ja mahdollisista koroista sovi-
taan erikseen jokaisen rahoittajan kanssa. (Ahonen ym. 2009, 104.) 
 
Kahvilan taloussuunnitelmaan tulee luoda myös myyntiennuste ja tuloslaskelma. 
Myyntiennustetta varten tarvitsee tietää asiakkaan keskiostos kaikista ravintolan 
tuotteista. Viikko- ja kuukausimyyntiennuste saadaan luotua, kun keskiostos ker-
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rataan odotetulla asiakasmäärällä. Normaalisti ennusteet tehdään taulukkolas-
kentaohjelman avustuksella. Tuloslaskelmaan puolestaan arvioidaan tilikauden 
tulos kaikkine tuottoineen ja kuluineen. Sen avulla pystytään analysoimaan eri 
tekijöiden vaikutuksia tulokseen ja luoda erilaisia toimintakehyksiä. Myyntikate ja 
käyttökate ovat tulosarvion tärkeimmät kohdat. (Ahonen ym. 2009, 110.) Taloutta 
tulee myös seurata, sillä kahvilan pohjimmaisena tarkoituksena on tuottaa voittoa 
omistajalleen. Kun yritystoiminta alkaa, saadaan ennusteiden tilalle faktuaalista 
tietoa talouden tilasta ja kannattavuudesta. Seurantaa tehdään yrityksen sisäi-
sesti (oma seuranta) sekä ulkoisesti (kirjanpitovelvollisuus). (Ahonen ym. 2009, 
112.) 
  
Riskienhallinta  
Yrittäjyyteen liittyy monenlaisia riskejä. Riskillä tarkoitetaan epäedulliseksi koetun 
tapahtuman mahdollisuutta, johon usein siihen liittyy taloudellinen menetys. Ris-
kit voidaan jaotella liikeriskeihin ja vahinkoriskeihin. Liikeriskit voidaan puolestaan 
erotella vielä markkina- ja rahoitusriskeihin. Ensimmäiseksi mainittuihin liittyvät 
kilpailun, suhdanteiden ja kulutustottumusten muutokset, esimerkiksi liian nopea 
kasvu, lainsäädännön muutokset tai toimintaympäristön muutokset. Jälkimmäi-
siin taas luetaan luottotappioiden mahdollisuus, likviditeettiriskit ja korkoriskit. 
(Ahonen ym. 2009, 114-116.) 
 
Vahinkoriskeinä pidetään tiettyihin kohteisiin liittyviä riskejä, jotka eivät vaaranna 
kuitenkaan liiketoimintaa. Tällaisia riskejä ovat henkilöriskit, toimintariskit ja omai-
suusriskit. Riippuen yrityksen vakuutusten laajuudesta, vakuutusyhtiö korvaa 
useimmiten vahingoista aiheutuneet kulut. Vakuutusten lisäksi riskienhallintaa to-
teutetaan suunnitelmallisella toiminnalla minimoimalla riskien mahdollisuus. 
(Ahonen ym. 2009, 116.) 
 
 
SWOT-analyysi ja Business Model Canvas   SWOT-analyysi on erittäin varteenotettava työkalu liiketoimintasuunnitelman li-
sänä. Sen avulla voidaan tarkastella kahvilan vahvuuksia (strengths), heikkouk-
sia (weaknesses), mahdollisuuksia (opportunities) ja uhkia (threaths). Vahvuudet 
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ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, kun taas mahdollisuudet ja uhat ulkoisia te-
kijöitä. SWOT-analyysin avulla voidaankin luoda toteutettavia strategioita. (On-
nistu Yrittäjänä n.d.) 
 
Vahvuudet liittyvät kahvilan ainutlaatuisuuteen ja menestystekijöihin. Vertailu-
kohtana kannattaa käyttää kilpailijoita. Heikkouksien tunnistamisessa kerrotaan 
epäkohdista, jotka kaipaavat kehitystä. Jo analyysivaiheessa kannattaa miettiä, 
miten heikkouksista päästään eroon. Ulkopuoliset mahdollisuudet ovat tärkeitä 
tunnistaa, vaikka se saattaa tuntua haasteelliselta. Oma yritys kannattaa tässä 
vaiheessa tuntea läpikotaisin ja hyödyntää positiivisia mahdollisuuksia laajasti. 
Uhat muodostuvat ulkopuolisista tekijöistä, joihin kahvila ei voi itse toiminnallaan 
vaikuttaa. Tällaisia voi olla esimerkiksi alueellinen muutos tai vaikkapa sää. (On-
nistu Yrittäjänä n.d.) 
 
Business Model Canvas toimii visuaalisena ja helppolukuisena työvälineenä ja 
toimii apuna liiketoimintasuunnitelman muodostamisessa. Sen avulla voi myös 
kehittää jo olemassa olevia toimintamalleja. Business Model Canvas koostuu 
useimmiten eri osa-alueista, joiden nimet saattavat vaihdella tekijän mukaan. 
Useimmiten siinä on kuitenkin kuvattu lyhyesti kustannusrakenne, tulot, resurssit, 
kumppanit, aktiviteetit, kanavat, arvot, asiakassuhteet ja -segmentit. (Luoma 
2016.) 
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4 KAHVIKULTTUURI 
 
 
4.1 Kahvikulttuurin ja kahvin lyhyt historia 
 
Kahvilla on pitkät juuret, jotka juontavat jo ajalle 800 eaa Etiopiaan. Tällöin kahvi 
on ensimmäisen kerran mainittu kauppakirjoissa. Luonnonvaraisena kahvia on 
kasvanut yhtä kauan kuin Etiopiassa on ollut asukkaita. Käyttötapa erosi kuiten-
kin nykyisestä radikaalisti, sillä ennen aikaan kahvimarjoista uutettiin alkoholin-
kaltaista juomaa. Kahvipavut ovat kuitenkin arabialaisten peruja 1200-luvun puo-
livälistä, jolloin he keksivät paahtaa marjan sisältä löytyneet pavut. (Paulig n.d.) 
 
Kahvin synnystä on olemassa erilaisia legendoja. On kerrottu, että kaksi kristittyä 
munkkia olisivat hetken mielijohteesta maistelleet kahvipavun marjoja ja häm-
mästyneet niiden vaikutuksesta. Toisen tarinan mukaan puolestaan kahvin löytä-
jänä toimi Kaldi-niminen vuohipaimen, jonka vuohet söivät kahvimarjoja ja piris-
tyivät tästä. Itse marjoja testattuaan hän suositteli marjoja myös ystävilleen ja tä-
män kautta lähistöllä asunut munkki kuuli niistä. Hän tulkitsi kahvin puolestaan 
Jumalan lahjana ja koki tämän piristävän marjan helpottavan yöllisiä seremoni-
oita. Maku kuitenkin oli karvas ja munkki päätti heittää pavut nuotioon huomatak-
seen, että hetken kuluttua maku oli täysin eri. Tästä puolestaan lähti kahvin ta-
rina. (Nieminen & Puustinen 2014, 49.) 
 
Eurooppaan kahvi on todennäköisesti löytänyt tiensä Venetsian kautta 1500-lu-
vun loppupuolella. 1700-luvulla kahvi oli joo vakiinnuttanut paikkansa vaikutus-
valtaisten henkilöiden keskuudessa, mutta valtaväestö ei vielä omaksunut sitä. 
Ruotsiin ensimmäinen kahvierä saapui vuonna 1685 ja Tukholmassa alettiin tar-
jota kahvia samoihin aikoihin. 1730 kahviloita oli jo useampaa ja kahvin kulutus 
nousi. Noin kymmentä vuotta aiemmin kahvia tuotiin myös Suomeen, sekin en-
siksi varakkaamman ylimystön käyttöön. Rahvaat kuitenkin löysivät ajan myötä 
keinoja ostaa kahvia salakauppana kiertäviltä laukkukauppiailta. (Saarinen 2011, 
16–19.) 
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4.2 Kahvikulttuuri Suomessa 
 
Kahvi oli aluksi vain juhlapäivien juoma, mutta se alkoi hiljalleen muuttua arki-
semmaksi. Vuosien 1800 ja 1900 välissä kahvia juotiin yleensä kolmesti päi-
vässä: aamukahvi kello 9-10 välissä, välipalan korvannut iltapäiväkahvi kello 15-
16 välissä sekä iltakahvi, joka nautittiin usein illallisen jälkeen. 1756 vuodesta 
lähtien aina 1801 vuoteen asti kahvin käyttö ja maahantuonti ehdittiin kieltää nel-
jään eri otteeseen, sillä Suomen talous kärsi kahvin maahantuonnista. 1800-lu-
vun alusta kahvi alkoi levitä Suomessa laillisesti. (Saarinen 2011, 20–21, 29–30.) 
 
Ensimmäinen suomalainen kahvipaahtimo perustettiin 1904 Gustav Pauligin toi-
mesta. Kilpailu oli aluksi kovaa kolmen muun kahvipaahtimon kanssa, mutta 
laantui hetkeksi raakakahvin saannin vaikeuden vuoksi. Tilanne kuitenkin parani 
hiljalleen ja vuonna 1919 perustettiin jälleen lisää paahtimoita. 1920-luvun loppu-
puolella kahvia kulutettiin silloinen ennätysmäärä; viisi kiloa yhtä ihmistä kohti. 
Talvisodan aikaan kahvia kului jo seitsemän kiloa yhtä ihmistä kohti ja Suomi 
lähestyi jo maailman huippua kahvin kulutuksessa. (Nieminen ym. 2014, 78.) 
 
Sotien aikaan kahvin tuonnissa sekä ulkomaankaupassa oli katkoksia ja salakul-
jetus sekä varkaudet yleistyivät.  Kahvi loppui kokonaan 1943 ja tämän jälkeen 
ryhdyttiin juomaan kahvinvastikkeita. (Nieminen ym. 2014, 82.) Vielä sotien jäl-
keenkin kahvia säännösteltiin aina vuoteen 1954 asti. Tällöin Turun satamaan 
purjehti kahvilaiva Herakles ja kahvin saanti jatkui jälleen. (Saarinen 2011, 32–

36.)   
 
Ensimmäiset kahvilat Suomessa avattiin jo 1700-luvulla Turussa, josta ne lähtivät 
hiljalleen leviämään myös muualle Suomeen, kuten Poriin ja Helsinkiin. Kahvi-
loissa työskentelivät pääosin naiset. 1900-luvun alkupuolella kahviloita syntyi jo 
enemmän ja myös kansainvälisesti tutut kahvityylit, kuten espresso, löysi tiensä 
Suomeen jo 1960-luvulla. (Elli Neidin Unelmia 2011.) 
 
1900-luvun alkupuolella kahvilat jaettiin kolmeen eri luokkaan, joissa kriteereinä 
olivat laatu ja aukioloaika. Ykkösluokan kahvilat saivat olla auki aamuyhteen, kak-
kosluokan kahvilat puoleen yöhön ja kolmosluokan kahvilat puolestaan iltakym-
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meneen. Kahviloiden keskeinen ero näkyi myös sisustuksessa: ykkösluokan kah-
viloissa oli esimerkiksi pöytäliinat, kun kolmosluokan kahviloista ne puolestaan 
uupuivat. Työntekijöiksi palkattiin vain sellaisia henkilöitä, jotka olivat terveitä ja 
hyvämaineisia. Terveydestä oltiin erityisen tarkkoja, kuten myös pukeutumisesta. 
Työntekijöiden oletettiin puolestaan myös olevan hyväkäytöksisiä. Wieniläisissä 
ammattiopistossa koulutus vietiin hyvin pitkälle ja tarjoilijoille opetettiin jopa biljar-
din peluuta. (Jaatinen 2006, 64.) 
 
 "Tarjoilija esiintyy mustassa puvussa, jossa on pitkät hihat ja valkoi-
nen kaulus sekä valkoiset kalvosimet hihoissa. Pukuun kuuluu myös  val-
koinen esiliina, jossa tulee olla rintalappu ja olkahihnat. Esiliina ei  saa 
olla liian pieni eikä liian koristeltu. Päässä tarjoilijalla on pieni  valkoinen päähine 
tai leveä nauha. Tarjoilijan täytyy liikkua hiljaa ja äänettömästi, olla aina huomaa-
vainen ja selvillä kaikista määräyksistä." (Jaatinen 2006, 64.) 
 
 
 
4.3 Tulevaisuuden näkymät ja trendit kahvilaympäristössä 
 
On todennäköistä, että kahvin viljely tulee vaikeutumaan ilmastonmuutoksen 
myötä. Hinnat tulevat todennäköisesti nousemaan ja ilmaiset kahvit lounaiden 
yhteydessä tai hotelliaamiaisilla poistumaan. Kun puolestaan hinta nousee, kulu-
tus laskee ja näin ollen myös kahvin laatu pääsee paranemaan bulkkikahvien 
tuotantoa pienentämällä. Samalla paahtimot ja viljelijät voivat panostaa laatuun, 
eettisyyteen ja ekologisuuteen. Viljelijöiltä voitaisiin ryhtyä vaatimaan myös kes-
tävämpiä toimintamalleja. Ihmiset alkavat kuitenkin olla tietoisempia valinnois-
taan ja niiden vaikutuksista. (Leppänen & Salomaa 2018, 177–178.) 
 
Ilmaston lämpenemisen myötä myös kahvin viljelysten maaperä muuttuu yhä 
lämpimämmäksi. On arvioitu, että 46-49% tällä hetkellä kahvin viljelemiseen so-
veltuvasta maasta, ei enää sovellu samaan tarkoitukseen vuonna 2050 (KUVIO 
2A ja 2B). Erityisesti ennuste koskee jo valmiiksi kuivien ja kuumien viljelysmai-
den alueita. (World Coffee Research 2019.) Vuoteen 2080 mennessä kahvista 
saattaakin tulla luksustuote, jota nautitaan vain erikoispäivinä sekä juhlissa (Lep-
pänen ym. 2018, 204.) 
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(KUVIO 2. Kahvin tuotantoon soveltuvat maaperät 2018 ja 2050. World Coffee 
Research. 2018.) 

 
Fazer Food Servicen tuottamassa tutkimuksessa ennustettiin ruokatrendejä vuo-
delle 2019 ja sen jälkeen. Suurimpana trendinä pidetään kasvisruokailun yleisty-
mistä ja mainitaan myös kasvavasta mielenkiinnosta vegaanisuklaata kohtaan. 
Asiakkaat välittävät entistä enemmän siitä, mitä lautasella on, miten se siihen on 
päätynyt ja miten se on tuotettu. Ihmiset haluavat syödä myös laadukasta takea-
way-ruokaa, ei pelkästään halpoja ja epäterveellisiä vaihtoehtoja. Fazer Food 
Servicen tutkimuksessa arvioidaan myös, että tulevaisuuden ruokatrendeinä 
nähdään hyönteisiä, kasviproteiineja, kukkia, villiruokaa, gluteenitonta ruokaa, li-
hatonta lihaa sekä ravintorikasta ruokaa (kuten spirulinaa). (Fazer Food Services 
2018.) 
 
Kansainvälisellä taholla tulevaisuuden ruoka- ja kahvilatrendien uskotaan myös 
kukkien ja uniikkien hedelmien (kuten esimerkiksi yuzun, kumkvatin, rumeliinin) 
makuihin. Sen lisäksi suosiossa tulee olemaan kauramaito, värikkyys ja kestävä 
kehitys. Itse kahveissa jatketaan 2018 ja 2019 suosiota saaneiden tuotteiden ke-
hitystä ja lisätään twistejä. Cold Brew- kahvit säilyttävät suosionsa ja erilaisten 
makujen lisääminen kahveihin boostaa myyntiä. Kukkais- ja yrttimakuja nähdään 
erilaisten juomien lisäksi myös leivonnaisissa sekä maitotuotteissa. (Einar Wil-
lumsen n.d.; Wagner 2019.) 
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2020 tavataan myös käsite desseralité, joka yhdistää jälkiruuan ja luonnonmukai-
suuden. Tässä jälkiruokamuodossa taikinaa, kermaa, sokeria ja mousseja pyri-
tään käyttämään siis mahdollisimman vähän. Zero waste-ruuanlaitto nostaa pää-
tään ja hävikkiä pyritään pienentämään huomattavasti. Yhtenä auttajana tässä 
toimii esimerkiksi syötävä pakkaus. Muovi- ja pakkausjätettä halutaan vähentää 
reilusti. Sen lisäksi myös niin sanottu "mood food" alkaa napata jalansijaa ja tu-
levaisuudessa tullaan nauttimaan ruokaa, joka vetoaa tunteisiin - tätä tullaan kut-
sumaan puolestaan gastrofysiikaksi. (Mehm 2019.) 
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5 KAHVILAKÄYTTÄYTYMISEN MARKKINATUTKIMUS 
 
 
5.1 Tutkimusmetodit 
 
Opinnäytetyötä varten pilotoitiin kysely kahvilamieltymyksistä, johon tuli 700 vas-
tausta. Kysely julkaistiin Facebookissa Puskaradio Tampere-ryhmässä. Opinnäy-
tetyön tekijän päätöksellä ensimmäisen kyselyn vastauksia ei kuitenkaan hyö-
dynnetty tässä opinnäytetyössä sellaisenaan. Kyselyssä oli laajamittaisesti erilai-
sia avoimia kysymyksiä, joista osa tulkittiin hyödyttömiksi lopputuloksen kannalta. 
Kyselyn pohjalta laadittiin kuitenkin toinen kysely, joka suoritettiin syksyllä 2019 
niin ikään Puskaradio Tampere-ryhmässä.  
 
Toinen kysely oli niin ikään teemakysely kvantatiivisen tutkimuksen metodeja 
käyttäen. Kysely suoritettiin Google Formsia apuna käyttäen. Ensimmäisestä ky-
selystä poiketen kysymykset olivat rajatumpia ja avoimia kysymyksiä oli vain 
kolme. Kyselyn vastauksista kaksi hylättiin tutkimuksen reliabiliteetin säilyttämi-
sen vuoksi. Kysymys tiettyjen osa-alueiden tärkeydestä osoittautui hieman haas-
tavammaksi ohjeistuksesta huolimatta. Tarkoituksena oli arvioida osa-alueet tär-
keysjärjestykseen numeroin 1-8 niin, että yhtä numeroa sai käyttää vain kerran. 
Tämän kohdan vastauksista hylättiin 12, mutta näiden vastaajien muut vastauk-
set hyväksyttiin. 
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5.2 Tutkimustulokset 
 

 
(KUVIO 3. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma.) 
 
Kyselyyn saatiin 223 hyväksyttyä vastausta. Kuviosta 3 nähdään, että yli puolet 
vastaajista oli 20-30 vuotiaita (127kpl), seuraavaksi eniten vastaajia löytyi 31-40 
ikäryhmästä (44 kpl). Kyselyssä oli myös oma ikäluokka alle 12 vuotiaille, mutta 
heitä ei kyselyyn tavoitettu lainkaan, mikä saattaa johtua myös Facebookin käyt-
täjien alaikärajasta. Kaiken kaikkiaan vastauksia saatiin hyvin eri ikäryhmistä.  
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(KUVIO 4. Vastaajien suosikkikahvilat.) 
 
Tässä kohdassa vastaajat saivat kertoa mikä kahvila oli heidän suosikkinsa ja 
miksi se oli heidän suosikkinsa. Kuten kuviosta 4 nähdään, ylivoimaisesti eniten 
ääniä sai Koskipuistossa sijaitseva Pella's Cafe. Jokaisessa kyselyn ikäluokassa 
Pella's sai vähintään yhden äänen, mutta kahvilan äänistä 23 tuli 20-30-vuotiailta. 
Valintaa perusteltiin keskeisellä sijainnilla, monipuolisella ja erityisruokavaliot 
huomioivalla valikoimalla sekä hyvällä palvelulla.  
 
Toisena suosikkina oli Espresso House. Vain muutama oli määritellyt tarkoitta-
neensa joko Stockmannin tai Ratinan Espresso Housea. Koska kyseessä on ket-
juravintola ja kaikki henkilökuntaa lukuun ottamatta on samanlaista, kaikki Esp-
resso Houset määritettiin tässä kyselyssä samaksi kokonaisuudeksi. Espresso 
Housen valintaa perusteltiin hyvällä palvelulla, hyvillä eduilla (opiskelija-alennus 
sekä applikaatioedut), viihtyisyydellä sekä hyvällä valikoimalla. Espresso House 
oli eniten 20-30-vuotiaiden sekä 31-40-vuotiaiden suosiossa. 
 
Pyymäen Oma sijoittui kyselyssä kolmanneksi 14:llä äänellä. Kahvila sai melko 
tasaisesti suosiota eri ikäluokissa. Pyymäen valintaa perusteltiin tunnelmallisella 
sisutuksella, ihanalla tunnelmalla, hyvällä palvelulla sekä monipuolisella valikoi-
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malla. Yhden äänen vähemmän sai Fazer Café Tempo, äänten jakautuessa ta-
saisesti eri ikäluokilta. Perusteluina mainittiin hyvä sijainti, tunnettu brändi, tasai-
nen laatu sekä brunssi. 
 
Viidennen suosikin paikka jaettiin Linkosuon ja Puiston kesken. Kumpikin sai ää-
niä 9 kappaletta. Linkosuon kohdalla perusteluina mainittiin hyvät tuotteet ja 
hinta-laatusuhde. Puiston kohdalla puolestaan kehuttiin tunnelmaa, loistavaa si-
jaintia ja monipuolisuutta. 
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös, käyttävätkö vastaajat mieluummin yksityiskahviloi-
den vai kahvilaketjujen palveluita. Kysymyksessä kuitenkin yksityiskahviloina oli 
virheellisesti mainittu muun muassa Pyymäen Oma, joka on kuitenkin osa kahvi-
laketjua. Koska esimerkkejä oli mainittu nimeltä kyselyn yhteydessä, ovat ne 
mahdollisesti johdattaneet vastaajia harhaan. Näin ollen vastauksissa on väärää 
dataa ja reliabiliteetin vuoksi vastausta ei käsitellä tuloksissa. 
 
 

 
(KUVIO 5. Mitä juomatuotetta vastaajat ostaisivat mieluiten.) 
 
Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä juomatuotetta vastaajat ostavat mieluiten 
kahvilassa (KUVIO 5). Eniten ääniä saivat erikoiskahvit, jotka ovat kyselyssä yh-
tenä ryhmänä, sekä tavallinen kahvi. Molemmat saivat kyselyssä 88 ääntä. 
Toiseksi eniten kyselyyn vastanneet joisivat mieluiten teetä tai kaakaota, jotka 
niin ikään ovat kummatkin saaneet 16 ääntä. Vain yksi ihminen tilaisi Cold Brew-
kahvin tai smoothien. 
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Eritoten 13-19 tilaavat mieluiten erikoiskahvia tavallisen kahvin sijasta, kun taas 
yli 50 vuotiaat valitsevat mieluummin tavallisen kahvin. Näiden kahden ikäluokan 
välissä olevat valitsisivat tasaisesti kahvin ja erikoiskahvin väliltä.  
 
 

 
(KUVIO 6. Mitä suolaista ruokatuotetta vastaajat ostaisivat mieluiten.) 
 
Kahvilan tuotteista selvitettiin erikseen suolaiset ja makeat suosikit. Suolaisista 
suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi täytetty voileipä tai bagel, jonka valitsisivat 
58% vastanneista. Toiseksi eniten vastaajat nauttisivat suolaisesta piirakanpa-
lasta ja kolmanneksi suosiossa ovat erilaiset salaatit. Muutaman äänen päässä 
tulevat myös croissantit. Keitot, pasteijat ja karjalanpiirakat olivat huomattavasti 
vähemmän vastaajien suosiossa, kuten kuviosta 6 nähdään. 
 
Täytetty voileipä oli selvästi suosiossa kaikkien ikäluokkien kesken, yli 50-vuoti-
aita lukuun ottamatta. Tässä ikäluokassa nautittaisiin mieluiten piirakasta. 20-30 
vuotiaiden kesken täytetyn voileivän jälkeen äänet jakautuvat puolestaan melko 
tasaisesti piirakan, salaatin ja croissantin kesken, vain 1 heistä valitsisi ensisijai-
sesti pasteijan ja 2 keiton. 
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(KUVIO 7. Mitä makeaa ruokatuotetta vastaajat ostaisivat mieluiten.) 
 
Kuviosta 7 selviää, että kaikkein mieluiten vastaajat ostaisivat kahvilasta kakun-
palasen. Kakunpalanen sai 83 ääntä, kun taas toiseksi tullut pulla sai 70 ääntä 
vastaajilta. Kolmanneksi eniten vastaajat haluaisivat syödä jonkin leivoksen. 
Vasta näiden kolmen jälkeen lautaselle valittaisiin cupcake tai muffinssi, makea 
piirakka, keksi tai macaron-leivos. 
 
Yhtenä kysymyksenä esitettiin mitä tuotetta vastaajat toivoisivat näkevänsä 
enemmän kahviloissa. Vastausten skaala oli hyvin laaja, mutta muutamia tuot-
teita mainittiin useampaan kertaan. Näitä olivat muun muassa itse tehdyt tuotteet, 
vegaaniset tuotteet sekä muut erikoisruokavaliot huomioivat tuotteet, pieniä lei-
voksia suurien palojen sijaan, ruokaisat salaatit, terveelliset suolaiset vaihtoehdot 
sekä perinteiset leivokset. Osa puolestaan toivoi hieman laajempaa ja erikoisem-
paa valikoimaa perinteisten suomalaisten leivosten ja pullien sijaan.  
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(KUVIO 8. Ajanvietto kahvilassa) 
 
Vastaajilta kysyttiin myös heidän ajankäytöstään kahvilassa, jonka tulokset sel-
viävät kuviosta 8. Suurin osa vastaajista viihtyy kahvilassa tunnista kahteen. 99 
vastaajaa puolestaan viettää kahvilassa alle tunnin verran. Vain hyvin pieni osa 
kyselyyn vastanneista puolestaan viettäisi kahvilassa yli kahta tuntia. Näistä vas-
taajista kaikki löytyvät 20-30-vuotiaiden ikäluokasta. 
 
 

 
(KUVIO 9. Miksi tulet useimmiten kahvilaan) 
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Kuviosta 9 selviää, että suurin syy kahvilaan tulolle on tapaaminen ystävien 
kanssa. Runsaasti yli puolet vastaajista valitsivat tämän vaihtoehdon. Toiseksi 
eniten puolestaan äänestettiin muuta vaihtoehtoa, mutta kyselyssä ei pyydetty 
tarkentamaan tätä sen enempää, joten laajempaa dataa vastauksesta ei löydy. 
Vain kaksi kyselyyn vastanneista tulisivat tapaamaan asiakkaitaan kahvilaan, kun 
taas kymmenen vastaajaa viihtyvät kahviloissa työ- tai koulutehtäviä suorittaen. 
 
 

 
(KUVIO 10. Tärkeysjärjestykseen asettaminen.) 
 
Kyselyssä pyydettiin asettamaan seuraavat kahvilan valintaan vaikuttavat seikat 
tärkeysjärjestykseen: sijainti, hinta-laatusuhde, sisustus/tunnelma, palvelu, tuot-
teet, ystävien tai läheisten suosittelu, nettiarvostelut ja erikoisruokavaliot. Kysy-
myksessä numero 1 tarkoitti vähiten tärkeintä ja numero 8 tärkeintä seikkaa. Ku-
viossa 10 nähdään, miten vastaukset jaottuivat. 
 
Tärkeimmäksi kahvilan valintaan vaikuttavaksi seikaksi valittiin sen tuotteet, jotka 
saivat huomattavasti eniten ääniä (66kpl) kohtaan 8. Muutoinkin tuotteita pidettiin 
tärkeinä, vaikka muutamalle vastaajalle tuotteet eivät välttämättä olleetkaan tär-
keimpiä. Toiseksi tärkeimmäksi nimettiin tuotteiden hinta-laatusuhde, joka sai 
korkeimmassa mahdollisessa kohdassa vain 10 ääntä vähemmän kuin itse tuot-
teet.  
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Kolmanneksi tärkeintä vastaajille oli niin sijainti kuin palvelukin. Kaikkein tasai-
simmin kaikki äänet jakautuivat kuitenkin sijainnin kohdalla. Vapaassa sanassa 
yksi vastaajista mainitsi, että sijainnin tärkeyteen vaikuttaa se, onko mahdollisesti 
valmiiksi liikkeessä ja haluaa vain napata kahvin mukaan vai lähteekö varta vas-
ten kahvilaan istuskelemaan. Neljänneksi eniten arvostettiin kahvilan sisustusta 
ja tunnelmaa. Viidenneksi valittuun erityisruokavalioiden huomiointiin oli jo sel-
keää eroa. Sen sijaan nettiarvostelut sekä suosittelut olivat kollektiivisesti kaik-
kein vähiten tärkeintä erikoisruokavalioiden huomioimisen kanssa, kun vertail-
laan kokonaistuloksia keskenään. 
 
Vastaajille annettiin mahdollisuus myös vapaaseen sanaan ja palautteeseen, 
joista poimittiin muutama esimerkki tähän opinnäytetyöhön. 
 
"Tärkeintä on tunnelma ja tuotteet. Sijainti keskustassa, hyvään kahvilaan hakeu-
tuu vähän kauemmaskin kuin naapuriin. Parasta on oma aika miellyttävässä kah-
vilaympäristössä. Kahviloita on paljon, joten tyyliltään persoonallinen ja miellyt-
tävä, tuotteiltaan ainakin joiltakin osin poikkeava ja erottuva on hyvä." 
 
"Kaipaisin sellaisia kahviloita, joissa on pidemmät aukioloajat. Suuri osa kahvi-
loista menee kiinni melko aikaisin ja haluaisin istua kahvilassa etenkin pe tai la 
iltaisin viettämässä iltaa, kun en tykkää baareissa käydä." 
 
"Suosin kotoisia, pienempiä kahviloita. Olen valmis maksamaan tuotteista enem-
män, kunhan kahvila on viihtyisä." 
 
"Kahviloissa käyminen ei ole minulle arkista, vaan pieni hemmotteluhetki silloin 
tällöin. Kahvilaksi valitsen tämän vuoksi sellaisen paikan, jossa on kiva tunnelma, 
sisutus ja tarjolla muutakin kuin kahvia ja pullaa." 
 
"Barista-meininkiä ja oikeasti hyvää hyvin tehtyä pienpaahtimokahvia. Jotain kah-
vilan omaa touchia eikä bulkkikamaa tukusta. Brunsseja. Cocktaileja voisi tarjota 
myös." 
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6 CAFE KATRINA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 
 
 
Lähtökohta-analyysi  
Cafe Katrinan liikeidean takana on Katri Pajukoski, jonka tavoitteena on avata 
kahvila Tampereen keskustaan tai lähialueelle. Pajukoski on toiminut pitkään har-
rastajaleipurina ja toiminut päivätyössä asiakaspalveluammatissa. Innostus kah-
vilatyötä kohtaan syttyi jo yhdeksännellä luokalla kahvilassa suoritetun TET-har-
joittelun kautta. Tampereella, etenkin keskusta-alueella löytyy jo useampaa kah-
vilaa, mutta Cafe Katrina tuo mukanaan myös uuden tuulahduksen kahvilan si-
sälle rakennetulla uudella konseptilla. 
 
Cafe Katrinan liikeidea on lähtenyt kehittymään ensimmäisenä jo vuoden 2016 
alussa, kun Pajukoski aloitti restonomiopinnot. Tämän lisäksi hän on saanut ki-
pinää yrittäjyyteen myös yksityisyrittäjänä toimineelta äidiltään, jonka toimialaan 
kahvilat eivät kuitenkaan liity. Myös koulu on kurssien sisältöjen avulla tarjonnut 
rohkeutta ryhtyä yrittäjäksi. 
 
Pajukoskella on yli kahdentoista vuoden kokemus ravintola-alalta ja hän on työs-
kennellyt myös esimiehenä yli viiden vuoden ajan, parhaimmillaan hoitaen kah-
den Subway-ravintolan esimiestyön, markkinoinnin sekä hankinnat. Pikaruokara-
vintolauran jälkeen Pajukoski siirtyi työskentelemään anniskeluoikeuksin varus-
tettuihin ruokaravintoloihin. Tällä hetkellä hän opiskelee palveluliiketoiminnan 
koulutusohjelmassa, josta hän valmistuu jouluna 2019. 
 
Vahva ravintola-alan osaaminen sekä intohimo leivontaa kohtaan tukee Pajukos-
ken osaamista ja valmiutta toimia alalla yrittäjänä. Pajukoski on myös suorittanut 
liiketalouden opintoja vuosien 2009-2012 välillä ja omaa myös osaamista mark-
kinoinnista ja kirjanpidosta. Tämän lisäksi hänellä on kontakteja kirjanpitäjään, 
ux-suunnittelijaan sekä tavarantoimittajiin. 
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Strategiset ratkaisut, liikeidea ja tavoitteet  
Cafe Katrinan liikeideana on tuottaa laadukasta ja käsintehtyjä tuotteita sekä tar-
jota yksilöllistä palvelua asiakkailleen. Tämän lisäksi Cafe Katrinan tuotteita on 
mahdollista tilata ennakkotilauksena esimerkiksi syntymäpäiväjuhliin tai erilaisiin 
tilaisuuksiin. Edellispäivän tuotteita myydään ResQ-sovelluksen kautta ruokahä-
vikin minimoimiseksi. Cafe Katrinalla tulee olemaan myös anniskeluluvat ja juo-
matarjontaan lämpimien kahvijuomien lisäksi kuuluu muun muassa viiniä, oluita 
sekä siidereitä ja kahvilaan kehitetään myös oma rajattu cocktail-lista. Alkoholi ei 
kuitenkaan tule olemaan pääroolissa, mutta sen avulla kahvila pystyy tarjoamaan 
myös arjen luksusta. Alkoholia ei myöskään ole ulosmyynnissä. 
 
Leipomotuotteiden lisäksi Cafe Katrinalla on myös Cupcake Bar, jossa asiakas 
saa avulla koota mieleisensä cupcaken syötäväksi. Cupcaken valmistaa kuiten-
kin kahvilan työntekijä hygieenisistä syistä. Asiakas saa valita cupcakeen pohjan, 
kuorrutteen maun sekä koristeet ja halutessaan myös yllätyssisustan, joka voi 
olla esimerkiksi maapähkinävoita tai toffeeta. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole täy-
sin rajattomasti, vaan ne vaihtelevat päivittäin. Useimmiten jokaisesta kategori-
asta on kuitenkin tarjolla vähintään kolmea eri laatua. Tuotteiden lisäksi kahvi-
lassa tullaan järjestämään myös brunsseja sekä kakkubuffetteja. 
 
Laadukkaiden tuotteiden lisäksi Cafe Katrina panostaa myös yksilölliseen asia-
kaspalveluun. Vaikka tuotteet tilataan tiskiltä, kahvilakäynnistä halutaan muodos-
taa asiakkaalle myös elämys. Elämyksiä tarjotaan myös kahvilan pöytiin sijoite-
tuilla hauskoilla kahvi-, kahvila- ja leivonnaisfaktoilla. Myös kahvilan maalaisro-
mantiikkaa ja vintagea henkivä miljöö toimii yhtenä elämyksen luojana. Kahvi-
lassa tullaan viettämään myös teemaviikkoja ainakin juhlapyhien mukaan. Tällai-
sia ovat muun muassa halloween, joulu, vappu, ystävänpäivä ja Pyhän Patrickin 
päivä. Myös kahvilan työntekijöitä rohkaistaan osallistumaan teemaviikkoihin eri-
laisilla asusteilla tai asuilla. 
 
 
Kohderyhmä ja kilpailutilanne-analyysi  
Cafe Katrinan kohderyhmänä on pääsääntöisesti tamperelaiset ja vierailevat ul-
kopaikkakuntalaiset henkilöt vauvasta vaariin. Cafe Katrinan tyypillinen asiakas 
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on 20-40-vuotias aikuinen, joka arvostaa esteettistä kahvilamiljöötä sekä laaduk-
kaita tuotteita. Hän tulee kahvilaan viettämään aikaa ystävien kanssa ja viettää 
kahvilassa tunnin tai kaksi. Cafe Katrina on kohdeasiakkailleen paikka, jossa he 
voivat rentoutua kahvin ääressä. 
 
Pella's Cafe sijaitsee Koskipuistossa. Kahvilan sijainti on erittäin hyvä huomioon 
ottaen Koskipuiston läheisyyden sekä sijainnin Hämeensillan kupeessa. Pella's 
Cafe'sta löytyy useita eri tuotteita, aamupalaa, lounasta ja myös alkoholijuomia. 
Maanantaista torstaihin kahvila on auki 7.30-20.00, perjantaisin 7.30-21, lauan-
taisin 9-21 sekä sunnuntaisin 10.30-20. Monet tarjolla olevista tuotteista ovat glu-
teenittomia ja valikoimasta löytyy myös vegaanisia tuotteita. Palvelu on ystäväl-
listä ja miljöö mukava. Kahvila tarjoaa myös opiskelija-alennuksia. Kahvilan suu-
rimpana heikkoutena lienee kilpailu alueella. Aivan kahvilan vieressä sijaitsee 
useita kahviloita. Tämän lisäksi myös tuotemäärä on melko suuri, joten hävikkiä 
syntynee jonkin verran. 
 
Pyymäen Oma on Tuomiokirkonkadulla sijaitseva kahvila. Pyymäellä löytyy mo-
nia eri tuotteita sekä erilaisia kahveja. Pyymäki tarjoaa myös erikoisruokavalioihin 
sopivia tuotteita, sekä aamupalaa ja lounasta. Kahvila on avoinna arkisin 7-20 
sekä lauantaisin 9-18. Sunnuntaisin kahvila on suljettu. Pyymäen kahvila tarjoaa 
myös opiskelija-alennuksia. Haasteita Pyymäelle tarjoaa myös kilpailu lähialu-
eella sekä sijainti Hämeenkadun ulkopuolella, vaikkakin kahvila sijaitsee Hä-
meenkadun välittömässä läheisyydessä. Myös normaalia lyhyemmät aukioloajat 
tuovat haasteita. 
 
Fazer Cafe sijaitsee Tempon talossa Hämeensillan kupeessa. Toinen kahvila si-
jaitsee Stockmannin yläkerrassa. Molemmat paikat ovat hyvin keskeisellä sijain-
nilla keskustassa ja Fazer on brändinä hyvin tunnettu ja arvostettu. Kahvila tar-
joilee myös lounasta sekä brunsseja. Fazer Cafe on auki maanantaista perjan-
taihin 7.30-20, lauantaisin 9-21 sekä sunnuntaisin 10-18. Fazer Cafen heikkouk-
sina voidaan pitää myös sen vahvuutta, eli brändiä, joka puolestaan saattaa ai-
heuttaa ihmisissä myös negatiivisia tunteita. Kahvilalla ei ole välttämättä mahdol-
lisuutta vaikuttaa tuotteisiinsa yhtä paljon kuin yksityisillä kahviloilla. 
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Yritysanalyysi 
 

 
(KUVIO 11. Cafe Katrinan SWOT-analyysi) 
 
Cafe Katrinan SWOT-analyysin (KUVIO 11) avulla on tarkoitus kartoittaa kahvilan 
sisäisen ja ulkoisen ympäristön tuomia vahvuuksia ja heikkouksia. Kahvilan vah-
vuuksina voidaan pitää ennen kaikkea uuden Cupcake Barin tuomista kansan 
tietouteen. Konsepti on tarkoin suunniteltu ja se auttaa luomaan uusia elämyksiä 
asiakkaalle. Tämän lisäksi kahvilan vahvuuksina voidaan pitää esteettistä sisus-
tusta ja Instagram-seinää, keskeistä sijaintia Tampereen keskustan alueella, am-
mattitaitoista henkilöstöä, laadukkaita tuotteita, elämyksellisyyttä ja tarinallista-
mista. Kahvila ei myöskään ole ketjukahvila, joten kaikki päätökset voidaan tehdä 
itse ja asiakkaiden toiveita on helpompi kuunnella ja toteuttaa. Palvelu on rentoa 
ja asiantuntevaa. 
 
Kuten kaikilla yrityksillä, myös Cafe Katrinalla on heikkoutensa. Yritys peruste-
taan uutena ja irrallaan tunnetuista kahvilaketjuista, joten tunnettuuden eteen tu-
lee tehdä paljon töitä. Tämän lisäksi kahvilan kapasiteetti on rajallinen ja ruokai-
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lemaan mahtuu 50 ihmistä kerrallaan. Oman haasteensa kahvilaan tuovat asiak-
kaat, jotka hakevat vain yhden kupin kahvia joko mukaan tai juovat paikan päällä 
ostamatta mitään muuta. Haasteeksi voitaneen laskea myös se, että kahvilan 
omistajalla ei ole leipuri-kondiittorin koulutusta, vaikka palo leipomiseen ja tuote-
kehitykseen löytyykin. 
 
Ulkoisesti mahdollisuuksia tarjoavat kanta-asiakkaat, jotka käyttävät kahvilan 
palveluita aktiivisesti. Sen lisäksi asiakkaiden tietoinen kuluttaminen lisääntyy ja 
kahvila pyrkii nimenomaisesti käyttämään ympäristöystävällisiä ja lähellä tuotet-
tuja raaka-aineita, sekä minimoimaan ruokahävikkiä. Uutta tarjoavan konseptin, 
persoonallisen sisustuksen ja laadukkaan palvelun avulla kahvilalla on myös 
mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa osana Tampereen kahvilakulttuuria. Muita 
mahdollisuuksia ovat myös kahvilakulttuurin kasvu, keskustan, Tammelan ja Tul-
lin alueiden kasvu sekä yrityksen toiminnan laajeneminen kakkujen teosta pito-
palvelutoimintoihin. 
 
Suurimpana uhkana yritystoiminnalle koetaan kilpailevat yritykset. Kahviloita löy-
tyy lähestulkoon joka nurkan takaa, joten on tärkeää, että Cafe Katrina erottuu 
muista. Myös ihmisten ostokäyttäytymisen arvaamattomuus ja trendit voidaan ko-
kea uhkana, sillä kahvila- ja ravintola-ala elää trendien mukana samoin kuin asi-
akkaatkin. Muutoksiin on oltava valmiina vastaamaan nopeallakin aikataululla. 
Myös toimitilarakennuksen tai vuokrasopimuksen purku on aina mahdollinen, 
vaikkakin epätodennäköinen. 
 
 Tuotteistaminen  
Cafe Katrinan tuotteet pyritään valmistamaan paikan päällä, mutta osa tuotteista 
ulkoistetaan sopimusleipomolle. Tavoitteena on löytää leipomo, joka tekee tuot-
teet kahvilan reseptiikan mukaisesti. Kahvilan tuotteiden valmistuksessa suosi-
taan kesäisin kotimaisia marjoja ja seurataan satokausikalenteria. Tuotteiden val-
mistuksessa sekä pakkauksissa pyritään huomioimaan ekologisuus ja mahdolli-
suuksien mukaan lähituotanto.  
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Kahvit tilataan paikallisilta pienpaahtimoilta ja teevalikoima tulee koostumaan 
useammasta erilaisesta irtoteestä. Kahvijuomien lisäksi tarjoillaan myös virvok-
keita, jotka mahdollisuuksien mukaan tilataan myös pientuottajilta. Kahvilan tuot-
teet pyritään valmistamaan gluteenittomina ja laktoosittomina. Tuotteista löytyy 
myös vegaanisia vaihtoehtoja ja myös kahvilan smoothie bowlit on mahdollista 
saada erikoisruokavalioihin soveltuvina. 
 
Cafe Katrina tarjoilee myös aamiaista, jonka pääosassa on valmiiksi koottu aa-
miainen ja sekä yhteistarjous smoothie bowlista sekä kahvista tai teestä. Aami-
aista tarjoillaan klo 8-10.30. Lounaspöytä on katettuna klo 11-15 välisenä aikana. 
Lounas koostuu monipuolisesta salaattibuffetista sekä lämpimästä keitosta, jossa 
pääraaka-aineet vaihtelevat päivittäin. Tarjolla on kuitenkin aina kolmea eri pää-
raaka-ainetta, esimerkiksi lohta, kanaa, tofua, härkäpapua, halloumia ja punaista 
lihaa. Kahvilassa on tarkoitus järjestää myös brunsseja ja kakkubuffetteja kerran 
kuussa. Tämän lisäksi kahvilassa on mahdollisuus järjestää yksityistilaisuus tai 
järjestää esimerkiksi leivontakurssi. 
 
Kahvilatuotteiden lisäksi Cafe Katrinassa tarjoillaan myös alkoholipitoisia juomia. 
Kahvilalle kehitetään oma rajallinen drinkkilista. Tämän lisäksi kahvilasta tulee 
löytymään myös pieni valikoima viinejä, oluita ja siidereitä. Näissäkin pyritään 
suosimaan paikallisia tuottajia, mikäli se on mahdollista. Anniskelulla kahvila ha-
luaa tarjota aikuisille pientä luksusta kahvihetkeen. 
 
 
Fyysiset tilat  
Fyysiset tilat tulevat sijaitsemaan Tampereen keskustassa tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Tammelan tai Tullin aluetta ei myöskään suljeta pois, sillä alueille 
ollaan toteuttamassa parhaillaan uusia hankkeita. Myös Tammelan asukasluvun 
odotetaan nousevan, joten alueelta saattaa tulevaisuudessa löytyä yhä enem-
män kysyntää sekä potentiaalisia asiakkaita. 
 
Fyysiset tilat kattavat noin 120m2 ja tämä sisältää asiakaspaikat 50 hengelle (sali 
55m2 ja keittiö 45m2), kaksi asiakas wc:tä sekä henkilökunnan tilan. Keittiössä 
tulee olla vähintään kaksi uunia, liesi, kylmiö sekä pakastin, runsaasti valmistus- 
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ja laskutilaa sekä kuiva-ainevarasto. Näiden lisäksi keittiöön tarvitaan erillinen 
jääkaappi, jossa säilytetään joko gluteenia sisältävät tuotteet tai gluteenittomat 
tuotteet.  
 
Kahvilan miljöö tulee olemaan teemaltaan vintage-henkinen sekä maalaisro-
manttinen. Sisätiloihin rakennetaan yksi seinä, joka koristellaan kuivatuilla kukilla 
tai tekokukilla sekä kahvilan nimellä. Seinästä tehdään niin sanotusti "instagram-
mattava", joka houkuttelee ihmisiä ottamaan kuvia sen edessä sekä julkaise-
maan niitä sosiaaliseen mediaan. Tämän lisäksi kahvilaan tulee muutama pöytä, 
johon istuimiksi valitaan vanhat pihakeinut. Turvallisuuden vuoksi keinuntaa kui-
tenkin rajoitetaan hyvin pieneen liikkeeseen. Kahvilasta tulee löytymään myös 
oma puuhanurkka lapsille, josta löytyy muun muassa piirustustarpeita sekä pe-
lejä ja leluja. 
 
 
Markkinointisuunnitelma  
Kahvila markkinoi itse itseään persoonallisen sisustuksen kautta. Asiakkaille py-
ritään antamaan kahvilassa esteettinen ympäristö, josta he voivat jakaa kuvia 
esimerkiksi Instagramissa ja näin ollen kahvila saa myös ilmaista mainontaa. Tä-
män lisäksi järjestetään testitilaisuus, johon kutsutaan median vaikuttajia testaa-
maan tuotteita ja esittelemään kahvilaa heille. Tämän lisäksi ilmaista markkinoin-
tia syntyy puskaradion ansiosta. 
 
Cafe Katrinan markkinointiin panostetaan myös rahallisesti. Markkinointi kohden-
netaan pääsääntöisesti sosiaaliseen mediaan, jossa kanavina hyödynnetään 
pääsääntöisesti Instagramia ja Facebookia. Näiden lisäksi markkinointikeinona 
tullaan käyttämään myös kahvilan omia kotisivuja sekä erilaisia messuja ja ta-
pahtumia Tampereella ja sen ympäristössä. Markkinointiin varataan noin 200€ 

kuukaudessa ja markkinointigrafiikoista huolehtii yrittäjä itse. Markkinoinnissa 
hyödynnetään aina kahvilan omaa logoa (liite 4). 
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Henkilöstösuunnitelma  
Kahvilan omistajana ja esimiehenä toimii Pajukoski itse. Hänen lisäksi kahvilassa 
toimii vuoropäällikkö ja neljä osa-aikaista kahvilatyöntekijää. Vuoropäällikön toi-
votaan olevan koulutukseltaan leipomo-kondiittori. Tarpeen tullen kahvilassa voi-
daan käyttää vuokratyöntekijöitä, mutta kiireiset ajat sekä mahdolliset sairausta-
paukset pyritään ensisijaisesti hoitamaan omalla väestöllä. Tarvittaessa osa-ai-
kaisia työntekijöitä palkataan lisää. 
 
Kahvila on auki arkisin 8-21, lauantaisin klo 9-21 sekä sunnuntaisin klo 12-18. 
Työvuorojen pituudet vaihtelevat neljästä tunnista kymmeneen tuntiin ja sijoittu-
vat arkisin klo 7-21.30 välille, lauantaisin klo 8-21.30 välille ja sunnuntaisin klo 
11-18.30 välille, huomioiden tuotteiden valmistuksen aamulla sekä illalla ravinto-
lan sulkutoimet. Työntekijöitä on vuorossa kerrallaan 4 (liite 1). Maanantaina, tiis-
taina sekä perjantaina on varattu lisätunteja tuotteiden leipomiselle, muutoin lei-
vonta suoritetaan työn ohessa.  Työntekijöille maksetaan TES:in mukaista palk-
kaa.  
 
Kahvilan alkutaipaleella pääsääntönä on, että Pajukoski tekee kahvilassa itse pit-
kää vuoroa, jolloin myös palkkakustannukset pysyvät matalina. Työtunteihin si-
sältyvät myös toimistotunnit sekä kuukausittain tehtävät inventaariot. Toiseksi 
eniten tunteja tekee kokoaikainen vuoropäällikkö, jonka jälkeen tunnit jaetaan 
osa-aikaisille työntekijöille. Sunnuntaivuorot hoidetaan pääasiallisesti Pajukos-
ken sekä vuoropäällikön kesken. Kun kahvila on saanut vakiinnutettua paikkansa 
ja saanut tarpeeksi asiakasvirtaa, katsotaan tuntimääriä uudestaan. 
 
Kahvilatyöntekijän peruspalkka on noin 14€ tunnissa sivukuluineen (ilman lisiä), 
vuoropäällikön palkka noin 2330€ kuukaudessa sivukuluineen. Näiden mukaan 
kaikkiin palkkoihin kuluisi noin 6340€ kuukaudessa sivukuluineen. Työntekijöitä 
kannustetaan lisämyyntiin ja heitä palkitaan myös esimerkiksi elokuvalipuilla, tuo-
tepaketeilla ja virkistystoiminnalla, kun myyntitavoitteet ylittyvät. 
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Talous- ja rahoitussuunnitelma  
Koska fyysistä tilaa ei ole vielä varmistettu, taloussuunnitelma on riippuvainen 
siitä ovatko tilat olleet aiemmin ravintolakäytössä ja mitä kiinteitä kalusteita tilaan 
mahdollisesti kuuluu valmiiksi. Tilaan tullaan tarvitsemaan kylmäsäilytystilaa 
sekä pieni valmistuskeittiö tai valmistustila uuneineen. Tämän lisäksi kiinteisiin 
kuluihin merkitään vuokrat, vesi, sähkö, puhelin, kassa, markkinointikulut, työn-
tekijöiden palkat sekä vakuutukset ja musiikin soittoon tarvittavat luvat (Gramex 
ja Teosto). Cafe Katrinan kokoiseen kahvilaan taustamusiikin soittoon soveltuvat 
luvat ovat noin 544€ vuodessa. Alkoholin anniskelun vuoksi kahvilalla on oltava 

myös anniskelulupa, joka kustantaa 650€ vuodessa ja tämän lisäksi vuosittainen 
valvontamaksu 100L-2000L vuosimyynnillä 210€. Muuttuviin kustannuksiin puo-
lestaan kirjataan raaka-ainehankinnat. 
 
Kahvilan perustamiskulut tullaan rahoittamaan omalla pääomalla sekä starttira-
halla sekä pankista haettavalla rahoituslainalla. Kahvilan toimintamuodoksi vali-
taan osakeyhtiö, jolloin myös ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus sijoittaa 
yhtiöön. Yhtiöön sijoittavat osakkaat saavat huomattavia etuja käydessään kah-
vilassa sekä heille maksetaan mahdollisuuksien mukaan osinkoja. 
 
Asiakkaita arvioidaan käyvän 150-300 välillä päivittäin. Keskiostokseksi heille ar-
vioidaan 7,5, kun mukaan luetaan niin enemmän rahaa kuluttavat lounaalle saa-
puvat asiakkaat sekä kahvilassa kakkupalan ja kahvin ääressä aikaa viettävät 
asiakkaat kuin yhden takeaway-kahvikupillisen ostavat asiakkaat. Näin ollen päi-
vämyynti kahvilassa olisi 1125€-2250€, sunnuntaisin mahdollisesti hieman vä-
hemmän rajoitetumpien aukioloaikojen vuoksi. Ensimmäisen vuoden aikana 
myynnin ennustetaan olevan noin 500000€ ja nousevan vuosittain, kun asema 
osana Tampereen kahvilakulttuuria on vakiinnutettu. 
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Riskienhallinta  
Kuten jokaisessa yrityksen toiminnassa, myös Cafe Katrinan toimintaan liittyy ris-
kejä. Suurimpia riskejä ovat epäammattimaisuus, väärin kohdennettu markki-
nointi, rahalliset vaikeudet, raaka-aineiden toimitusvaikeudet sekä kilpailevien 
kahviloiden kehittyminen. Riskeihin on varauduttava ja ne on torjuttava ennen 
niiden syntymistä.  
 
Yhtenä suurimpana riskinä voidaan pitää epäammattimaista henkilökuntaa. Epä-
ammattimaisuus pyritään estämään kattavilla koulutuksilla, hyvillä kannustimilla 
ja hyvällä työhyvinvoinnilla ja rennolla ilmapiirillä. Keskustelukanavat pidetään 
auki molempiin suuntiin. Viimeisimpänä keinona voidaan työntekijälle antaa kir-
jallinen varoitus, mikäli epäammattimaisuus jatkuu keskusteluista huolimatta. 
 
Markkinointi pitää osaa kohdistaa oikeille ryhmille ja asiakkaiden ostokäyttäyty-
mistä pitää oppia lukemaan. Mainokset tarkistetaan aina useammalla ihmisellä, 
jotta vältytään väärinymmärryksiltä. Huumoria käytetään mainonnassa harkiten. 
 
Rahalliset vaikeudet pyritään estämään talouden tiukalla seurannalla. Rahalliset 
riskit ovat kuitenkin läsnä kuukausittain ja niitä pyritään minimoimaan liiketoimin-
nan tarkalla suunnittelulla. 
 
Raaka-aineiden toimittajat ovat tärkeä yhteistyökumppani kahvilalle. Sopimukset 
pyritään sitomaan luotettavien toimittajien kanssa. Kahvilalle hankitaan myös tuk-
kukortti, jotta hädän sattuessa raaka-aineet saadaan haettua kahvilaan. Toisena 
riskinä on huono tuote, jolloin asiasta reklamoidaan tavarantoimittajalle. Kahvi-
lassa pidetään aina pientä varastoa tai vaihdetaan tarvittaessa jokin raaka-aine, 
mikäli toimituksessa tulee huono erä. 
 
Kilpailevien kahviloiden kehittyminen on myös yksi suurimmista riskitekijöistä. 
Cafe Katrina pyrkii erottumaan joukosta edukseen seuraamalla kahvilamaailman 
trendejä, kouluttamalla henkilökuntaansa ja kuuntelemalla asiakkaittensa toiveita 
tarkoin. 
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Vahinkoriskeiksi voidaan mainita henkilökunnan sairastuminen tai tapaturma, ri-
kokset, toimitilaan kohdistuneet vahingot sekä asiakkaiden vahingonkorvausvaa-
timukset. 
 
Henkilökunnan puolella suurin riski on sairastuminen tai tapaturma. Tähän varau-
dutaan palkkaamalla tarpeeksi työntekijöitä ja tarvittaessa käyttämällä vuokra-
työntekijöitä tilapäisapuna. Riskejä pyritään estämään hyvällä hygienialla ja kan-
nustamaan työntekijöitä varovaisuuteen sekä hyvään hygieniaan myös vapaa-
ajalla. 
 
Rikoksia ja ilkivaltaa pyritään estämään hälytysjärjestelmän asentamisella. Kä-
teiskassa ja arvoesineet säilytetään lukitussa kassakaapissa, joka puolestaan si-
jaitsee niin ikään avaimin lukitussa toimistohuoneessa. Ryöstötilanteen todennä-
köisyys on melko pieni, mutta henkilökunta koulutetaan myös erityistilanteita var-
ten. Tilassa tarjotaan myös alkoholia ja liian humalaiset henkilöt pyritään poista-
maan ravintolasta ajoissa. Mikäli käsirysytilanteita uhkaa syntyä, kahvilassa on 
käytössä myös vartijapainike, josta kiertävän vartijan saa paikalle. 
 
Toimitilaan kohdistuviin vahinkoihin sisältyy tulipalo, vesivahinko, kaluste- ja as-
tiavahingot. Tulipalon osalta pyritään varmistamaan pakoreitit ja kouluttamaan 
henkilökuntaa toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Itse aiheutetut tulipalot py-
ritään välttämään varmistamalla sähkölaitteiden olevan oikein kytkettyinä ja ra-
vintolan ollessa suljettuna, päävirta on suljettu. Tilasta löytyy myös sammutus-
peitot ja palosuunnitelma. Vesivahinkoja estetään sulkemalla vesihanat, kun niitä 
ei tarvita. Koneissa ja kalusteissa ilmenee silloin tällöin vikoja. Toiminta varmis-
tetaan oikeanlaisilla huolloilla ja tarpeen vaatiessa rikkinäiset koneet poistetaan 
käytöstä. Astiavahinkoja puolestaan syntyy pakostakin, eikä niitä pysty estä-
mään. Näin ollen Cafe Katrina hyväksyy astiarikot ja korvaa rikkoutuneet astiat 
uusilla aina tarvittaessa. 
 
Tuotteet pyritään aina valmistamaan ohjeiden mukaisesti, ristikontaminaatiota 
vältellen. Työvälineet puhdistetaan ja keittiössä käytetään eri asemia esimerkiksi 
gluteenittomien tuotteiden tekoon. Asiakasta myös muistutetaan mikäli työtilassa 
käsitellään häntä allergisoivia raaka-aineita. Jos kuitenkin asiakas saa tuotteen, 
joka sisältää virheellisiä allergeenejä ja saa näistä allergisen reaktion, hänellä on 
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oikeus vaatia vahingonkorvauksia ja ne pyritään sopimaan aina tapauskohtai-
sesti. Pähkinöiden käsittelyn vuoksi kahvilassa säilytetään myös adrenaliinikynää 
lääkekaapissa, jotta anafylaktisen shokin saanut asiakas saa tehokasta ensihoi-
toa. Asiakkaiden sairaskohtauksia varten henkilökuntaa koulutetaan myös anta-
maan ensiapua erilaisissa tilanteissa, kunnes hoitohenkilökunta pääsee paikalle. 
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7 POHDINTA 
 Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ihmisten kahvilakäyttäytymistä sekä 
kartoittaa hieman Tampereen kahviloiden nykytilaa. Idea oman kahvilan perusta-
misesta on lähtenyt liikkeelle jo kymmenen vuotta takaperin, mutta vasta ammat-
tikorkeakoulussa se lähti kehittymään liiketoiminnan ideointiin. Kahvilakulttuuri on 
aina kiinnostanut minua ja olen halunnut kehittää myös itseäni kokeilemalla roh-
keasti uutta ja käymällä erilaisilla kursseilla. Koin, että liiketoimintasuunnitelma-
pohjan luominen olisi tässä kohtaa hyvä ratkaisu, sillä konkreettisia tiloja tai va-
roja kahvilan perustamiseen ei vielä ole.  
 
Halusin opinnäytetyöni avulla oppia lisää liiketoimintasuunnitelman teosta sekä 
ylipäätään yrityksen perustamisesta. Olen toiminut kevytyrittäjänä valokuvaajana 
sekä cateringyrityksessä, mutta hoitanut laskutukseni aina jonkin palvelun kautta. 
Siksi tämän selvittäminen oli minulle tärkeää. Tämän lisäksi tutustuin viime vuo-
den aikana entiseen kahvilayrittäjään työpaikkani kautta ja hän kertoi millaista, oli 
ryhtyä yrittäjäksi jo 17-vuotiaana oman perheen kanssa.  
 
"Jos perustaisin nyt uudestaan kahvilan, miettisin kahvilan jujua. Miksi minun 
kahvilaan tultaisiin, mikä on se suurin syy miksi minun kahvilaan tultaisiin. Onko 
se sijainti, kahvilan ulkonäkö/sisustus jne. Pelkkä hyvä kahvi ja perus pullat ei 
riitä. Pitää olla kulmakiviä, joilla erottua joukosta. Minun periaate on että kaikki 
voi olla yrittäjiä, ei voita jos ei koita. Yrittäjyys tai esim. kahvilayritys voi olla monen 
unelma niin unelmiaan pitää tavoitella, niin kuin minäkin tein, enkä kadu päivää-
kään, että laitoin oman kahvilan pystyyn. " (Savilahti 2019.) 
 
Erikan haastattelusta sain potkua myös ideoida kahvilani konseptia uusiksi. Enti-
sestä värikkäästä cupcake-kahvila konseptista muotoutui hiljalleen uusi konsepti, 
joka sai nimensä vasta tämän opinnäytetyön aikana. Cafe Katrinasta muodostui 
lopulta konsepti, jossa panostetaan esteettisyyteen, hyvään palveluun, laaduk-
kaisiin tuotteisiin ja uusiin innovaatioihin, kuten Cupcake Bariin. 
 
Teoriapohjan ja markkinatutkimuksen avulla Cafe Katrinalle luotiin liiketoiminta-
suunnitelman pohja, jota kykenen helposti laajentamaan ja tarkentamaan tilan-
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teen ollessa ajankohtainen. Tällöin minun ei tarvitse myöskään lähteä kirjoitta-
maan koko liiketoimintasuunnitelmaa alusta. Markkinatutkimusta lähdin suoritta-
maan jo ennen teorian kirjoittamista, mutta lopulta päädyin ensimmäisen kyselyn 
pohjalta muodostamaan strukturoidumman kyselyn. Avoimet kysymykset osoit-
tautuivat haasteellisiksi tulkita, joten niiden avulla muotoiltiin uudet kysymykset. 
Markkinatutkimuksen avulla muokkasin myös liiketoimintasuunnitelmaani. Kui-
tenkin minulla on vielä pitkä matka kahvilani perustamiseen, joten trenditkin ehti-
vät vielä muuttua.  
 
Koen täyttäneeni itselleni asettamani opinnäytetyön tavoitteet. Osaamiseni niin 
teorian kuin käytännön puolella kasvoi perehdyttyäni syvemmin kahvilan perus-
tamiseen. Sain paljon uutta tietoa lukemistani lähteistä ja alan kirjallisuudesta ja 
mukaan tarttui myös kevyempiä, hauskoja faktoja kahvin synnystä. Kirjallisuuden 
pohjalta laadin teoriapohjan markkinatutkimuksesta sekä liiketoimintasuunnitel-
masta ja tutustuin laajemmalla mittakaavalla kahvilan päivittäiseen toimintaan 
sekä ylipäätään kahvilakulttuurin kehitykseen.  
 
Liiketoimintasuunnitelman tehtyäni ideat alkoivat konkretisoitumaan ja pohjan 
myötä minulla on hyvät edellytykset ja valmiudet lähteä kehittämään valmis liike-
toimintasuunnitelma, kun kahvilan perustamisen aika on. Jatkan yhä edelleen 
alan trendien seuraamista ja itseni kehittämistä ammatillisesti. 
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LIITTEET 

Liite 1. KAHVILAN TYÖTUNTISUUNNITELMA ALKUVAIHEESEEN 
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Liite 2. HAASTATTELUKYSYMYKSET ERIKA SAVILAHDELLE 
1. Ensin, kerro hieman itsestäsi (nimi, ikä, koulutustausta yms.).  2. Miten ja milloin päädyit kahvilayrittäjäksi?  3. Kuinka hyvin tutustuit alan lakisäädöksiin ja mitä kaikkia sinulle näistä tuli uu-tena/mitkä kaikki olivat tuttuja menneisyydestä?  4. Mitkä koit suurimmiksi eduiksi ja suurimmiksi riskeiksi franchising-yrityk-sessä?  5. Millainen on kahvilan organisaatiorakenne ja miten franchising-kahvilan orga-nisaatio eroaa tästä?   6. Mikä yrittäjyydessä oli parasta?  7. Mikä taasen haastavinta?  8. Teittekö yhteistyötä paikallisten tuottajien tmv. kanssa? Jos kyllä niin kuinka suuressa määrin?  9. Kuinka kauan yritys oli toiminnassa?  10. Millainen kilpailutilanne Tampereella on kahviloiden suhteen?  11. Mukautuiko kahvilanne kilpailutilanteen mukaan?  12. Kuinka monta asiakaspaikkaa kahvilassa oli?  13. Kuinka paljon asiakkaita kävi keskimäärin päivittäin?  14. Kuinka monta henkilöä kahvila työllisti ja oliko esimerkiksi kesäisin enem-män työntekijöitä kuin talvisin?  15. Mitä neuvoja tai vinkkejä antaisit aloittaville kahvilayrittäjille tai kahvilan pe-rustamista suunnitteleville henkilöille?  16. Vapaa sana mikäli haluat kertoa jotain, mitä haastattelussa ei kysytty, mutta saattaisi olla tärkeää tietää.  
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Liite 3. HAASTATTELUKYSYMYKSET SYKSY 2019 
 
1. Ikäsi? 
alle 12 
13-19 
20-30 
31-40 
41-50 
50+ 
 
2. Mikä on tämänhetkinen suosikkikahvilasi Tampereella? 
 
3. Perustelu äskeiseen kysymykseen. 
 
Kahvilan valintaan vaikuttavat asiat 
Laita seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen. Huom! Valitse yksi numero vain ker-
ran. 1= vähiten tärkeintä, 8= tärkeintä 
 
Sijainti 
Hinta-laatusuhde 
Sisustus/tunnelma 
Palvelu 
Tuotteet 
Ystävien/läheisten suosittelu 
Nettiarvostelut 
Erityisruokavalioiden huomiointi 
 
Suositko mieluummin 
Ketjukahviloita (esim. Roberts, Waynes, Starbucks, Linkosuo, Fazer, Ståhlberg 
jne.) 
Yksityiskahviloita (esim. Runo, Kaffila, Vohvelikahvilat, Pyymäki jne.) 
 
Mitä juomatuotetta ostat useimmiten 
Kahvi 
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Erikoiskahvi (espresso, cappuccino, latte, frappe) 
Cold Brew-kahvi 
Tee 
Kylmä juoma (esim. limonadi tai mehu) 
Kaakao 
Smoothie (tai smoothie bowl) 
 
Mitä suolaista ruokatuotetta ostat/ostaisit mieluiten 
Piirakanpala 
Salaatti 
Keitto 
Täytetty voileipä, bagel tai toast 
Karjalanpiirakka 
Pasteija 
Croissant 
 
Mitä makeaa ruokatuotetta ostat/ostaisit mieluiten 
Pulla (esim. korvapuusti, dallaspulla, voisilmäpulla, munkki) 
Kakunpalanen 
Leivos 
Cupcake tai muffinssi 
Makea piirakka 
Macaron-leivos 
Keksi 
 
Mitä tuotetta toivoisit nähtävän enemmän kahviloissa? 
 
Kuinka kauan aikaa vietät kahvilassa? 
alle tunti 
1-2h 
yli 2h 
 
Tuletko useimmiten kahvilaan 
Tapaamaan ystäviä 
Tekemään työtehtäviä tai koulutehtäviä 
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Tapaamaan asiakkaita 
Aamupalalle 
Lounaalle 
Muusta syystä 
 
Vapaa sana 
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Liite 4. CAFE KATRINAN LOGO 
 

 


