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1 Johdanto 

 

 

1.1 Tavoitteet  

 

Opinnäytetyön aiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen tulevaisuudessa 

majoitus- ja ravitsemistoimintaa tarjoavalle yritykselle. Yritystä ei ole vielä perus-

tettu, koska toimeksiantaja ostaa toimitilat ensin omiin nimiinsä ja vuokraa ne pe-

rustettavalle yritykselle. Toimitilana on Kontiolahden asemankylän vanha kaup-

parakennus, johon toimeksiantaja on kaavaillut majatalon perustamista. Majatalo 

olisi tarkoitus avata vuoden 2021 aikana. 

 

Perustettava yritys tarjoaa majoituspalvelun itse, mutta majatalon alakertaan on 

tarkoitus saada erillinen yrittäjä pyörittämään ravintolaa sekä kesäisin erilliseen 

piharakennukseen kaavailtua grillibaaria ja kesäkahvilaa. Tavoitteena on tarjota 

asiakkaille monipuolisia palveluita ja aktiviteetteja myös yhdessä lähialueen mui-

den yrittäjien kanssa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda toimeksiantajalle toimiva työkalu yritystoimin-

nan aloittamista ja kehittämistä varten. Liiketoimintasuunnitelmaa yrittäjä muok-

kaa ajan mittaan omien suunnitelmiensa ja yritystoiminnan kehityksen ja muutos-

ten mukana. Suunnitelmaa voidaan käyttää apuna myös rahoituksen haussa ja 

neuvotteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa. Opinnäytetyön liitteenä oleva lii-

ketoimintasuunnitelma on piilotettu julkisesta versiosta. 

 

 

1.2 Tietoperusta ja viitekehys 

 

Opinnäytetyön aihe liittyy liiketoiminnan aloittamiseen ja sitä varten laadittavaan 

liiketoimintasuunnitelma. Teoriaosuudessa käsitellään liiketoimintasuunnitelman 

sisältöä, jolla johdatellaan lukija liiketoimintasuunnitelman keskeisisiin kysymyk-

siin: mitä, kenelle, miksi ja miten.  Opinnäytetyön teoriatietoa kerätään tutustu-

malla olemassa olevaan kirjallisuuteen, sähköisiin materiaaleihin, yrityksen pe-

rustamiseen liittyvään lakitietoon sekä rahoitusta tarjoavien tahojen virallisiin 
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ohjeisiin. Näiden teoriatietojen pohjalta selkeytyy, mikä on liiketoimintasuunnitel-

man merkitys yritystoiminnan menestymisen kannalta. Lisäksi opinnäytetyössä 

perehdytään yrityksen toimialaan ja sen tulevaisuuden näkymiin. Lähteenä on 

käytetty Tilastokeskuksen tarjoamia tilastoja, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 

sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n tarjoamaa verkkosivua. 

 

Opinnäytetyön toinen osuus eli suunnitteilla olevan yrityksen liiketoimintasuunni-

telma myötäilee teoriaosuudessa esille tullutta liiketoimintasuunnitelman runkoa. 

Mallina liiketoimintasuunnitelman sisällön laadinnassa on käytetty Oma Yritys-

Suomen tarjoamaa liiketoimintasuunnitelmapohjaa, joka on muokattu sopivaksi 

toimeksiantajan yritystä varten. Lisäksi liiketoimintasuunnitelmassa on tutkittu 

alueellisia ja toimialakohtaisia seikkoja, joilla on vaikutus yrityksen menestymi-

seen ja kannattavuuteen.  

 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen opin-

näytetyö on tullut ammattikorkeakouluihin vaihtoehtona tutkimukselliselle opin-

näytetyölle. Valmis toiminnallinen opinnäytetyö on jokin konkreettisesti toteutettu 

ohjeistus, opas, toiminta tai tapahtuma, sisältäen aiheeseen liittyvää tietoperus-

taa ja pohdintaa. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.) 

  

Opinnäytetyön eri vaiheissa tutustutaan aiheeseen liittyvään tietoperustaan ja tut-

kitaan muiden aiheeseen liittyviä tuotoksia: kuinka ne on toteutettu ja mitä ne 

pitävät sisällään. Aiheeseen perehtymisen jälkeen rajataan aihe itselle sopivaksi. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 69.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää siis tuotoksen eli itse produktin, mutta se ei 

yksinään riitä. Opinnäytetyössä tulee osoittaa, mihin tietoperustaan ja käsitteisiin 

opinnäytetyö pohjautuu, ja kuinka ne yhdistetään ammatilliseen käytäntöön. Ta-

vallisesti toiminnallisessa opinnäytetyössä näkökulmaksi riittää kuitenkin esimer-

kiksi yksi alaan liittyvä käsite, eikä työtä tarvitse toteuttaa koko teorian näkökul-

masta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 42–43.)  
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Toiminnallinen opinnäytetyö tutkimuksellisen opinnäytetyön sijaan perustui aihe-

valintaan ja opinnäytetyön tekijän kiinnostukseen toteutustapaa kohtaan. Toimin-

nallinen opinnäytetyö on käytännönläheisempi, ja sen produkti on konkreettinen 

myös toimeksiantajalle. Tämän opinnäytetyön produkti eli yrityksen liiketoiminta-

suunnitelma perustuu vapaamuotoiseen, aktiiviseen keskusteluun yrittäjän 

kanssa liiketoiminnasta ja perustettavasta yrityksestä ja yrittäjän alustavaan 

suunnitelmaan liiketoimintaan liittyen. Näiden avulla opinnäytetyön tekijä sai tie-

toa liiketoiminnan keskeisistä tavoitteista ja sisällöstä ja yrittäjän omista näkökul-

mista.  

 

 

2 Liiketoimintasuunnitelma 

 

 

Liiketoimintasuunnitelma pitää sisällään perustettavan tai jo toiminnassa olevan 

yrityksen menestymisen perusedellytykset. Suunnitelmassa pyritään arvioimaan 

yrityksen mahdollisuuksista menestyä markkinoilla ja millaisia mahdollisia riskejä 

siihen liittyy. Hyvin koottu liiketoimintasuunnitelma siis kertoo, kuinka yritys tuot-

taa toiminnallaan tulosta. (Hesso 2015, 12–14.) 

 

Liiketoimintasuunnitelma toimii yrityksen työkaluna toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa. Suunnitelmassa selviävät yrityksen tavoitteet, toiminta ja millainen 

on yrityksen toimintaympäristö. Liiketoimintasuunnitelman tarkoitus ei ole toimia 

apuna vain yrityksen perustamisvaiheessa, vaan sitä tulisi täydentää ja muokata 

yrityksen elinkaaren muutosten myötä. Lisäksi liiketoimintasuunnitelman avulla 

yrittäjä voi vakuuttaa ulkoiset tahot, kuten rahoittajat ja liikekumppanit, liiketoimin-

nan kannattavuudesta, vaikkei yritys olisi välttämättä tuottanut vielä konkreettista 

tulosta yritystoiminnallaan. (Uusyrityskeskus 2020.) Liiketoimintasuunnitelman 

tulisi sisältää myös rahoituslaskelmia ja taloussuunnitelman. Näiden pohjalta voi-

daan arvioida tulevia menoja ja tuloja sekä kuinka paljon rahoitusta tarvitaan ja 

mistä se koostuu. (Viitala & Jylhä 2014, 63.) 
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3 Liiketoimintasuunnitelman sisältö 

 

 

3.1 Toiminta-ajatus ja liikeidea 

 

Yrityksen toiminta-ajatus on liiketoiminnan ydin. Toiminta-ajatuksessa selviää yri-

tyksen toimiala, tarkoitus sekä mitä yritys tekee ja tuottaa. Toiminta-ajatus kertoo 

siis lyhyesti, mikä yritys on kyseessä. Toiminta-ajatuksen pohjalta voidaan alkaa 

suunnitella itse liikeideaa eli kuinka kyseinen toiminta toteutetaan. (Business Jo-

ensuu 2020.) 

 

Palveluidea eli palveluja tarjoavan yrityksen liikeidea tukee yrityksen toiminta-aja-

tusta. Liike-idean tulisi vastata kysymyksiin: kenelle, mitä ja miten (kuvio 1). Liike-

ideassa siis määritellään yritystoiminnan menestyksen kannalta keskeisimmät 

periaatteet eli miten liiketoiminta pyörii ja kuinka se tuottaa tulosta. Liike-ideassa 

kiteytyy, ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja mitä tuotteita tai palveluja tarjotaan 

sekä kartoitetaan, mitkä ovat yrityksen vahvuudet kilpailijoihin nähden. (Viitala & 

Jylhä 2014, 42.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1.   Liikeidean määrittely. (Hesso 2015, 24–25.) 

Kenelle? 

Ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja kuinka kyseinen asiakaskohderyhmä erot-

tuu kilpailijoiden asiakkaista. 

Mitä?  

Määritellään mahdollisimman selkeästi niin asiakkaalle kuin rahoittajille, 

mitä yritys tuottaa eli yrityksen tarjoama tuote tai palvelu. 

Miten? 

Laaditaan strategia, miten yritys tavoittaa asiakkaansa ja kuinka tavoitetut 

asiakkaat saadaan ostamaan kyseinen tuote tai palvelu. 

LIIKEIDEA 
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Myös imago on yksi osa liikeideaa, eli millainen kuva yrityksestä halutaan ihmi-

sille luoda. Imagoon liittyvät myös visuaaliset seikat, kuten yrityksen logo ja verk-

kosivut. Asiakaspalvelu ja mainonta ovat yksi tärkeimmistä osa imagon luomi-

sessa eli millaiset odotukset ja käsitykset asiakkailla on kyseisestä yrityksestä nyt 

ja tulevaisuudessa. (Viitala & Jylhä 2014, 43.) 

 

 

3.2 Visio ja strategia 

 

Vision tavoitteena on selventää, mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden tavoitteet. 

Menestyminen puolestaan edellyttää sitä, että yritys saavuttaa visionsa. (Hesso 

2015, 12.) Vision määrittely auttaa yritystä tulevaisuuden suunnittelussa. Kun yri-

tystoiminnalle on asetettu tavoitteita esimerkiksi viiden vuoden päähän, on hel-

pompi myös suunnitella toimintatavat ja varautua mahdollisiin vastoinkäymisiin. 

(Bergström & Leppänen 2018, 73.) Vision tavoittamiseksi on laadittava strategia, 

jotta selvitetään, kuinka asetettuihin tavoitteisiin päästä sekä perehdytään ris-

kienhallintaan ja niiden ehkäisyyn (Hesso 2015, 27).  Strategiaprosessissa käy-

dään läpi koko strategia aina suunnittelusta tulosten arviointiin. Strategiaprosessi 

voidaan jakaa neljään osaan: määrittelyyn, muotoiluun, toteutukseen ja arviointiin 

(kuvio 2). 

 

          Strategiaprosessi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2.   Strategiaprosessi. (Viitala & Jylhä 2014, 268–270). 

 

Määrittely Muotoilu Toteutus 

Strategian konkreet-

tiset tavoitteet, ku-

ten kannattavuus, lii-

kevaihdon kasvu tai 

asiakastyytyväisyys. 

Tarkennetaan, 

millä keinoin 

asetetut tavoit-

teet voidaan 

saavuttaa. 

Aloitetaan käy-

tännön toimet 

strategian to-

teuttamiseksi. 

Arviointi 

Kuinka hyvin mää-

ritellyt tavoitteet 

on saavutettu eli 

arvioidaan strate-

gian toimivuutta. 
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Strategian suunnittelu lähtee yrityksen toiminta-ajatuksesta. Liike-ideassa taas 

kiteytyvät strategiset valinnat, joilla edetään kohti visiota. Strategian suunnitte-

lussa käydään läpi liikeidean osa-alueet eli kenelle, mitä ja miten. Näiden pohjalta 

määritelty strategia kertoo, millaisella suunnitelmalla ja toimintatavoilla saavute-

taan visio muuttuvassa toimintaympäristössä. (Viitala & Jylhä 2014, 60–61.)   

 

 

3.3 Majoituspalvelu 

 

Lähtökohtana kaikessa palvelun suunnittelussa on aina asiakas. Mietitään, mitä 

ja kenelle tarjotaan sekä miten ja miksi kyseinen palvelu luodaan.  Asiakas on 

mukana palvelun tuottamisessa, sillä ilman asiakasta ei ole palvelua, mutta tämä 

tuo palveluliiketoimintaan myös riskejä. (Kinnunen 2004, 7–8.) Riskejä voi syntyä 

muun muassa sopimusrikkomuksista, jolloin asiakas esimerkiksi jättää maksa-

matta tilaamaansa tuotteen tai palvelun. Lisäksi asiakkaiden tuottamat vahingot 

toimitiloille ja irtaimistolle ovat mahdollisia.  

 

Majoituspalvelu sisältää tuotteen ja palvelun. Tuotteita majoituspalvelussa ovat 

esimerkiksi sänky, ruoka ja juoma sekä tilat. Itse palvelu syntyy henkilökunnan 

toiminnan kautta. Nämä yhdessä vaikuttavat asiakkaan kokemukseen ja mielipi-

teeseen tarjottavasta majoituspalvelusta.  (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Ma-

tero 2005, 52.) 

 

Majoituspalvelutoimintaa suunnitellessa verkostoituminen on tärkeässä roolissa. 

Yhteistyö muiden yritysten kanssa saa mahdollisesti aikaan esimerkiksi kustan-

nussäästöjä. Lisäksi yhteistyöllä voidaan tarjota asiakkaille enemmän palveluita 

samassa paketissa, pelkän majoituksen lisäksi. Laaja palvelukokonaisuus puo-

lestaan houkuttelee asiakkaita. (Brännare ym. 2005, 34.) 

 

Palvelukokonaisuudessa on ydinpalvelu ja sen ympärillä olevia lisä- ja tukipalve-

luita, joista yhdessä syntyy palvelupaketti. Ydinpalvelu majoituspalvelussa on asi-

akkaiden majoittuminen eli millä yritys tuottaa tulosta. Lisäpalveluita voivat olla 

usein välttämättömät siivous- ja ravintolapalvelut. Tukipalveluihin kuuluvat puo-

lestaan esimerkiksi kauneus- ja hyvinvointipalvelut, jotka tekevät ydinpalvelun 
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käytöstä mielekkäämpää. (Kinnunen 2004, 10.) Lisä- ja tukipalveluiden merkitys 

majoituspalvelussa on suuri, sillä niiden tarjonta ja toteutus vaikuttavat ydintuot-

teen eli majoituksen kysyntään ja asiakaskokemukseen (Brännare ym. 2005, 52). 

 

 

3.4 SWOT-analyysi 

 

SWOT on lyhenne englannin kielen sanoista strengths, weaknesses, opportuni-

ties ja threats. Sen tarkoitus on siis koota yhteen yrityksen sisäisen ympäristön 

vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoisen ympäristön mahdollisuudet ja uhat. Ana-

lyysin pohjalta yrityksen toimintaa voidaan kehittää ja ennen kaikkea selvittää, 

millaisia resursseja yrityksellä on käytössä. Lisäksi analyysin avulla voidaan tar-

kastella yrityksen nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. (Bergström & Leppä-

nen 2018, 73.) 

 

SWOT-analyysissa esille tulleita vahvuuksia tulisi vahvistaa entisestään ja suun-

nitella, kuinka niitä voidaan käyttää hyväksi mahdollisuuksien saavuttamiseksi. 

Myös heikkoudet ja uhat täytyy tunnistaa. Heikkoudet tulee yrittää poistaa. Jos 

tämä ei ole mahdollista pitäisi keksiä tapoja kiertää tai korvata ne jollain muulla 

toimintamallilla. Uhkiin ei välttämättä voida suoranaisesti vaikuttaa, mutta tiedos-

tamalla ne niihin voidaan varautua. (Bergström & Leppänen 2018, 73.) 

 

 

3.5 Hinnoittelu 

 

Hinnoittelun periaate markkinoinnin näkökulmasta on se, että hinnan tulee olla 

sellainen, joka tuotteesta ollaan valmis maksamaan. Tämä voi vaihdella eri asia-

kasryhmien välillä. Kustannusten kannalta hinnassa täytyy olla katetta, eli mak-

settava summa kattaa tuotteen tai palvelun tuottamiseen vaadittavat kustannuk-

set sekä lisäksi tuottaa voittoa. Tuotteen tai palvelun kiinteää hintaa voidaan 

säätää tilanteen mukaan esimerkiksi erilaisilla kampanjoilla. (Havumäki & Ja-

ranka 2006, 97.) Kuviossa 3 on esitetty erilaisia hinnoittelutyylejä, joita yritys voi 

käyttää tuotteen tai palvelus hinnoittelussa. 
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Kuvio 3.   Erilaisia hinnoittelutyylejä (Brännare ym. 2005, 194. Eklund & Kekkonen 

2016, 107–108). 

 

Hintaan vaikuttavat tekijät voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisiin tekijöihin luo-

kitellaan kysynnän määrä ja kilpailutilanne markkinoilla. Sisäisinä tekijöinä hin-

taan vaikuttavat yritystoiminnan kustannukset ja määritellyt tavoitteet. (Viitala & 

Jylhä 2014, 113.) 
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Kuvio 4.  Huoneen kokonaiskustannukset (Brännare ym. 2005, 195). 

 

Majoituspalvelun hintaa suunnitellessa kannattaa laskea huoneen kokonaiskus-

tannukset (kuvio 4), jolloin voidaan laskea huonehinnan ylä- ja alaraja. Kriittisen 

pisteen (=liikevaihto kattaa kustannukset) perusteella saadaan laskettua alaraja 

eli vähimmäishinta, jolla saadaan kuitenkin katettua huoneen pitkän aikavälin 

kustannukset. Ylärajaa laskiessa otetaan huomioon kustannukset sekä hinta, 

jonka asiakkaat enintään huoneesta olisivat valmiita maksamaan. Kustannusten 

lisäksi huoneiden hinnoitteluun vaikuttavat lainsäädäntö, sopimukset ja muut te-

kijät, kuten kausivaihtelut. (Brännare ym. 2005, 194–195.) 

 

Hintadifferointi on saman tuotteen tai palvelun hinnan määräytymistä eri asiakas-

ryhmien mukaan. Asiakasryhmiä voivat olla esimerkiksi opiskelijat, lapset tai elä-

keläiset. Tätä käytetään matkailu- ja majoituspalveluja tarjoavassa yrityksessä 

paljon. Hintadifferoinnissa otetaan huomioon esimerkiksi maantieteellinen sijainti, 

aika ja ostajat. Näiden perusteella saadaan muokattua monia erilaisia hintatyyp-

pejä, joita majoitusliike voi ottaa käyttöönsä. Erilaisia hintatyyppejä voivat olla 

muun muassa viikonloppuhinta, kanta-asiakashinta, päivähuonehinta tai ryhmä-

hinta. (Brännare ym. 2005, 190.)  
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Revenue management eli suomeksi tuottojohtamisen tarkoituksena on löytää op-

timaalinen hinta, jolla tuote tai palvelu myydään tietylle asiakkaalle. Tuottojohta-

misessa merkittäviä tekijöitä ovat markkinalähtöinen hinnoittelu, oikeiden myyn-

tikanavien valinta ja käyttö tehokkaimman mahdollisimman kapasiteetin 

hyödyntäminen. Markkinalähtöisessä eli niin sanotussa kelluvassa hinnoittelussa 

kysyntä ohjaa hinnan muodostumista. Kelluvassa hinnoittelussa hinta, jolla kapa-

siteetti saadaan kuitenkin myytyä, on mahdollisimman korkea. (Ahola, Badur, 

Tanskanen & Mikkola 2019, 47.) 

 

 

3.6 Asiakkaat 

 

Palvelun suunnittelutta lähtökohtana on aina asiakas. Ilman asiakasta palvelua 

ei voida toteuttaa, jolloin yritys ei myöskään saa toiminnallaan tuottoa. Palvelua 

suunnitellessa täytyy miettiä, millaiset ovat kohderyhmän asiakkaiden tarpeet ja 

odotukset. Palveluyrityksen tarkoituksena on tyydyttää nuo tarpeet sekä täyttää 

asiakkaiden odotukset palvelun laadun ja toteutumisen osalta. (Brännare ym. 

2005, 72.) 

 

Asiakassuhteet luodaan tuotantoprosessien kautta, eli toimenpiteistä ennen ja 

jälkeen palvelun toteuttamisen sekä itse palvelutapahtumasta (Kinnunen 2004, 

13). Asiakassuhteiden luomisessa on kyse niiden kestävyydestä pitkällä aikavä-

lillä. Palvelun täytyy olla sellaista, että asiakas haluaa palata yritykseen uudel-

leen. Asiakas toimii myös viestinviejänä muille mahdollisille asiakkaille. Onnistu-

neen palvelukokemuksen myötä asiakas toimii suosittelijana ja tuo näin 

yritykseen mahdollisesti myös uusia asiakkaita. (Brännare ym. 2005, 32.) 

 

Yrityksen tulisi miettiä mikä ja millainen on ärsyke, jolla tuodaan asiakkaalle tarve 

ostaa kyseinen tuote tai palvelu. Tarpeen syttyessä asiakas alkaa etsiä tietoa, 

jolla vertailla, millaisia erilaisia vaihtoehtoja markkinoilla on saatavilla kyseisen 

tarpeen tyydyttämiseksi. Tämän takia yrityksen olisi hyvä miettiä, kuinka siitä saa-

daan näkyvä. Yrityksen internetsivut ovat yksi nykypäivän tärkeimmistä jakeluka-

navista. Internetsivuilta asiakas löytää yrityksen yhteystiedot ja tietopaketin yri-

tyksen toiminnasta. Tärkeintä olisikin, että sivut antaisivat mahdollisimman 
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houkuttelevan kuvan yrityksestä ja saisivat asiakkaan ottamaan yhteyttä. (Hesso 

2015, 97.) 

 

Esimerkiksi majoituspalvelua etsiessä asiakas voi kirjoittaa Googlen hakukonee-

seen ”Majoitus Pohjois-Karjala”, jolloin hän saa hakutulokseksi erilaisia majoitus-

vaihtoehtoja kyseisellä alueella. Asiakas voi haun perusteella vertailla esimerkiksi 

palvelun hintaa, sijaintia tai lisäpalveluja. 

 

Ostopäätös syntyy, kun asiakas on valinnut vaihtoehtojen joukosta itselleen mie-

luisimman. Ostopäätöksen jälkeen asiakas hankkii kyseisen tuotteen tai palvelun. 

Liiketoimintasuunnitelmassa tulisi määritellä, missä mahdollinen ostopäätös syn-

tyy. Asiakas voi tehdä ostopäätöksensä esimerkiksi paikan päällä yrityksessä tai 

internetissä yrityksen kotisivuilla. Kun asiakas on hankkinut kyseisen tuotteen tai 

käyttänyt yrityksen palveluita, on tärkeä miettiä oston jälkeistä toimintaa: kuinka 

saada asiakas palaamaan kyseiseen yritykseen sekä kuinka yritys voisi asiak-

kaan kautta tehdä mahdollisesti lisämyyntiä? Kun ymmärretään tietyn segmentin 

ostokäyttäytymisprosessi, voidaan tehdä mahdollisesti lisämyyntiä ja solmia kes-

täviä asiakkuuksia. (Hesso 2015, 99–100.) 

 

 

3.7 Markkinointi 

 

Markkinoinnin päätavoitteena on saada asiakkaat ostamaan yrityksen tarjoamia 

tuotteita tai palveluita. Markkinoinnin avulla saadaan asiakkaat tietoiseksi yrityk-

sestä ja siitä, mitä se tarjoaa. Markkinointiin voidaan käyttää useita eri kanavia, 

jotka yritys räätälöi kohderyhmälle sopivaksi.  Palvelujen markkinoinnissa tär-

keimmät tekijät ovat asiakaspalvelu, yrityksen verkostot sekä henkilökunnan toi-

minta. (Brännare ym. 2005, 72–73.)  

Matkailumarkkinointi on kasvava trendi maailmanlaajuisesti. Digitalisaation 

myötä on tullut monia uusia kanavia ja keinoja markkinointiin. Digitalisaation an-

siosta nykyaikana voidaan tavoittaa asiakkaat juuri oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan ja tuoda näkyvyyttä yritykselle. Internetin eri alustat, kuten Google ja so-

siaalisen median eri kanavat, antavat myös paljon informaatiota ihmisistä ja hei-
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dän käyttäytymisestään. Näitä tietoja hyödyntämällä pystytään myös kohdenta-

maan markkinointia tietyille asiakkaille tai kohderyhmille.  Lisäksi sosiaalisessa 

mediassa ihmisten on helppo jakaa sisältöä ja jättää arvosteluja. Suurin osa mat-

kailijoista lukee ja vertailee usein arvosteluja ennen ostopäätöksen tekemistä. 

Tämän vuoksi yrityksen on myös tärkeä tiedostaa, mitä heistä sosiaalisessa me-

diassa ja muualla puhutaan. (Suomen digimarkkinointi Oy 2020.) 

 

Yrityksen verkkosivuja suunniteltaessa tulisi miettiä, mihin tarkoitukseen verkko-

sivut ovat. Matkailumarkkinoinnin näkökulmasta verkkosivut voivat olla esimer-

kiksi kanava yhteydenottoon, matkavarauksen tekemiseen tai lisäarvoa tuottava 

havainnollistava kokonaisuus palveluista ja elämyksistä, joita yritys tarjoaa, esi-

merkiksi kuvien ja tekstien avulla. Suunnitelman perusteella on helpompi lähteä 

toteuttamaan verkkosivujen ulkoasua ja sisältöä. Kansainvälisesti toimivalla yri-

tyksellä olisi hyvä olla kaikki oleellinen tieto myös englanniksi heti etusivulla. 

(Suomen digimarkkinointi Oy 2020.) 

 

 

3.7.1  Markkinoinnin kilpailukeinot 

 

4P:n malli on markkinoinnin malli, jonka markkinoinnin professori ja kirjailija Je-

rome McCarthyn on kehittänyt. 4P muodostuu neljästä P-kirjaimella alkavasta 

englanninkielisistä sanasta: product (tuote), price (hinta), place (myyntipaikka/ 

saatavuus/jakelutie) ja promotion. (markkinointiviestintä). Nämä ovat toimintata-

poja tai keinoja, joilla yritys kilpailee markkinoilla. (Puranen 2018.) Seuraavaksi 

käydään nämä neljä osa-aluetta läpi tarkemmin: 

 

1. Product – Tuote/palvelu 

 

Tarpeiden ja halujen tyydyttäminen on tuotteen tai palvelun perusedellytys mark-

kinoille tultaessa. Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tuotteen ominaisuudet, 

hinta, laatu ja palvelu. Markkinoinnissa tärkeää olisi osata muokata ja kehittää 

ostopäätökseen liittyviä tekijöitä markkinatarpeiden mukaan, jotta kysyntää olisi 

riittävästi. (Puranen 2018.) 
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2. Price – Hinta 

 

Palvelun hinta on yrityksen kannattavuuden kannalta mietittävä tarkasti. Hinta on 

usein myös se, jolla kilpaillaan markkinoilla. Kysynnän kautta se vaikuttaa asia-

kasmäärän eli paljon yritys saa rahaa kassaan ja sitä kautta kannattavuuteen. 

Korkeinta hintaa, jonka asiakkaat ovat valmiita maksamaan, kutsutaan optimaa-

liseksi hinnaksi. Tämän hinnan löytäminen voi olla hankalaa pk-yrityksissä, koska 

hinnoitteluprosessiin ei käytetä riittävästi resursseja tai yritystä ei vielä tunneta.  

(Puranen 2018.) 

 

3. Place eli myyntipaikka, jakelutie ja saatavuus  

 

Markkinoinnin kannalta tärkeää on tietää myös, kuinka palvelu tavoittaa asiak-

kaan. Tapahtuuko palvelu etänä vai paikan päällä ja kuka vastaa asiakaspalve-

lusta. Eli käytännössä millainen on palveluprosessi, kun asiakas tavoitetaan, 

kuinka asiakas palvelun ostaa ja miten palvelun toimitus tapahtuu. (Puranen 

2018.) 

 

4. Promotion - Markkinointiviestintä 

 

Markkinointiviestintä on yrityksen markkinoinnin asiakkaille näkyvä osa. Osa 

markkinointiviestintää ovat esimerkiksi mainokset, myynninedistäminen ja suh-

detoiminta. Markkinointiviestintää on monenlaista, ja näistä vaihtoehdoista tulisi 

löytää oman yrityksen strategiaa parhaiten tukeva kokonaisuus, jolla kohderyh-

män asiakkaat tavoitetaan. (Puranen 2018.) 

 

 

3.7.2  Segmentointi 

 

Kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja kulutukseen vaikuttavat demografiset ja geo-

grafiset tekijät. Demografisia tekijöihin kuuluvat kuluttajan ominaispiirteet, joita 

ovat esimerkiksi koulutus, ikä, sukupuoli, tulot ja kansallisuus. Näiden pohjalta 

voidaan kohdentaa markkinointia tietylle asiakasryhmälle. Tällaisesta kuluttajien 

jaottelusta eri kohderyhmiin käytetään nimitystä segmentointi. Myös geografisesti 
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eri alueilla sijaitsevat kuluttajat voidaan jakaa eri segmentteihin, esimerkiksi val-

tion tai asuinpaikan mukaan. Nämä väestötilastolliset ja maantieteelliset tekijät 

yritys pystyy havaitsemaan melko helposti. Segmentoinnin haastavampi osuus 

on tilannetekijöiden selvittäminen. Tilannetekijöitä ovat esimerkiksi aika ja paikka 

tuotteen tai palvelun kulutukselle. (Raatikainen 2008, 21–22.) 

 

Neljäs segmentointia varten selvitettävä tekijä on pitkällä aikavälillä kuluttajien 

käyttäytymiseen vaikuttavat psykografiset tekijät. Yksilön kuluttajakäyttäytymi-

seen vaikuttavat vahvasti myös persoonallisuus, arvot, taustat, elämäntyyli ja 

kulttuuri eli psykografiset tekijät. Näitä tekijöitä on vaikeampi selvittää, koska ne 

ovat pitkällä aikavälillä muovautuneita seikkoja, jotka vaikuttavat kuluttajakäyttäy-

tymiseen. (Raatikainen 2008, 22.) 

 

Segmentoinnin tuloksena saaduista kohderyhmistä valitaan yrityksen strategiaan 

sopivimmat. Kohderyhmän tai kohderyhmien valinnan jälkeen yritys pystyy koh-

distamaan segmentille sopivaa markkinointia ja voi pyrkiä täyttämään mahdolli-

simman hyvin kohderyhmään kuuluvien kuluttajien halut ja tarpeet. (Hesso 2015, 

94–95.) 

 

 

3.8 Riskien hallinta 

 

Pk-yrityksissä riskejä syntyy monilla eri osa-alueilla. Riskisektoreita voivat olla 

muun muassa koneet ja laitteet, henkilöstö sekä markkinointi. Riski tarkoittaa 

mahdollisuutta vahinkoon ja siksi niihin tulisi menestyvän yritystoiminnan kan-

nalta osata varautua ja kiinnittää huomiota ajoissa. Tiedostamalla riskien syy-

seuraussuhteet voidaan ehkäistä monia vahinkoja, ja niistä syntyviä kustannuk-

sia. (Suomen riskienhallintayhdistys 2020a.)  

 

Riskinkantokyky kertoo taloudellisesti, mikä on tappion määrä, jonka yritys vuo-

den aikana kestää. Riskinkantokykyä arvioidessa voidaan sitä tarkastella esimer-

kiksi käyttöpääoman, varojen tai lainanottokyvyn näkökulmasta. Lisäksi riskin-

kantokykyyn vaikuttavat yrityksen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteutus. 

(Ilmonen, Kallio, Koskinen & Rajamäki 2010, 13.) 
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Riskinottohalu kertoo yrityksen ja sen sidosryhmien halusta tavoitella mahdollista 

lisätuottoa, vaikka se pitäisi sisällään riskin myös varojen menetyksestä. Tavoi-

teltu tuotto tulisi olla suurempi kuin mahdollinen riskien aikaan saama tappio. Tu-

lisi laskea kuinka paljon lisäkassavirtaa uusi liiketoimintamahdollisuuden käyttö 

toisi yritykseen ja verrata sitä sen tuomiin riskeihin. (Ilmonen ym. 2010, 14.) 

Riskienhallinta on merkittävä osa yrityksen strategiaa, joten riskejä otetaan myös 

tietoisesti ja suunnitellusti. Harkittujen riskien ottamisen tavoitteena on esimer-

kiksi tuotannon tehostaminen, tavoitteiden saavuttaminen tai taloudellinen hyöty. 

(Suomen riskienhallintayhdistys 2020b.) 

 

Riskienhallinta on koko henkilöstön yhteistyön tulos. Koko henkilöstön on oltava 

tietoinen mahdollisista riskeistä ja tehtävä osuutensa niiden ehkäisemiseksi. Li-

säksi olisi hyvä suunnitella, kuinka toimitaan mahdollisen riskien toteutuessa ja 

mitkä ovat eri henkilöiden roolit kyseisessä tilanteessa. Riskienhallinnan keski-

össä on henkilöstön hyvinvointi sekä yritystoiminnan menestyminen myös tule-

vaisuudessa. (Suomen riskienhallintayhdistys 2020b.) 

 

Riskeihin voidaan kuitenkin varautua, jos osataan tunnistaa, millaisia erilaisia ris-

kejä yritystoimintaa voi uhata. Tästä käytetään nimeä riskienhallinta. Riskienhal-

linnan kannalta kolme oleellisinta seikkaa ovat siis riskien tunnistaminen, riskien 

analysointi sekä määrittely, millaisia riskinhallintakeinoja on käytettävissä. (Viitala 

& Jylhä 2014, 340.) 

 

Riskien tunnistaminen on ensimmäinen vaihe riskienhallinnassa. Tunnistaminen 

auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea voi mahdollisesti tapahtua, jolla on vaiku-

tusta yrityksen toimintaan ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Kun riskit 

tunnistetaan, niihin voidaan myös varautua. Tarkoitus on tunnistaa ja ryhmitellä 

erilaiset riskit esimerkiksi jakamalla ne strategisiin, taloudellisiin, operatiivisiin ja 

vahinkoriskeihin. (Viitala & Jylhä 2014, 341.) 

 

Riskienhallinnan toisena vaiheena on riskin analysointi. Riskianalyysin tarkoituk-

sena on ymmärtää tunnistetun riskin suuruus ja riskin luonne. Riskianalyysin 
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avulla voidaan arvioida riskin todennäköisyys, seuraukset ja uusiutuminen. (Vii-

tala & Jylhä 2014, 344.) 

 

Riskien analysoinnin jälkeen tulisi miettiä, mikä riskien hallinnan keinoista olisi 

sopivin juuri kyseistä riskiä ajatellen. Riskien hallinnan keinoja on monia, ja sen 

valinta riippuu riskin luonteesta ja suuruudesta. Riski voidaan välttää poistamalla 

kyseisen riskin aiheuttava toiminto tai tekeminen. Tällainen voisi olla esimerkiksi 

ryhtyminen yhteistyöhön epäluotettavan toimijan kanssa. Riskejä voidaan myös 

vähentää pitämällä huolta muun muassa henkilöstön ajantasaisesta koulutuk-

sesta sekä huoltamalla koneet ja laitteet ajallaan. Näillä toimenpiteillä pienenne-

tään muun muassa turvallisuusriskejä. Riskien siirtäminen on myös mahdollista 

erilaisten sopimusten kautta, jolloin sopimuksen toinen osapuoli vastaa osittain 

tai kokonaan riskeistä. Esimerkiksi vakuutus on yksi riskien siirtämisen keino. Va-

rautuminen riskien varalta on myös tärkeää, jolloin monilta riskien seurauksilta 

voidaan välttyä mahdollisesti kokonaan. Riskeihin voidaan varautua niiden mit-

taamisen ja raportoinnin avulla sekä konkreettisesti esimerkiksi varautumalla tu-

lipaloriskiin sijoittamalla sammutusvälineet yrityksen tiloihin. Yksi riskienhallinnan 

keino on myös riskien tietoinen ottaminen. Tällöin riskin mahdolliset seuraukset 

tulee huomioida ja niihin pitää osata varautua. Tietoisen riskin ottaminen saattaa 

kuitenkin usein olla myös kannattavaa yritystoiminnan kannalta. (Viitala & Jylhä 

2014, 345–346.) 

 

Seurannalla ja raportoinnilla on suuri merkitys riskienhallinnassa. Aikaisempien 

tilastojen ja raporttien avulla osataan ennaltaehkäistä tulevia riskejä ja varautua 

niihin. Seurannan avulla voidaan varautua mahdollisiin riskeihin, joita ei ole vielä 

tunnistettu. Ajantasaisella tilastoinnilla myös piiloon jääneet vahingot kustannuk-

sineen voidaan huomata. Yrityksen tulisi myös päättää maksetaanko riskeistä 

syntyneet kustannukset ennaltaehkäisevästi vai niiden toteutumisen myötä. (Lo-

gistiikan maailma 2020.)  

 

Strategiset riskit liittyvät yrityksen tavoitteisiin pitkällä aikavälillä. Yritys laatii stra-

tegian, jolla päästä kyseisiin tavoitteisiin, mutta tämä pitää kuitenkin sisällään mo-

nia epävarmuustekijöitä. Ulkoiset strategiset riskit voivat liittyä muun muassa kil-

pailijoihin, asiakkaisiin tai muihin toimintaympäristön odottamattomiin muutoksiin. 
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Sisäiset strategiset riskit puolestaan liittyvät suunnitellun strategian toteutumisen 

epäonnistumiseen. Strategian toteutus voi epäonnistua, kun yritys kohdistaa voi-

mavaransa vääriin ja strategian toteutumisen kannalta epäoleellisiin asioihin. (Il-

monen ym. 2010, 71–72.) 

 

Taloudelliset riskit ovat yrityksen rahaprosessin tuomat riskit. Taloudelliset riskit 

voivat liittyä maksuvalmiuden heikkenemiseen tai korkojen nousuun. Taloudelli-

siin riskeihin lukeutuvat myös talouden raporttien virheellisyys, yllättävät verotus 

tai pääomarakenteen muutokset. (Ilmonen ym. 2010, 74–75.) Merkittävä talou-

dellisia riskejä ovat vastapuoliriskit, jotka pitävät sisällään sopimusrikkomukset 

tai luoton maksukyvyttömyyden. Vastapuoliriski syntyy silloin, kun esimerkiksi 

asiakas ei maksa tilaamansa tuotetta tai palvelua, jolloin yritykselle syntyy luotto-

tappiota. Tällaisia riskejä voidaan ehkäistä muun muassa tarkistamalla yhteistyö-

kumppaneiden ja asiakkaiden luottokelpoisuus jo etukäteen. (Suomen riskienhal-

lintayhdistys 2020c.) 

 

Operatiiviset riskit puolestaan ovat välillisesti tai välittömästi sidoksissa yrityksen 

jokapäiväisiin toimintoihin. Ne ovat vahinkoja tai yrityksen maineen kärsimiseen 

liittyviä riskejä. Näitä riskejä voi syntyä esimerkiksi järjestelmien toimimattomuu-

den, epäonnistuneen johtamisen, henkilöstön lakkojen tai muiden resurssien va-

javaisuuden sekä ulkoisten tapahtumien myötä. (Ilmonen ym. 2010, 73–74.)  

 

Yksi riskien ryhmittelyssä käytetty ryhmä on vahinkoriskit. Tavallisimpia vahinko-

riskejä, jotka voivat haitata yrityksen toimintaa tai jopa keskeyttää sen, ovat esi-

merkiksi tulipalot, vesivahingot tai rikoksen uhriksi joutuminen. Vahinkoriskeihin 

luokitellaan lisäksi henkilöstöön liittyvät riskit, kuten poissaolot ja työtapaturmat. 

Vahinkoriskejä ovat myös erilaiset ympäristöön liittyvät riskit, kuten muun muassa 

saasteet ja vaarallisien kemikaalien käsittely, tautien leviäminen tai ympäristö-

vastuun laiminlyönti. (Ilmonen ym. 2010, 75.)  
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4 Yrityksen toimintaympäristö 

 

 

Yrityksen toimintaympäristöä tulisi arvioida jo liiketoiminnan suunnittelussa. Toi-

mintaympäristö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: makro- ja mikroympäris-

töön. Makroympäristöön kuuluvat yrityksen toimintaan laajemmin vaikuttavia te-

kijöitä, johon yritys ei itse pysty suuresti vaikuttamaan. Makroympäristöön 

kuuluvat esimerkiksi taloudellinen tilanne markkinoilla, teknologian kehitys, sekä 

poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät. Mikroympäristö eli yrityksen lähiympäristö 

puolestaan pitää sisällään muun muassa kysyntään ja kilpailuun vaikuttavia teki-

jöitä. Yritys pystyy myös itse vaikuttamaan omalta osaltaan näihin makroympä-

ristön tekijöihin. (Viitala & Jylhä 2014, 44.)  

 

PESTE-analyysin on yksi yrityksen toimintaympäristön analyyseista. PESTE-

analyysissä käydään läpi yrityksen ulkoisen toimintaympäristön eli makroympä-

ristön eri osa-alueet: taloudellinen, teknologinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen 

sekä sosiaalinen ympäristö. Näitä eri toimintaympäristön osa-alueita analysoi-

malla saadaan selville, millainen on yrityksen nykyinen toimintaympäristö, sekä 

varautua mahdollisiin muutoksiin tulevaisuudessa. (De Bruin 2016.) 

 

Fyysinen toimintaympäristö majoituspalvelun näkökulmasta kattaa yrityksen tilat 

ja muun ympäristön eli sen, minkä asiakas näkee palvelun toteutuessa. Ympäris-

tön rooli majoituspalveluissa on suuri. Ensimmäinen seikka fyysistä toimintaym-

päristöä tarkastellessa ovat ympäristön siisteys ja laatu. Nämä eivät yksistään 

kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös visuaalisesti viihtyisä ja miellyttävä ympä-

ristö. Yksi merkittävimmistä palveluympäristön tekijöistä ovat opasteet eli teh-

dään palvelun löytämisestä mahdollisimman vaivatonta ja luodaan haluttu mieli-

kuva yrityksestä. (Varrio 2007, 18.) 
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4.1  Makroympäristö 

 

 

4.1.1  Taloudellinen ympäristö 

  

Taloudellinen ympäristö määrittää osaltaan kokonaisostovoimaa. Kokonaisosto-

voima kertoo, kuinka paljon ihmisillä on taloudellisesti varaa ostaa tuotteita tai 

palveluita. Alueellisesti sekä valtioiden välillä kokonaisostovoiman määrässä on 

huomattavia eroja. Tähän vaikuttavat tulotaso, talouskasvu ja tuottavuus. (Berg-

ström & Leppänen 2018, 35.) 

 

Kokonaisostovoiman määrä vaihtelee myös suhdannevaihtelujen myötä. Talou-

denkehitystä voidaan tarkastella suhdanteiden avulla. Suhdannevaihtelut saavat 

aikaan ilmiöitä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Noususuhdanteen aikana työllisyys 

usein lisääntyy, sen myötä kasvavat myös ihmisten ostohalukkuus ja ostovoima. 

Laskusuhdanteen aikana vaikutus on päinvastainen: ihmiset säästävät, työllisyys 

huononee ja mahdollisesti velkaannutaan, eli silloin myös ostovoima pienenee. 

Lisäksi rahan arvon aleneminen eli inflaatio vaikuttaa ostovoimaan. Pieni ja mal-

tillinen inflaatio usein vaikuttaa ostovoimaan positiivisesti. Rajut muutokset kui-

tenkin romahduttavat ostovoiman, koska korot ja hinnat nousevat eli esimerkiksi 

investointien tekeminen on kalliimpaa. (Bergström & Leppänen 2018, 35–36.) 

 

 

4.1.2  Teknologinen ympäristö 

 

Teknologisten ympäristötekijöiden vaikutukset riippuvat alueesta tai maasta. Ne 

voivat olla joko yritystoimintaa edesauttavia tai mahdollisesti jopa este koko toi-

minnalle. Kehittyneissä maissa ja alueilla teknologia on nykyaikana osa arkipäi-

vää kannattavassa liiketoiminnassa. Digitalisoituminen ja sähköinen liiketoiminta 

antavat yritykselle myös mahdollisuudet menestyä maailmanlaajuisesti. Teknolo-

gian kehitys tuo mukanaan kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten 

pelkästään verkossa toimivat yritykset. Alhaisemman kehityksen maissa kuiten-

kin teknologian ja digitalisaation kehitys on jäljessä eikä tietynlaista markkinointia 
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tai liiketoimintaa voida sen vuoksi toteuttaa samalla lailla tai ollenkaan. (Viitala & 

Jylhä 2014, 46.) 

 

Kilpailu matkailualalla kasvaa koko ajan digitalisaation ja globalisaation myötä. 

Digitaalisten kanavien kautta kuluttajat voivat helposti vertailla tarjontaa eri yritys-

ten välillä. Koko Suomelle tämä on antanut mahdollisuuden tehdä yhteistyötä ja 

kilpailla monien kansainvälisten yritysten kanssa. Myös monet pienet yritykset 

pystyvät kilpailemaan isompien yrityksien kanssa hyödyntäessään digitalisaatiota 

ja uutta teknologiaa. (Business Finland 2019.)    

 

 

4.1.3  Poliittinen ja yhteiskunnallinen ympäristö 

 

Poliittinen ja yhteiskunnallinen toimintaympäristö pitää sisällään eri päätösvaltais-

ten tahojen määrittelemät ohjeet, säädökset ja lait. Nämä säätelevät ja rajoittavat 

yrityksen toimintaa. (Bergström & Leppänen 2018, 37.) Kuviossa 5 on esitetty 

erityisesti matkailu- ja ravitsemustoimialaan vaikuttavia lakeja ja säädöksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5.   Matkailu- ja ravitsemustoiminnassa huomioitavia lakeja (Matkailu- ja 

Ravintolapalvelut MaRa ry 2020a). 

 

Poliittiset toimet, kuten verotus, ympäristösäädökset sekä sosiaali- ja työmarkki-

napolitiikka, vaikuttavat yritystoimintaan väistämättä. Erilaiset yhteiskunnalliset 

toimijat edesauttavat yritystoimintaa, mutta lisäksi valvovat, että yritykset toimivat 

lakien ja säädösten mukaan. Lisäksi julkisen vallan eri tahot voivat toimia myös 

Matkailu- ja ravitsemustoiminnassa huomioitavia keskeisiä lakeja ja asetuksia 

 

▪ Alkoholi ▪ Matkapaketit ▪ Varaus- ja peruutusehdot 

▪ Elintarvikkeet ▪ Omavalvonta ▪ Verotus 

▪ Hiilineutraalisuus ▪ Tekijänoikeudet ▪ Vuokrasopimus 

▪ Järjestyksenvalvonta ▪ Tietosuoja ▪ Yhdenvertaisuus 

▪ Liikenne ▪ Tupakka 
 

▪ Maksaminen ▪ Turvallisuus 
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yrityksen asiakkaina ja täten vaikuttaa yritystoimintaan. (Bergström & Leppänen 

2018, 37.) 

 

 

4.1.4  Ekologinen ympäristö 

 

Yrityksen tulisi tietää toimintansa ympäristövaikutukset ja kehittää sen myötä toi-

mintaansa sekä tuntea ja noudattaa siihen liittyvää lainsäädäntöä koko yrityksen 

elinkaaren ajan. Ekologinen toimintaympäristö kattaa luonnon hyvinvointiin liitty-

vät tekijät. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2016.) Matkailu- ja ravintola-alalla toimi-

ville yrityksille ympäristövastuu pitää sisällään luonnonvarojen kestävän käytön, 

ruokahävikin ja jätteiden määrän vähentämisen sekä mahdollisten muiden ympä-

ristöhaittojen ehkäisyn. Alalla on käytössä myös erilaisia ympäristösertifikaatteja 

ja merkkejä, kuten pohjoismainen Joutsenmerkki, Green Key-ympäristömerkki, 

EU-ympäristömerkki ja ympäristösertifikaatti ISO 14001. (Matkailu- ja Ravintola-

palvelut MaRa ry, 2020b.) 

 

 

4.1.5  Sosiaalinen ympäristö 

 

Väestön rakenne kertoo sosiaalisesta toimintaympäristöstä. Tähän kuuluvat esi-

merkiksi ihmisten tulo- ja koulutustaso, ikärakenne, kieli ja terveydentila. Nämä 

tekijät säätelevät muun muassa sitä, kuinka paljon ihmisillä on varaa kuluttaa ja 

ostavatko ihmiset perustarpeiden täyttämisen lisäksi myös mielihyvää tuottavia 

tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi vapaa-ajan lisääntyminen ja väestön muuttuvat 

kulutustottumukset vaikuttavat yrityksen toimintaan. (Viitala & Jylhä 2014, 47.)  

 

Kuluttajien arvomaailma on myös muuttunut vuosien myötä. Matkailijan valintoi-

hin vaikuttaa nykyisin muun muassa ilmastonmuutos. Kuluttajat valitsevat yhä 

useammin yrityksen, jonka arvoihin kuuluu kestävä kehitys. Matkailijoiden arvos-

tus kasvaa myös yhä enemmän aitoja ja uniikkeja kokemuksia tarjoavia yrityksiä 

kohtaan. Yritysten sosiaalinen hyväksyttävyys on siis suuressa roolissa, koska 

moni matkailija haluaa myös kuluttaa arvojensa mukaisesti. (Business Finland 

2019.) 
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4.2  Mikroympäristö 

 

 

4.2.1  Kilpailu 

 

Liiketoimintaa suunnitellessa on tärkeää tiedostaa, ketkä ovat yrityksen mahdol-

lisia kilpailijoita. Kilpailutilannetta tulisi arvioida ja ennakoida.  Kuinka jo olemassa 

olevat tai markkinoille tulevat uudet yritykset vaikuttavat ostovoimaan? Kerää-

mällä tietoa ja ennakoimalla kilpailevissa yrityksissä tapahtuvia muutoksia voi-

daan tarvittaessa muuttaa omaa strategiaa ja toimintamalleja yrityksen kannatta-

vuuden säilyttämiseksi. Lisäksi tulisi miettiä yrityksen asemaa ostomarkkinoilla, 

kun tarkoituksena on esimerkiksi saada omalle yritystoiminnalle yhteistyökump-

paneita tai palkata työntekijöitä. (Viitala & Jylhä 2014, 46–47.) 

  

Yritykseltä tulisi menestymisen kannalta löytyä kilpailuetu, jolla erottua samoilla 

markkinoilla kilpailevista yrityksistä. Erottumisella pyritään myös löytämään so-

piva markkinarako eli oikea asiakasryhmä, jonka tarpeita kilpailijat eivät pysty tyy-

dyttämään tai se on puutteellista. Oikean markkinaraon löytäminen voi antaa yri-

tykselle hyvän kilpailuedun muihin yrityksiin nähden ja olla huomattava 

menestystekijä yritystoiminnan kannalta. (Bergström & Leppänen 2018, 81.) 

 

Kilpailuetu voi olla taloudellinen, toiminnallinen tai imagollinen. Taloudellisena kil-

pailuetuna voi olla esimerkiksi hinta eli yritys pystyy pitämään hinnat alhaisem-

pina kilpailijoihinsa nähden. Hinnan käyttö kilpailuetuna on kannattavaa, jos yritys 

pystyy tuottamaan palvelun tai tuotteen alhaisemmilla kustannuksilla, tehok-

kaammin tai ostot ovat edullisempia kuin kilpailijoilla. Toiminnallisen kilpailuedun 

saavuttaessaan yrityksen palvelu tai tuotteet ovat kilpailijoihin nähden parempia. 

Tähän vaikuttavat tuotteiden ominaisuudet, kuten esimerkiksi ulkonäkö, suunnit-

telu tai teho sekä palvelun ja tuotteiden laatu. Kilpailuetuna voi olla myös imago, 

jos yritys tai tuote on saavuttanut hyvän maineen. Imagolla tarkoitetaan mieliku-
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via ja odotuksia johonkin liittyen. Kun tuote tai palvelu saavuttaa positiivisen ima-

gon, ostajien arvostus ja mielikuvat sitä kohtaan ovat korkealla. (Bergström & 

Leppänen 2018, 65.)  

 

 

4.2.2  Kysyntä 

 

Kysynnällä tarkoitetaan palvelun tai tuotteen määrää, jonka ostajat ovat tietyllä 

aikavälillä valmiita ostamaan. Yrityksen pitäisi pystyä arvioimaa kysynnän mää-

rää ja sen mukaan arvioida tuotteiden ja palvelujen tarjonnan määrää ja tarjoo-

maa. (Pakkanen, Korkeamäki & Kiiras 2013, 75–76.) 

 

Kysyntään vaikuttavat monet eri tekijät, kuten asiakkaat, kilpailutilanne, yhteis-

kunta ja maailmanlaajuiset tapahtumat. Ostajien eli asiakkaiden taloudellinen ti-

lanne sekä tarve kyseiselle tuotteelle tai palvelulle määrittelevät kysynnän mää-

rän. Lisäksi ihmisten arvot ja tavat ohjailevat heidän toimintaansa ja näin ollen 

vaikuttavat myös kysyntään. Lisäksi kilpailutilanne markkinoilla, kuten yritysten 

määrä ja niiden välinen kilpailu ohjailee kysyntää. Yritys voi omalla toiminnallaan, 

kuten hinnoittelulla, markkinoinnilla ja mainonnalla sekä tuotteiden ja palveluiden 

laadulla vaikuttaa merkittävästi kysynnän määrään. Kysyntään vaikuttavia yhteis-

kunnallisia tekijöitä ovat puolestaan esimerkiksi taloustilanne, suhdannevaihtelut, 

lainsäädäntö ja kulttuuri. Myös maailmanlaajuinen taloustilanne, erilaiset sopi-

mukset ja liittoutumat valtioiden ja yritysten välillä sekä väestölliset tekijät vaikut-

tavat tuotteiden ja palveluiden kysyntään. (Bergström & Leppänen 2009, 66).  

 

Matkailussa kysyntään vaikuttavat kaikki ihmiset, jotka matkustavat tai käyttävät 

sitä varten tuotettuja palveluita. Taloudellisesti hyvinvoivissa maissa ihmisillä on 

varaa matkustaa, niin kotimaan sisällä kuin ulkomaillekin. Matkailun kysynnän 

määrää ihmisten halukkuuden lisäksi ohjailevat poliittiset ja yhteiskunnalliset te-

kijät. Valtiot voivat panostaa taloudellisesti matkailuun ja houkutella näin turisteja 

ja yrityksiä maahansa. Yksityismatkailun lisäksi järjestetään paljon kansainvälisiä 

tapahtumia, joihin matkustaa ihmisiä eri maista. (Brännare ym. 2005, 31.) 
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Taulukon 1 arvot perustuvat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoihin, jotka on 

kerätty vähintään 20 vuode- tai matkailuvaunupaikkaa tarjoavilta majoitusliik-

keiltä. 

 

 

Taulukko 1. Yöpymiset majoitusliikkeissä eri vuosina koko Suomessa sekä eritel-

tynä Pohjois-Karjalassa. (Tilastokeskus 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.) 

 

Majoituspalveluiden kysyntä koko maassa on kasvanut vuodesta 2016 alkaen.  

Koko Suomen kaikissa majoitusliikkeissä vuonna 2019 kirjattiin reilut 23 miljoo-

naa yöpymisvuorokautta. Kotimaisten osuus määrästä oli noin 69 % ja ulkomais-

ten 31 % (taulukko 1). (Tilastokeskus 2020.)  

 

Pohjois-Karjalan alueella majoituspalveluiden kotimaiset asiakasmäärät ovat 

kasvaneet tasaisesti vuodesta 2016 lähtien, mutta ulkomaisten asiakkaiden koh-

dalla tilanne kääntyi hieman laskuun vuoden 2019 aikana. Kokonaisuudessaan 

yöpymiset ovat olleet kasvussa myös Pohjois-Karjalan alueella vuodesta 2016 

(taulukko 1). Vuoden 2020 tilanne näyttää maailmanlaajuisen koronaviruspande-

mian takia heikolta matkailun osalta myös Pohjois-Karjalassa. Monet matkai-

lualanyritykset ovat joutuneet sulkemaan ovensa ainakin väliaikaisesti.  (Tilasto-

keskus 2020.) 

 

Koko maa
Yöpymisvuorokaudet 

yhteensä

Muutos vuoteen 

2018 verrattuna 

%

Kotimaiset 

asiakkaat

Kotimaisten 

yöpymisten 

määrä 

edellisvuoteen 

verrattuna %

Ulkomaiset 

asiakkaat

Ulkomaisten 

yöpymisten 

muutos 

edellisvuoteen 

verrattuna

2019 23 095 660 3,9 16 039 663 4,2 7 055 997 3,1

2018 22 235 084 1,5 15 392 495 1,5 6 842 589 1,5

2017 21 914 154 7,7 15 171 320 4,1 6 742 834 16,8

2016 20 343 433 3,1 14 572 158 2,4 5 771 275 4,7

2015 19 738 123 -0,2 14 227 773 1,1 5 510 350 -3,5

Pohjois-Karjala
Yöpymisvuorokaudet 

yhteensä

Muutos vuoteen 

2018 verrattuna 

%

Kotimaiset 

asiakkaat

Kotimaisten 

yöpymisten 

määrä 

edellisvuoteen 

verrattuna %

Ulkomaiset 

asiakkaat

Ulkomaisten 

yöpymisten 

muutos 

edellisvuoteen 

verrattuna

2019 504 752 7,3 434 809 8,8 69 943 -1,4

2018 470 391 3,1 399 469 2,8 70 922 4,9

2017 456 323 1,4 388 734 0,1 67 589 9,2

2016 450 189 -6,4 388 285 -1,3 61 904 -29,6

2015 481 194 -1,1 393 305 2,6 87 889 -14,9

Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä
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Kotimaan matkailijoiden yöpymisvuorokaudet samaan vuoden takaiseen jaksoon 

(tammikuu-heinäkuu) verrattuna laskivat koronaviruksen myötä 74,4 % ja ulko-

maisten 95,7 % vuoden takaiseen verrattuna. Yhteensä yöpymisiä koko maassa 

oli 0,3 miljoonaa eli 80,7 % vähemmän kuin vuonna 2019. Useat majoitusliikkeet 

olivat suljettuina koko toukokuun 2020. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry: n 

teettämän jäsenkyselyn mukaan kysyntä kesäkuussa 2020 on edelleen heikkoa 

eikä kysynnän uskota nousevan huomattavasti myöskään heinä-elokuun aikana. 

Koronaviruksesta johtuvien rajoitusten myötä myös ulkomaisten matkailijoiden 

määrä on vähäinen. Suurin osa Suomeen saapuvista matkailijoista tulee Venä-

jältä, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Kiinasta. Näistä maista matkustaminen Suo-

meen on edelleen heinäkuussa 2020 kielletty. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi 

uskoo, että matkailupalveluiden kysynnän määrä on kotimaisten asiakkaiden va-

rassa pitkälle vuoteen 2021 asti. MaRan jäsenkysely toteutettiin 23.–25.6.2020. 

Kyselyyn tuli 635 vastausta. (Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa 2020c.) 

 

 

5 Talouden suunnittelu 

 

 

5.1 Rahoitus 

 

Oma pääoma pysyy yrityksessä koko sen elinkaaren, kun taas vieraspääoma 

tuottaa hyötyä vain määritellyn ajanjakson. Oma pääoma voi koostua yrityksen 

nykyisten tai yritykseen sijoittaneiden uusien omistajien rahallisesta panoksesta. 

Yritykseen rahaa sijoittaneilla on omistusosuus ja usein myös päätösvalta yrityk-

sessä. Sijoittajat eivät välttämättä kuitenkaan osallistu yrityksen toimintaan, vaan 

haluavat ajan kuluessa sijoittamalleen pääomalle tuottoa. (Viitala & Jylhä 2014, 

63.) 

 

Vierasta pääomaa yritys voi hankkia lainaamalla rahaa ulkopuoliselta taholta, ku-

ten pankilta. Vierasta pääomaa hakiessa tarvitaan kuitenkin usein vakuus sekä 

maksetaan korkoa pääoman lainaamisesta. Vakuus antaa lainanmyöntäjälle tur-

vaa lainatun pääoman saamisesta takaisin, jos yrityksen maksukyky heikentyy. 

(Viitala & Jylhä 2014, 64.) 
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Yrityksen perustamiskustannuksiin ja käyttöpääoman hankkimiseen on saatavilla 

erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusvaihtoehdon valinta riippuu, mihin rahaa 

tullaan käyttämään. Hyvä vaihtoehto laite- ja koneinvestointeja tehtäessä on osa-

maksu tai leasing. Kun kaluston hankintaan ei tarvitse käyttää niin paljon yrityk-

sen varoja kerralla, jää vakuuksia enemmän suurempiin investointeihin.  Muun 

muassa Valtion erityisluottolaitos Finnvera myöntää aloittaville pienille ja keski-

suurille yrityksille alkutakauksia sekä henkilökohtaisia yrittäjälainoja. (Säästö-

pankki 2020.) 

 

Yritysten käyttämiä rahoitusmuotoja ovat muun muassa seuraavat: 

o Leasing 

o Osamaksu 

o Luotollinen yritystili 

o Yrityslaina 

(Säästöpankki, 2020.) 

 

Yritys voi hakea rahoitusta Suomessa monilta eri tahoilta, kuten julkisilta rahoi-

tuslaitoksilta ja yksityisiltä pääomasijoittajilta. Pitkäaikaisia lainoja myöntävät elä-

kevakuutusyhtiöt, Finnvera ja eri pankit. Finnvera voi myöntää myös osittaisen 

lainatakauksen yritykselle. (Business Oulu 2020.) Esimerkkejä rahoituksen 

myöntäjistä listattuna: 

o Pankit  

o Rahoitus- ja luottolaitokset 

o Business Finland 

o Finnvera 

o ELY-keskus 

o Pääomasijoittajat 

o Enkelisijoittajat 

o Joukkorahoitus 

(Yrittäjät 2015.) 
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Yritys tarvitsee rahaa myös toimintansa ylläpitämiseen eli käyttöpääomaa. Käyt-

töpääoman määrään pidemmällä aikajaksolla vaikuttaa liiketoiminnan kannatta-

vuus ja yrittäjän tekemät ratkaisut. Pääsääntöisesti rahan pitäisi tulla asiakkailta, 

mutta yrityksen on mahdollista lainata tai saada rahaa lyhyeksi aikaa esimerkiksi 

investointeja varten. (Karjalainen 2013, 90.) 

 

Aloittavan yrityksen haasteita ovat menojen ja tulojen tasapainottaminen. Menoja 

on runsaasti, koska yritystoimintaa varten on tehtävä hankintoja ja kulut juokse-

vat, vaikkei asiakkailta tule vielä rahaa kassaan. Myös ostovelkoja voi mahdolli-

sesti erääntyä paljon samanaikaisesti, mutta myyntisaamisia ei välttämättä vielä 

ole tai ne saadaan vasta myöhemmin. Yrittäjän täytyisi siis miettiä kuinka yritys-

toiminta rahoitetaan sen alkumetreillä. (Karjalainen 2013, 90.) 

 

 

5.2 Investoinnit 

 

Yritystoimintaa perustettaessa joudutaan tekemään investointeja. Investoinnit 

voivat olla aineellisia hankintoja, kuten laitteet, koneet, rakennukset tai maa-alu-

eet, joita yrityksen on tehtävä liiketoiminnan mahdollistamiseksi. On olemassa 

myös paljon aineettomia investointeja, kuten muun muassa tuote- ja palvelukehi-

tysinvestoinnit sekä henkilöstön koulutus. Investointien tekeminen yrityksessä voi 

olla muun muassa tuotannon aloittaminen, tehostaminen, lisääminen, asetettujen 

säännösten noudattaminen tai ympäristökysymykset. Uudet investoinnit voivat 

mahdollistaa kustannuksien vähenemisen tai yrityksen aseman vahvistumisen tai 

avata täysin uusia mahdollisuuksia markkinoilla. Investoinnit tuovat yritykselle 

hetkellisesti suuriakin kassamenoja, mutta ne tuottavat yritykselle tuloa pitkällä 

aikavälillä. Kannattavuuslaskelmassa investoinnin hankintahinnasta lasketaan 

vuotuinen poisto eli niin sanottu kuluosuus. Vuotuisen poiston määrä lasketaan 

investoinnin käyttöiän ja kulumisen mukaan. (Viitala & Jylhä 2014, 314–315.) 

 

Investointien kannattavuutta voidaan vertailla erilaisten laskentamenetelmien 

avulla. Laskelmien avulla selvitetään, onko suunnitteilla oleva investointi kannat-

tava vai olisiko kannattavampaa suunnata varat johonkin toiseen investointikoh-

teeseen. Investointien hankinnan rahoittamiseen voidaan käyttää joko omaa tai 
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vierasta pääomaa.  Kannattavuuden arvioinnissa yleisimmät laskentamenetelmät 

ovat investoinnin takaisinmaksuaika ja investoinnin nykyarvo. (Eklund & Kekko-

nen 2016, 137.) 

 

Investoinnin takaisinmaksuajan menetelmä perustuu investointien tavoitteeseen 

maksaa itsensä ajan mittaan takaisin. Investoinnin tulisi siis tuottaa tulosta enem-

män kuin sen hankintameno on ollut. Takaisinmaksuajan menetelmässä laske-

taan tuo aika, jonka kuluessa investoinnin tuottama nettotulo ylittää hankintame-

non (kuvio 6). Silloin, kun laskettu takaisinmaksu aika on lyhyempi kuin 

investoinnin arvioitu käyttöikä, investointi on kannattava. (Eklund & Kekkonen 

2016, 144.) 

 

 

  

 

 

Kuvio 6. Investoinnin takaisinmaksuajan menetelmän laskukaava (Eklund & Kek-

konen 2016, 144). 

 

Esimerkki, investoinnin takaisinmaksuaika (kuvio 7):  

Laitteen hankintameno eli laitteen hinta + käyttöönottokustannukset + käyttöpää-

omantarve on 30 000 euroa. Laitteen tuottama vuotuinen nettotuotto on 10 000 

euroa.  Vuotuinen nettotuotto tarkoittaa investoinnin aikaan saamien tuottojen ja 

kustannusten erotusta.  Laitteen takaisinmaksuaika on siis kolme vuotta. Laitetta 

aiotaan käyttää yrityksessä viisi vuotta. Investointi on kannattava, koska se mak-

saa itsensä takaisin kolmessa vuodessa ja suunniteltu käyttöikä on viisi vuotta. 

(Eklund & Kekkonen 2016, 138, 144). 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Esimerkki investoinnin takaisinmaksuaika (Eklund & Kekkonen 2016, 

144). 

 

Takaisinmaksuaika = 

 

investoinnin hankintameno 

vuotuinen nettotuotto 

30 000 e 

10 000 e 
=    3 vuotta 
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Nykyarvonmenetelmää käytettäessä diskontataan investoinnin arvioidun pitoajan 

vuosittaiset nettotuotot nykyhetkeen. Näiden yhteenlaskettua arvoa verrataan in-

vestoinnin hankintakustannukseen. Kun nykyarvo on positiivinen, investointi on 

kannattava. (Eklund & Kekkonen 2016, 139.) 

 

Esimerkki, nykyarvonmenetelmä (taulukko 2):  

Yritys tekee laiteinvestoinnin, jonka hankintameno on 22 000 euroa. Yritys saa 

investoinnista joka vuosi nettotuottoa 8 000 euroa neljän vuoden ajan. Laskel-

massa huomioidaan vuotuinen inflaatio ja tuotto-odotus, joten laskentakorkokan-

naksi määritellään 5 %. Laskentakorkokannan avulla tulevaisuuden nettotuotot 

diskontataan nykyhetkeen, jolloin tuottojen arvo saadaan vastaamaan nykyhet-

ken rahallista arvoa. Tuotto-odotuksen laskentakorkokanta puolestaan voi olla 

esimerkiksi arvioitu investointikohteen tuottoprosentti. (Eklund & Kekkonen 2016, 

139). 

 

 

Taulukko 2. Esimerkkilaskelma, nykyarvonmenetelmä (Eklund & Kekkonen 2016, 

140). 

 

Taulukon 2 esimerkkilaskelmassa neljän vuoden tuotto diskontattuna nykyhet-

keen on yhteensä 28 916,25 euroa. Verratessa neljän vuoden tuottoa laitteen 

hankintakustannukseen (22 000 euroa) huomataan investoinnin olevan kannat-

tava, koska nettotuottojen nykyarvot ovat suuremmat kuin investoinnin hankinta-

kustannukset.  

 

 

 

 

1. vuoden tuotto = 8 000/(1+0,05) = 8 000/1,05 = 7 619,05 €    

2. vuoden tuotto = 8 000/(1+0,05)2= 8 000/1,1025 7 256,24 €    

3. vuoden tuotto = 8 000/(1+0,05)3= 8 000/1,157625 = 6 910,70 €    

4. vuoden tuotto = 8 000/(1+0,05)4= 8 000/1,215506 = 6 581,62 €    

Neljän vuoden tuotto diskontattuna nykyhetkeen 28 367,61 € 

Investoinnin hankintakustannus 22 000,00 € 

Erotus 6 367,61 €    
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6 Yhteenveto ja pohdinta 

 

 

Opinnäytetyön produktina syntyi liiketoimintasuunnitelma, jonka on tarkoitus aut-

taa toimeksiantajaa yritystoiminnan alkuvaiheen suunnittelussa sekä myöhem-

min toiminnan kehityksessä. Liiketoimintasuunnitelman sisältö koostui yrittäjän 

omasta alustavasta suunnitelmasta sekä opinnäytetyöntekijän omista kehityside-

oista ja aiheeseen perehtymisen kautta kerätystä teoriatiedosta. Opinnäytetyö-

prosessin tuloksena syntynyttä liiketoimintasuunnitelmaa yrittäjä pystyy käyttä-

mään sellaisenaan tai omien suunnitelmiensa rinnalla. Yrityksen 

perustamisprosessin edetessä liiketoimintasuunnitelmaa täytyy kuitenkin muo-

kata uusien suunnitelmien ja muutosten myötä. Etenkin talouden suunnittelun on 

tärkeää olla ajan tasalla. 

 

Opinnäytetyöprosessin käynnistäminen oli mielestäni melko hankalaa, mutta teo-

riatietoon perehtymällä ja lukemalla aiheesta aiemmin tehtyjä töitä kirjoittaminen 

alkoi sujua. Aluksi täytyi perehtyä myös lähdemerkintöjen tekemiseen sekä sopi-

vien lähteiden löytämiseen. Mielestäni yritykselle laaditun liiketoimintasuunnitel-

man tekeminen oli mielenkiintoisin osuus koko opinnäytetyössä. Tässä auttoi se, 

että yrittäjältä itseltään sai paljon tietoa perustettavan yrityksen tavoitteista ja tar-

jottavien palveluiden kokonaisuudesta. Lisäksi vierailin perustettavan majatalon 

tulevissa toimitiloissa, mikä auttoi hahmottamaan liiketoiminnan kokonaisuuden 

ja antoi etenkin SWOT-analyysin laatimisen kannalta oleellista tietoa. 

 

Haasteita liiketoimintasuunnitelman laatimiselle toi kuitenkin se, että yrityksen 

suunnittelu- ja perustamisprosessi ovat vasta hyvin alussa. Budjettia ja muita las-

kelmia on hyvin vaikea ennustaa vielä tässä vaiheessa, esimerkiksi investointien 

ja muiden yrityksen perustamiseen liittyvien kustannusten osalta. Kontioloikka Oy 

oli kuitenkin tehnyt yrittäjän kanssa yhdessä alustavan rahoituslaskelman ja 

myyntiennusteet tuleville vuosille, joista sai näkökulmaa perustettavan yrityksen 

talouden suunnitteluun. Lopullisia laskelmia ei kuitenkaan vielä ole saatu tehtyä, 

koska esimerkiksi toimitilojen kunnosta ja remontoinnista täytyisi saada ensin 



35 

 

 

ammattilaisten arviot, jolloin selviää, kuinka suuri menoerä on toimitilojen remon-

tointi ja kunnostus nykyisten säädösten mukaisiksi. Lisäksi yrittäjä ostaa toimitilat 

ensin omiin nimiinsä, minkä jälkeen vasta perustetaan yritys, jolle toimitilat vuok-

rataan. Tähän liittyy paljon epävarmuutta ja neuvotteluja muun muassa pankin 

kanssa.    

 

Opinnäytetyön aiheesta löytyi myös todella paljon tietoa, joten tietomäärän rajaa-

minen ja suurien aihekokonaisuuksien hallinta oli ajoittain haastavaa. Tiedon ke-

ruu oli kuitenkin mielekästä, koska aihe oli käytännönläheinen ja itselleni mielen-

kiintoinen. Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi toteutui hyvin, vaikka 

aikataulullisesti se kesti hieman suunniteltua pidempään. Työn tekeminen opetti 

myös hahmottamaa, kuinka opittua teoriatietoa toteutetaan käytännössä. 
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