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TIIVISTELMÄ 

 
Tutkintotyön ensimmäinen osa on liiketoimintasuunnitelman laadinnan opas, joka sopii 
soveltuen sekä aloittavalle että kokeneemmalle yrittäjälle. Opas on koottu erilaisista lii-
ketoiminnan suunnitteluun käytettävistä osioista. Siinä selvitetään liiketoiminnan suunnittelun 
keskeisimmät asiat; Yrityksen liikeidean ja organisaation kuvaukset, toimintaympäristön 
analyysit, yrityksen strategian hahmottaminen ja keskeiset ratkaisut, markkinointi-, 
henkilöstö- ja rahoitussuunnittelun peruspiirteet sekä riskien arvioinnin menetelmä.  
 
Ensimmäisenä tavoitteena oli tehdä tutkintotyön ensimmäisestä osasta kattava ja selkeä-
piirteinen opas tutkintotyön toisen osan, perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman 
laadinnalle. Toiseksi tavoitteeksi muodostui osoittaa liiketoimintasuunnitelman eri osioiden 
vahva kytkentä toisiinsa.  
 
Tutkintotyön tekemiseen on käytetty kirjallisen ja sähköisen lähdemateriaalin lisäksi hen-
kilöhaastatteluja ja yrittäjätilaisuudesta koottua materiaalia. Lisäksi elokuvakahvilan lii-
ketoimintasuunnitelmaosaa varten toteutettiin kyselytutkimus rajatulle asiakaskohderyhmälle. 
 
Liiketoimintasuunnitelmaopas osoittautui toimivaksi työkaluksi kahvilan liiketoiminta-
suunnitelman tekemiselle. Erityisesti strategiaprofiilissa käytetty havainnollistava kuvaaja 
selkiytti liikeideaa ja sai pohtimaan yrityksen kilpailuasemaa erittäin kilpaillulla alalla. Eri 
lähteistä poimittujen kysymysten avulla oli helppo lähteä täyttämään tyhjää liiketoiminta-
suunnitelmapohjaa. Suunnitelman tekeminen kehitti paitsi liiketoiminnallista ajattelua myös 
kirjoittajaa toimialansa ammattilaisena. 
 
Liiketoimintasuunnitelma paljastui työn edetessä suuntaa antavaksi työkaluksi. Alkuperäinen 
tavoite tarkkojen tunnuslukujen ja sitä kautta mahdollisimman tarkan suunnitelman 
laadinnalle osoittautui vääräksi. Suunnitelman laatimisesta tuli henkinen matka, jonka aikana 
joutui pohtimaan omia resursseja uuden liiketoiminnan aloittamisen kannalta. Keskeisimpänä 
johtopäätöksenä syntyi oivallus siitä, kuinka liiketoimintasuunnitelman tarkoitus täyttyy 
riippumatta siitä perustaako yrityksen vai päättääkö luopua aikeistaan. 
   
Muita tietoja: Liite 1 Elokuvakahvilan liiketoimintasuunnitelma on salattu  
Avainsanat: Liiketoimintasuunnitelmat         Yrittäjyys         Yritystoiminta                             
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SUMMARY  
 
First part of the thesis is a business plan guide, aimed to both beginner and experienced entre-
preneur. The guide is a compilation of different business planning tools. It explains the most 
important tasks in business planning; Describing the business idea and organisation of the 
company, analysing company’s working environment, describing the strategy and its practical 
solutions, basis of planning the marketing, personnel and financing and solution for evaluat-
ing risks. 
 
First goal was to make the first part of the thesis comprehensive and clear guide for making 
second part of the thesis, business plan for movie cafe. Second goal was to show the strong 
connection between different parts of the business plan guide.  
 
Written- and electronic source material, interviews and information gathered from entrepre-
neur event was used for making the thesis. In addition, an inquiry was carried out for limited 
group of people representing the forthcoming customer group of the movie cafe. 
 
The business plan guide turned out to be a well working tool for making business plan to 
movie café. Especially the illustrative graph used in strategy profile tool cleared out the busi-
ness idea and forced one to think the competition position of the movie café in a very com-
petitive business. Questions picked from different sources helped to start the filling of empty 
business plan. Making the plan developed both business thinking and professional skills of 
author in her line of business. 
 
As the planning got further, it turned out to be a normative tool. Original aim was to find spe-
cific numbers and to make the business plan very accurate, but that turned out to be the wrong 
way. The business planning for movie café changed into an emotional journey where one had 
to consider; do I have the resources for starting up this business? The key conclusion was the 
realization that the function of the business plan is fulfilled whether it leads to starting the 
business or to giving up. 
 
   
Other information: Business plan of movie café is classified  
Key words: Business plans         Entrepreneurship                                           
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1 Johdanto 
 
Mielessäni lapsuudesta asti kytenyt haavekuva kahvilayrittäjyydestä 
sai uuden kipinän työskennellessäni kahvilamyyjänä kesällä 2006. 
Tämän myötä heräsi ajatus liiketoimintasuunnitelman laatimisesta 
omalle kahvilaliikeidealle opinnäytetyönä. Aiheen valintaa tukivat 
opintoni Tampereen Ammattikorkeakoulun yrittäjyyden suuntautumi-
sessa proAkatemiassa. 
 
Lopullinen työ on kaksiosainen. Ensimmäinen osa käsittelee liiketoi-
mintasuunnitelman laatimista. Liiketoimintasuunnitelman rungon sain 
yhdistelemällä eri lähteistä saatuja suunnitelmapohjia. Materiaalia 
suunnitelman laatimisesta löytyi runsaasti niin kirjallisuudesta kuin 
internetistä. Pyrin kokoamaan mallin, jonka pohjalta aloittavan yrittä-
jän on helppo laatia liiketoimintasuunnitelma. 
 
Teoriaosuuden avulla laadin tutkintotyön toisen osan, kahvilan liike-
toimintasuunnitelman. Se tulee toimimaan pohjana Tampereelle 
avattavalle elokuvakahvilayritykselle. Työn aloitin vuoden 2007 maa-
liskuussa laatimalla kyselyn elokuvapalvelun ja kahvilan yhdistämi-
sestä. Kysely toteutettiin 7–10.3.2007 Tampereen Lyhytelokuvajuh-
lien yhteydessä. Paikan päällä täytettävää kyselylomaketta jaettiin 
festivaalien kävijäryhmälle Finlaysonin Siperian ja Finnkinon eloku-
vateatteri Plevnan auloissa. Vastauksia saatiin 199 kappaletta. Kyse-
lylomake ja saadut vastaukset ovat elokuvakahvilan liiketoiminta-
suunnitelman liitteenä.  
 
Lisäaineistoa olen kerännyt käymällä Wayne’s Coffeen franchising -
yrittäjyystilaisuudessa, keskustelemalla ravintolayrittäjä Lasse Vid-
manin kanssa sekä haastattelemalla Jukka-Pekka Laaksoa, joka toimii 
Tampereen Lyhytelokuvajuhlien festivaalijohtajana ja Pirkanmaan 
elokuvakeskus ry:n toiminnanjohtajana. 
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2 Mikä on liiketoimintasuunnitelma? 
 

2.1 Liiketoimintasuunnitelman historia 
 
Koski ja Virtanen (2005) tuovat esille, kuinka liiketoimintasuunnitel-
mia alettiin laatia Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun yliopistojen ja 
korkeakoulujen professorit ja opiskelijat hakivat rahoitusta keksimil-
leen ideoille ja kehittämilleen tuotteille ja palveluille.  
 
Koska kyse oli uusista yrityksistä, joihin kaiken lisäksi liittyi suuri 
riski, oli niiden arvioiminen rahoittajille ongelmallista. Siksi he alkoi-
vat vaatia ideoiden kehittäjiltä kirjallisia kuvauksia tuotteen kehittä-
mismahdollisuuksista sijoituksiensa kannattavuuden varmistamiseksi 
ja riskien arvioimisen helpottamiseksi. Samalla havaittiin yhteys huo-
lellisesti laaditun suunnitelman ja yrityksen menestymisen välillä.  
 
Nämä riskirahoittajat, joita Suomessa nykyään kutsutaan pääomasi-
joittajiksi tai kasvurahoittajiksi (venture capitalist), alkoivat sittemmin 
edellyttää rahoitettavilta yrityksiltä kirjallisia liiketoimintasuunnitel-
mia. (Koski & Virtanen 2005: 9.) 
 

2.2 Liiketoimintasuunnitelman funktio 
 

Liiketoimintasuunnitelma kertoo: 
 
- Miksi liiketoimintamahdollisuus on olemassa? 
- Minkälaiset ominaisuudet ja resurssit yrittäjällä, yrittäjätiimillä tai 

liiketoiminnan johdolla on päämääriin ja tavoitteisiin pääsemi-
seksi? 

- Miten toiminnat organisoidaan liiketoiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi? 

(Koski & Virtanen 2005: 18.) 
 
Koski ja Virtanen (2005) tähdentävät, ettei liiketoimintasuunnitelmaa 
tulisi laatia vain rahoittajia varten. Liiketoimintasuunnitelma on ensi-
sijaisesti tarkoitettu yrittäjälle itselleen ja yrityksen johtamiseen. 
(Koski & Virtanen 2005: 22.) Viitala ja Jylhä (2006: 61) lisäävät lii-
ketoimintasuunnitelman laatimisen olevan alkavalle yrittäjälle ennen 
kaikkea henkinen matka, jonka aikana yrittäjälle selviää ja varmistuu, 
kannattaako lähteä luomaan uutta liiketoimintaa ja miten se kannattaa 
tehdä. 
 
Liiketoimintasuunnitelma toimii yrittäjän omana työkaluna myös yri-
tyksen perustamisen jälkeen. Koski ja Virtanen (2005: 20) painottavat 
liiketoiminnan laatimisen olevan jatkuva prosessi: kun suunnitelma on 
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liiketoimintaa käynnistettäessä tehty, sitä tulisi toiminnan kehittyessä 
myös kehittää ja päivittää liiketoiminnan muuttuvan, dynaamisen 
luonteen vuoksi. He korostavat liiketoimintasuunnitelman erinomai-
suutta apuvälineenä muutosten havainnoinnissa, niihin reagoimisessa 
ja keskittymisessä toiminnan kannalta olennaiseen. Rahoittajalle teh-
tävään suunnitelmaan Koski ja Virtanen (2005: 22) kehottavat kiin-
nittämään erityistä huomiota, sillä sen avulla on pystyttävä herättä-
mään rahoittajan kiinnostus kuvattavaan liiketoimintaan. 
 
Liiketoimintasuunnitelman kieliasun suhteen Koski ja Virtanen (2005: 
30.) ehdottavat vaalimaan yksinkertaista lauserakennetta, jossa lau-
seessa on yhtä verbiä kohti korkeintaan yksi adjektiivi. Tämän he pe-
rustavat Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin, joissa rahoitusta saa-
neiden suunnitelmien on todettu olleen kieleltään selkeitä ja tosiasioi-
hin perustuvia. 
 

2.3 Liikeidean kehittyminen 
 
Jos jokin ärsyttää sinua, löytyy todennäköisesti muitakin, jotka tunte-
vat samoin (Roddick, 2000: 36). 
 
Oman intuition voima on suuri liikeidean löytymisessä. Pohtimalla, 
mikä toimialassa ärsyttää ja minkä haluaisi olevan toisin, voi löytää 
idean, joka erottuu kilpailijoiden palveluista tai tuotteista. Idean tes-
taaminen onnistuu Collinsin (2005: 143) laatiman siilikonseptin 
avulla. 
 

Siilikonsepti 
 

  

 
Mistä 

olemme 
innostuneita? 

 
Missä voimme 
olla maailman 

parhaita? 

 
Mikä vaikuttaa 
taloudelliseen 

tulokseen? 

KUVIO 1. Siilikonseptin kolme kehää 
(Collins 2005: 143) 
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Mistä olemme innostuneita? 
Tämä on oleellisin ja tärkein osuus. Mitä on yrittäjyys ilman innos-
tusta? Vaikka olisit alallasi nero ja taloudellinen tulos olisi taattu, 
kuinka kauan jaksaisit ilman kuplivaa innostuneisuutta? Collinsin 
(2005: 143) mukaan ajatuksena ei ole pyrkiä jäljittelemään innostunei-
suutta, vaan tehdä sitä, mikä aidosti innostaa. 
 
Missä voimme olla maailman parhaita? 
Ensimmäiseksi mieleen tulevat omaksutut taidot. Collins (2005: 142) 
toteaa, ettei ydinosaaminen välttämättä tarkoita sitä, että on maailman 
paras. Hän kehottaa huomioimaan myös että se, missä yritys voi olla 
maailman paras, ei välttämättä kuulu yrityksen senhetkiseen toimin-
taan. On katsottava avarammin, jotta näkisi ne mahdollisuudet, joissa 
voi tulla parhaaksi. 
 
Mikä vaikuttaa taloudelliseen tulokseen? 
Tämä seikka on romuttanut monia ideoita, joista olen innostunut ja 
joissa olisin pystynyt olemaan paras. Bisnesajattelua on kuljetettava 
rinnalla liikeideaa punnittaessa. Collins (2005: 142) huomasi parhailla 
yrityksillä olevan kyvyn saada kassavirrat ja kannattavuus pysyvästi 
erinomaisiksi käyttämällä vain yhtä taloudellista tunnuslukua, voittoa 
x:ää kohden. 
 

Siniset meret 
 

Liikeideaa voi muokata edelleen pohtimalla sen asemaa kilpailuun 
nähden. Kim ja Mauborgne (2005: 24) ovat kehittäneet ajatuksen pu-
naisen ja sinisen meren yrityksistä. Heidän ajatuksensa mukaan punai-
set meret edustavat kaikkia olemassa olevia toimialoja ja siniset meret 
tuntemattomia markkinoita. 
 
Kim ja Mauborgne (2005: 33) kuvaavat, kuinka punaisen meren yri-
tykset pyrkivät peittoamaan kilpailijat rakentamalla puolustettavissa 
olevan aseman olemassa olevaan toimialarakenteeseen. Samalla he 
ovat huomanneet uusia sinisiä meriä valloittavien yritysten noudatta-
van täysin erilaista logiikkaa, jossa tehdään kilpailusta merkitykse-
töntä. Tämä onnistuu nostamalla selvästi sekä asiakkaiden että yrityk-
sen saamaa arvoa ja avaamalla sillä keinoin uutta, kilpailun piiriin 
kuulumatonta markkinatilaa. 
 
Suomen markkinoille uudella yritysidealla rynnistänyt Omenahotelli-
ketju hankki uutta sinisen meren kilpailuetua muista majoitusalan pal-
veluista poikkeavilla arvopainotuksillaan. Ketju panostaa hotellien 
keskeiseen sijaintiin, vuoteiden mukavuuteen, siisteyteen ja varusteta-
son laadukkuuteen edullisella hintatasolla. Toiminta perustuu itsepal-
veluun huoneen varaamisesta lähtien. Karsinnan kohteiksi ovat jääneet 
tyypillisistä hotellien tuntomerkeistä aulatilat, vastaanottovirkailija, 
ruokailutilat ja arkkitehtuuri. 
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3 Liiketoiminnan tiivistelmä 
 
Koski ja Virtanen (2005) kirjoittavat, kuinka liiketoiminnan rahoittajat 
ja tukijat painottavat tiivistelmän tärkeyttä koko liiketoiminnan arvi-
oinnissa. Vain noin yksi kymmenestä hankkeesta saa hakemaansa ra-
hoitusta. Moni karsiutuu pelkästään tiivistelmän perusteella. Mikäli 
tiivistelmä ei tuo selvästi esiin houkuttelevaa liiketoimintamahdolli-
suutta, kyvykästä johtoa ja hyvää rahantekopotentiaalia, ei 
liiketoimintasuunnitelman muita osioita lueta.  
 
Liiketoiminnan tiivistelmän tarkoitus on olla lyhyt yhteenveto kaikista 
muista suunnitelman osista. Sen kirjoittamiseen ja hiomiseen kannat-
taa varata aikaa. Koska tiivistelmässä asiat esitetään lyhyesti ja tii-
viisti, sen pituus kannattaa rajoittaa yhteen tai korkeintaan kahteen si-
vuun. (Koski & Virtanen 2005: 30–31.) 
 
Tiivistelmä kirjoitetaan viimeiseksi. Siinä tulee vastata seuraaviin ky-
symyksiin: 
 
- Ketkä omistavat yrityksen sekä mitkä ovat yrittäjien 

osaamisresurssit? 
- Mitä tuotteita ja/tai palveluja yritys tarjoaa? 
- Missä yritys toimii ja mikä on sen markkina-alue? 
- Mitä asiakasryhmiä yritys palvelee? 
- Mikä on tuotteiden hyöty asiakkaalle? 
- Mikä on yrityksen tavoiteimago? 
- Miten markkinointi hoidetaan? 
- Mitkä ovat yrityksen taloudelliset tavoitteet? 
- Mitä tiloja, koneita ja kalusteita yritys tarvitsee? 
- Mikä on pääoman tarve ja rahoitussuunnitelma? 



10 

4 Liikeidea 
 
Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä valitulla toimialalla. 
Liikeidea sisältää kuvaukset markkinoista, tuotteista ja organisaation 
toimintatavasta. Samalla liikeidea kuvaa yrityksen vahvoja puolia kil-
pailijoihin verrattuna. 
 
On muistettava, ettei liikeidea muodostu hetkessä, eikä kerran kehi-
tetty liikeidea ole ikuinen. Liikeidean elinikä vaihtelee toimialoittain. 
Yrityksellä tulisi liikeideoiden seurata toisiaan niin, että aina on ole-
massa kantava liikeidea. 
 
Liikeidea muodostuu seuraavista osista: 
 
Markkinat 
- Ketkä ovat asiakkaat, joiden tarpeita tuotteet ja/tai palvelut 

tyydyttävät? 
- Ketkä ovat pahimmat kilpailijat ja mitkä ovat näiden vahvat ja hei-

kot puolet? 
 
Tuotteet ja palvelut 
- Mitkä ovat yrityksen tuotteet ja/tai palvelut? 
- Miksi asiakas ostaa yrityksen tuotteen? Perustuuko valinta hintaan, 

laatuun, toimitusaikaan, saatavuuteen, tuotteen erilaisuuteen, 
myyntitaitoon vai siihen palveluun, joka tuotteeseen liittyy? 

 
Organisaatio 
- Mitkä ovat yrityksen henkiset voimavarat? (Tieto, taito ja osaami-

nen) 
- Mitkä ovat yrityksen välineelliset voimavarat? (Toimitilat, koneet 

ja laitteet) 
- Mitkä ovat yrityksen taloudelliset voimavarat? 
 
(Muotoiltu EDU.fi – opettajan verkkopalvelun liiketoimintasuunni-
telman pohjalta.) 
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5 Yrityksen organisaatio 
 

5.1 Omistus ja perustajatiimi 
 
Koski ja Virtanen (2005) nostivat tiivistelmän (ks. lukua 3) liiketoi-
mintasuunnitelman tärkeimmäksi osaksi. Organisaation kuvauksen he 
esittävät toiselle sijalle yleiseen mielipiteeseen perustuen. Organisaa-
tion kuvaus on syytä tehdä huolellisesti, sillä yrityksen johto ja johto-
ryhmä ovat pääomasijoitustoiminnasta tehtyjen tutkimusten mukaan 
tärkein valintakriteeri rahoituksen myöntämiselle. 
 
Liiketoimintasuunnitelmaan tulee liittää toimintaan osallistuvien hen-
kilöiden riittävän tarkat ansioluettelot, joista ilmenevät aiemmat työ-
suhteet, saavutukset työelämässä ja koulutus. Koulutuksen taustatie-
tojen selvittäminen on tärkeää sen vuoksi, että ne antavat kuvan henki-
lön tiedoista ja taidoista yritystoiminnan eri osa-alueilla. Lisäksi sel-
vitetään, ketkä yrityksessä ovat omistaja-partnereita ja millaisia ovat 
yrityksen voitonjakojärjestelmät. 
 
Yksi tärkeimmistä tekijöistä johtoa ja johtoryhmää arvioitaessa on 
henkilöiden sitoutuminen yrityksen toimintaan. Sitoutumista mittaa 
esimerkiksi henkilön oma rahallinen panostus yritystoimintaan. Si-
toutumista mittaa myös henkilön osallistuminen. Jos työskentely on 
täysipäiväistä ja työtä tehdään palkatta tai normaalia alemmalla pal-
kalla, se osoittaa korkeaa motivaatiota ja sitoutumista yrityksen ta-
voitteisiin. (Koski & Virtanen 2005: 32–33.) 
 

5.2 Henkilöstö 
 

Koski ja Virtanen (2005) huomattavat, ettei aloittavalla yrityksellä 
välttämättä ole vielä liiketoimintasuunnitelman laatimisvaiheessa hen-
kilöstö tiedossa. Tällöin henkilöstön kuvaus tehdään vasta liiketoi-
mintasuunnitelmaa päivitettäessä. Kuvauksessa kerrotaan henkilöstön 
osaamisalat, työkokemus, koulutus, olennaiset tiedot ja taidot ja mah-
dolliset muut osaamiseen vaikuttavat tekijät, esimerkiksi harrastukset. 
Henkilöstön vastuualueet ja tehtävät selvitetään mahdollisimman tar-
kasti. (Koski & Virtanen 2005: 33–34.) Myös työntekijöiden koulut-
tautumistarve on oleellista huomioida jo tässä kohtaa (Keskuskauppa-
kamari 2006: 9). 
 
Itse laadin tähän kohtaan taulukkomuotoisen arvion yrittäjän ja hen-
kilöstön viikoittaisesta työtuntimäärästä. Siitä näkyy selvästi pienen 
palveluyrityksen realistinen työvoiman tarve. Samalla sen avulla pys-
tyy arvioimaan yrittäjän sitoutumisen määrää suhteutettuna viikoittai-
seen työmäärään. Työtuntiarvio on hyödyllinen myös rahoitussuunni-
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telman kassavirtalaskelma-kohdassa, jossa sen avulla on mahdollista 
laskea ulkopuolisesta työvoimasta muodostuvat palkkakulut. 
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6 Toimintaympäristön analyysit 
 

Toimintaympäristön analyysit ovat hyödyllisiä liiketoimintasuunni-
telmaa tehtäessä monessa kohtaa. Ympäristöanalyysit antavat pohjaa 
niin riskianalyysin laatimiseen kuin yrityksen strategiatyöhön. 
  
Viitala ja Jylhä (2006) erottavat toimintaympäristöä analysoitaessa 
toisistaan laajan makroympäristön ja yrityksen oman lähiympäristön 
eli mikroympäristön. Makroympäristö tarkoittaa markkinoilla vallitse-
via väestön rakenteeseen liittyviä eli demografisia, taloudellisia, tekni-
siä sekä poliittisia ja lainsäädännöllisiä piirteitä ja edellytyksiä. Mak-
roympäristön tekijöihin yrityksellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. 
Mikroympäristössä vaikuttavat tekijät ovat niitä asioita, jotka ovat hy-
vin lähellä yritystä ja sen toimintaa ja joihin yrityksellä on mahdolli-
suuksia vaikuttaa, joskaan se ei voi niitä täysin hallita. Mikroympä-
ristö sisältää asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja kilpailijoihin 
kuuluvat tekijät. (Viitala & Jylhä 2006: 54; ks. myös Bergström & 
Leppänen 2003: 54.) 
 

6.1 Toimialan kehitys 
 

Koski ja Virtanen (2005) toteavat kotimarkkinoilla ja selkeästi raja-
tulla, perinteisellä toimialalla toimivan yrityksen toimialarakenteen 
kuvaukseen löytyvän helposti lähdeaineistoa. Tilastokeskuksen ai-
neistosta löytyy historiatietoa muun muassa toimialojen jalostusar-
vosta, kustannuksista ja henkilöstöstä. Tilastokeskuksen lisäksi toimi-
alatietoja on saatavana toimialaliitoilta ja keskusjärjestöiltä. Kauppa- 
ja teollisuusministeriö tekee toimiala-analyysejä monista keskeisistä 
toimialoista. Rahoituslaitokset, kuten pankit, Finnvera Oyj ja muut ra-
hoituslaitokset, tekevät myös toimialayhteenvetoja omasta asiakas-
kunnastaan. (Koski & Virtanen 2005: 47.) 
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6.2 Makroympäristö 
 

Monet ympäristölliset tekijät ovat kriittisiä liiketoiminnan onnistumi-
sen kannalta. Näitä tekijöitä ovat: 
 
- taloudelliset, poliittiset ja lainsäädännölliset tekijät 
- teknologiset tekijät 
- kilpailulliset tekijät 
- sosiaaliset ja kulttuuritekijät 
- globalisaatio 
- eettiset ja ekologiset tekijät 
- trendit ja megatrendit 
 (Viitala & Jylhä 2006: 54.) 
 
Bergström ja Leppänen (2003: 54) esittävät makroympäristön tekijöi-
den jaottelun erilailla: 
 
- julkisen vallan toimenpiteet 
- taloudellinen ympäristö 
- teknologinen ympäristö 
- demografinen ympäristö 
- kulttuuri ja elinympäristö 
- eettiset ja ekologiset tekijät 
- kansainvälinen ympäristö 
 
Makroympäristön tekijöiden perusteella analysoidaan riskianalyysin 
SWOT:ssa ulkoiset tekijät, uhat ja mahdollisuudet (ks. lukua 10). 
 
Julkisen vallan toimenpiteen aiheuttamasta kilpailutilanteen muutok-
sesta löytyy esimerkki kotimaasta. 1.6.2007 astui voimaan ravinto-
loissa tupakoinnin kieltävä tupakointilaki. Epätasa-arvoa kilpailuun 
aiheutti muutamien ravintoloiden saama jatkoaika sisätilatupakoin-
nille. Voimakkaimmillaan makroympäristön tekijä voi lopettaa koko-
naisen elinkeinon. Näin on käymässä Kroatiassa, jossa eläinaktivismi 
on saanut aikaan päätöksen turkistarhauksen kieltämisestä kymmenen 
vuoden siirtymäajalla. 
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6.3 Mikroympäristö 
 

Bergström ja Leppänen (2003: 54) luettelevat yrityksen mikroympä-
ristön tekijöiksi: 
 
- kysyntä ja markkinat 
- kilpailu 
- muut ulkoiset sidosryhmät 

▪ toimittajat ja alihankkijat 
▪ jakelutien välikädet 
▪ muut yhteistyökumppanit 
 

6.3.1 Kysyntä ja markkinat 
 

Markkina- ja kilpailija-analyysin tekeminen alkaa segmentoinnilla 
(Koski & Virtanen 2005: 51). Segmentointi on epäyhtenäisten mark-
kinoiden jakamista toisistaan erottuviin ostajaryhmiin, joista yritys 
valitsee oman kohderyhmänsä, jolle se suunnittelee ja toteuttaa ryh-
män tarpeita ja toimintatapoja vastaavan markkinointiohjelman (Berg-
ström & Leppänen 2003: 131). 
 
EDU.fi – opettajan verkkopalvelun liiketoimintasuunnitelmassa seg-
mentointikriteerejä ovat: 
 
- asiakkaiden tausta 

▪ ikä  
▪ sukupuoli  
▪ tulotaso  
▪ ammatti  
▪ perhetilanne  
▪ asuinpaikka  

- asiakkaiden arvostukset, elämäntyyli 
- tuotteen käyttö  

▪ jatkuva-satunnainen  
▪ suurkuluttaja-vähän käyttävä  
▪ lopputuote-komponentti-varaosa 

 
Kysymyksiä markkinoiden ja kysynnän määrittelyn avuksi: 
 

1. Keitä ja missä yrityksen asiakkaat ovat? Miten asiakkaat 
tavoitetaan? Miksi he ostavat yritykseltä? 

2. Millaisiin segmentteihin markkinat voidaan jakaa?  Millainen 
hinta- tai laatutaso eri segmenteillä on?  Onko segmenteillä 
kannattavuuseroja? 

3. Millainen on kysyntä koko toimialalla ja yrityksen toiminta-
alueella? 
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4. Mikä on yrityksen markkina-alue? 
5. Millainen on markkinaosuustavoite? 
6. Miten kysyntä tulee kehittymään seuraavien vuosien aikana? 

Mihin arvio perustuu? 
(Muotoiltu EDU.fi – opettajan verkkopalvelun liiketoimintasuunni-
telman pohjalta.) 
 
 
 
 
KUVIO 2. Yrityksen markkinaosuuden laskentakaava 

Yrityksen markkinaosuus (%) = 100 · yrityksen myynti (€)_______ 
 markkina-alueen myynti (€) 

(Mukailtu Bergström & Leppänen 2003: 73) 
 
Itse huomasin liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä tarkkojen markki-
natietojen löytämisen mahdottomaksi. Tarvitsemani tieto kohdentuu 
toimialaan H55402 Kahvilat ja kahvibaarit markkina-alueenaan Tam-
pereen seutukunta. Näin tarkkaa tietoa olisi ollut saatavilla Toimiala 
Online tietopalvelusta, mutta esteeksi nousi palvelun hintavuuden li-
säksi käyttöoikeuden rajoittuminen julkiselle sektorille. Yleisempää 
tietoa sain Tampereen Ammattikorkeakoulun kirjaston verkkoaineis-
tosta Toimialaraportit, josta löytyi ravitsemistoiminnan toimialara-
portti. Tämän sisältämä aineisto oli tarpeeseeni turhan laajaa. Ravit-
semistoimintaan kuuluu kahdeksan eri toimialaa ja sitä käsitellään 
valtakunnallisella tasolla. Lisäksi toimialaraportin tilastoissa kahvi-
baarit oli usein yhdistetty olut- ja drinkkibaarien kanssa yhteen. 
 

6.3.2 Kilpailu 
 
Yritys on harvoin markkinoilla yksin. Kilpailu onkin yksi tärkeim-
mistä yritysympäristön tekijöistä. Usein markkinoilla on kysyntää, 
mutta kovassa kilpailussa ei ole sijaa uudelle yritykselle, jos se ei ky-
kene eriyttämään liikeideaansa ja löytämään etuutta muihin markki-
noilla toimiviin yrityksiin nähden. Markkinoilla ei pidä yrittää miel-
lyttää kaikkia, vaan löytää oma erikoistumisalue ja lähtökohta kilpai-
luedun rakentamiselle. (Bergström & Leppänen 2003: 72–73.) 
 
Kilpailijatiedon jatkuva kerääminen ja tiedon oikeellisuuden arviointi 
on tärkeää kaikille yrityksille. Kilpailijoiden tunnistaminen ja seuranta 
pitää yrityksen valveilla markkinakentässä tapahtuvista muutoksista. 
(Viitala & Jylhä 2006: 56.) Tietoa kilpailijoista voi hankkia julkisista 
lähteistä, kuten vuosikertomukset, uutispalvelut ja erilaiset lehdet, 
sekä niin sanottuja epävirallisia kanavia käyttäen. Epävirallisia tieto-
lähteitä ovat henkilökontaktit, kuten asiantuntijat erilaisissa organi-
saatioissa, omat työtoverit ja asiakkaat. (Bergström & Leppänen 2003: 
80.) 
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Elokuvakahvilan liiketoimintasuunnitelmaa varten keräsin tietoa kil-
pailijoista nettisivustoilta www.vapaa-aikavirasto.com ja 
www.huviopas.net sekä benchmarking-vierailuilla eri Tampereen 
kahviloihin. 
 
Kysymyksiä kilpailutilanteen arvioimisen avuksi: 
 
- Millainen kilpailutilanne toimialalla vallitsee? 
- Keitä ja missä kilpailijasi ovat? 
- Mitkä ovat yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja ongelmat 

kilpailijoihin nähden? 
- Jos kyseessä on alkava yritys, selvitetään lisäksi mitä markkinoille 

pääsy vaatii, kuinka kauan se kestää ja mitä se maksaa? 
(EDU.fi – opettajan verkkopalvelu, Liiketoimintasuunnitelma.) 
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7 Tavoitteet ja strategia 
 

7.1 Päätavoitteet 
 
Keskeisten liiketoimintaan liittyvien tavoitteiden kirjaaminen ylös 
antaa selkeän kuvan yrityksen tahtotilasta. Onko yritys elämänta-
payritys vai onko tavoitteena voimakas kasvu? Päätavoitteet tiivistävät 
yrittäjän lähivuosien tavoitteet.  
 
Päätavoitteet: 
 
- Liikevaihto ja tulos  

▪ Arvioi tulevien vuosien liikevaihto ja tulos. 
- Markkina-asema  

▪ Millaisia markkina-asemaan liittyviä tavoitteita yrityksellä on? 
- Tuotekehitys 

▪ Onko tavoitteena kehittää uusia tuotteita tai palveluita? 
- Tuotanto 

▪ Mitä tavoitteita tuotannolle asetetaan? 
- Organisaatio ja henkilöstö 

▪ Mitä tavoitteita yrityksen organisaatiolle asetetaan? 
▪ Mitkä ovat henkilöstöön liittyvät tavoitteet (määrä, 

erityisosaaminen jne.)? 
- Taloudellinen asema 

▪ Mitä tavoitteita yrityksen taloudelliselle asemalle asetetaan? 
▪ Selvitä mm. yrityksen omavaraisuusasteeseen ja maksuvalmiu-

teen liittyvät tavoitteet. 
(Muotoiltu EDU.fi – opettajan verkkopalvelun liiketoimintasuunni-
telman pohjalta.) 
 

7.2 Strategian tarve 
 

Kamensky (2004) summaa lukuisten eri strategiaoppien yhdeksi yh-
teiseksi punaiseksi langaksi kilpailun. Strategian avulla yritys hallitsee 
ympäristönsä ja pyrkii selviämään kilpailusta. 
 
Strategiassaan yritys valitsee tietoisesti keskeiset tavoitteet ja toimin-
nan suuntaviivat. Tavoitteiden muodostumisen lähtökohtana ovat yri-
tyksen toimintaympäristön analyysit. Tärkeimpien strategisten valin-
tojen tekeminen vaatii valintojen tekemistä vaihtoehtojen viidakosta ja 
tärkeimpien valintojen panemista tärkeysjärjestykseen. Valittu strate-
gia ei toimi sinällään, vaan tehdyt strategiset valinnat on tiedostettava, 
jotta ne voidaan toteuttaa kurinalaisesti. (Kamensky 2004: 20–21.) 
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Strateginen käsitteistö on laaja. Viitala ja Jylhä (2006: 69) nostavat 
keskeisimmiksi käsitteiksi arvot, mission eli toiminta-ajatuksen, vi-
sion, päämäärät, tavoitteet ja strategisen asemoinnin. Strategisten 
suuntaviivojen hahmottamisen avuksi esittelen aluksi Michael Porterin 
kehittämät kilpailustrategiat, jatkan strategisen asemoinnin pohdintaan 
ja siitä itse strategisiin ratkaisuihin, jossa käsitellään arvoja, missiota 
ja visiota sekä pilkotaan ne toimenpiteiden muotoon. 
 

7.3 Kilpailustrategiat 
 

Yrityksen strategia-ajattelussa vaikuttavat edelleen vahvana Michael 
Porterin 1980-luvun alusta lähtien kehittämät strategiaopit. Porterin 
mukaan yrityksen kilpailustrategian päävaihtoehdot muotoutuvat sen 
mukaan, kenelle yritys tarjoaa tuotteitaan ja millä se aikoo erottua 
muista. Porterin malli on yhä toimiva jäsennys, jonka avulla voidaan 
arvioida yrityksen strategista asemaa ja pohtia tulevaisuuden valintoja. 
Strategisen kilpailukyvyn ymmärtämiseksi on pelkistettävä, miten 
yritys tarjoaa asiakkailleen parempaa arvoa kuin kilpailijansa. Saman-
aikaisesti on hahmotettava se liiketoiminnan malli ja systematiikka, 
jonka varassa se on mahdollista. Porterin klassiset perusstrategiat ovat 
kustannustehokkuus, differointi ja fokusointi. (Viitala & Jylhä 2006: 
74–75.) 
 

Kustannustehokkuus Kustannustehokkuuden strategia on kolmesta perusstrategiasta sel-
kein. Siinä yritys pyrkii toimimaan alhaisemmilla kustannuksilla kuin 
muut alan yritykset. Sillä on laaja toimintakenttä ja se toimittaa tuot-
teitaan useille eri asiakasryhmille. (Viitala & Jylhä 2006: 75) Tämä 
strategia on tyypillinen toimialoilla, joilla markkinat määräävät hin-
nan. Voittaja on se, joka pääsee alhaisimpiin kustannuksiin. (Ka-
mensky 2004: 231.) 

 
Differointi Erilaistamisen eli differoinnin perustana on päätös keskittyä asiakkai-

den yksilöllisiin tarpeisiin ja korkeaan laatuun. Differointiin perusta-
vat markkinat ovat pirstoutuneet osiin, joissa hyötyjä arvostetaan eri 
tavalla. Lisäksi tunnusomaista ovat lyhyet valmistussarjat ja korkeat 
hinnat. (Viitala & Jylhä 2006: 75.) Tällöin asiakkaan on koettava saa-
vansa kilpailijoihin nähden jotain sellaista lisäarvoa, josta hän on val-
mis maksamaan (Kamensky 2004: 240).  

 
Fokusointi Fokus- eli keskittämisstrategiassa yrityksen menestys perustuu bisnek-

sen kapea-alaiseen valintaan. Yritys valitsee tuote- tai markkinaseg-
mentin tai ryhmän segmenttejä ja tämän kapea-alaisen valinnan kautta 
se pyrkii saavuttamaan joko kustannus- tai differointiedun. (Ka-
mensky 2004: 243.) Keskittämistä eli fokusointia harjoittaa esimer-
kiksi yritys, joka toimittaa laivan tai paperikoneen tilaustuotantona. 
Tällainen niche-yritys keskittyy kapeaan osaan markkinoita ja pyrkii 
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hallitsemaan tuon osan tarjoamalla kyseisten markkinoiden arvostamia 
erityisetuja. (Viitala & Jylhä 2006: 76.) 
 

7.3.1 Strateginen asemointi 
 

Porterin ympäristölähtöiset perusstrategiat aktivoivat ajattelua. Tar-
kempaan strategian pohdintaan päästään yrityksen strategisen ase-
moinnin kautta. 
 
Viitala ja Jylhä (2006) yleistävät strategisen asemoinnin liittyvän yri-
tyksen toimintaan markkinoilla, siihen millaisen aseman se saa mui-
den joukossa. Usein asemaa haetaan ja arvioidaan akseleilla hinta- ja 
laatutaso, mutta voi olla tarpeellista käyttää ainakin paria erilaista ak-
selia. Asemoinnin pohdinta antaa tilaisuuden miettiä omaa yritysideaa 
eri näkökulmista ja auttaa kirkastamaan suunnitelmia. (Viitala & Jylhä 
2006: 70.) 
 

Strategiaprofiili Kim & Mauborgne (2005: 47) ovat menneet pidemmälle ja luoneet 
strategiaprofiilin sekä diagnostiseksi että käytännön toimenpiteitä oh-
jaavaksi viitekehykseksi uutta markkinatilaa havittelevalle sinisen me-
ren yritykselle (ks. lukua 2.3, Siniset meret). Strategiaprofiilin kautta 
yrittäjä ymmärtää syvemmin asiakkaan kokemien arvojen yhteyden 
yrityksen kehittämiseen. Sen kautta yritys voi korostaa omaa erottu-
mistaan kilpailijoista. Myös Koski ja Virtanen (2005: 14) nostavat ar-
vojen kuvaamisen jalustalle. He kutsuvat tätä termillä liiketoiminta-
mahdollisuus. Tämä tarkoittaa heidän mukaansa asiakkaan ongelmien 
ratkaisemista tarjoamalla sellaisia tuotteita tai palveluja, joilla on asi-
akkaalle arvoa. Koski ja Virtanen lisäävät, että pääomasijoittajat läh-
tevät yleensä mukaan vain sellaiseen liiketoimintaan, jossa tämä 
arvonlisä on selvästi tunnistettavissa. 
 
Kim ja Mauborgne (2005: 37 ja 47) esittävät, että strategiaprofiili pe-
rustuu asiakkaan saaman arvon ja kustannusten väliseen sopusointuun, 
arvoinnovaatioon. Strategiaprofiilin tärkeimmäksi elementiksi he ni-
meävät (2005: 48) arvokäyrän. 
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STRATEGIAPROFIILI

Ateriat Odotustilat Istumapaikan
v alinta

Jatkolennot Ystäv ällinen
palv elu

Nopeus Tiheät lähdöt

TOIMIALAN ARVOTEKIJÖITÄ

AR
VO

ST
US

Southwest Airlines Muut lentoyhtiöt Oma auto

KUVIO 3. Soutwest Airlinesin strategiaprofiili 
(Kim & Mauborgne 2005: 60) 
 
Strategiaprofiilin vaaka-akseli havainnollistaa tunnetun markkinatilan 
nykyistä tilannetta. Sen pohjalta voi ymmärtää, mihin kilpailijat tällä 
hetkellä investoivat, mitä kilpailutekijöitä alalla nykyään käytetään, 
miten kilpaillaan tuotteiden, palvelujen ja toimituksen osalta sekä mitä 
kilpailijoiden tarjonta antaa asiakkaille. Pystyakseli ilmentää, minkä 
tasoista tarjontaa asiakkaat saavat näiden kilpailutekijöiden osalta. 
Suuri pistemäärä tarkoittaa, että yritys tarjoaa kyseistä tekijää paljon ja 
myös panostaa siihen. Hinnassa korkea pistemäärä merkitsee korkeaa 
hintaa. (Kim & Mauborgne 2005: 47–48.) 
 
Toimialan strategiaprofiilin perusteellinen muutos edellyttää strategi-
sen painopisteen siirtämistä kilpailijoista vaihtoehtoihin ja toimialan 
asiakkaista ei-asiakkaisiin. Vaihtoehdot ovat laajempi käsite kuin kor-
vaavat tuotteet tai palvelut. Tuotteet tai palvelut voivat olla erilaisia ja 
täyttää erilaisia tehtäviä, mutta palvella samaa tarkoitusta. Esimerkiksi 
ravintoloilla ja elokuvateattereilla on vähän yhteisiä fyysisiä piirteitä, 
ja niiden tehtävä on erilainen. Ravintolat tuottavat sosiaalista ja gast-
ronomista nautintoa. Ravintolan tarjoama kokemus on aivan erilainen 
kuin elokuvateatterissa saatu visuaalinen elämys. Muodot ja tehtävät 
ovat erilaiset, mutta ihmiset käyvät kuitenkin ravintolassa samaa tar-
koitusta varten kuin elokuvissakin, viettämässä vapaailtaa. Ravintola 
ja elokuvat eivät ole toistensa korvikkeita, mutta vaihtoehtoja ne ovat. 
(Kim & Mauborgne 2005: 50 ja 71–72.) 
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Strategiaprofiilin teko-ohje: 
 

1. Nimetään 6–10 toimialalle tärkeintä tekijää vaaka-akselille. 
2. Valitaan kaksi tai enintään kolme tärkeintä kilpailijaa tai 

vaihtoehtoista ratkaisua ja piirretään niiden arvokäyrät. 
3. Muotoillaan oman yrityksen arvokäyrä. Pohditaan mitä toimi-

alalla voi poistaa, supistaa, korostaa tai kokonaan luoda. Hin-
nan ja asiakkaalle tärkeiden arvojen kohtaamisen aikaan saa-
miseksi valitaan 2–4 arvoa tuottavaa tekijää, joiden varassa 
lähdetään viemään yritystä eteenpäin.  

(Mukailtu Kim & Mauborgne 2005: 47–66.) 
 

7.4 Strategiset ratkaisut 
 

Arvot Kamensky (2004: 55) varoittaa, ettei yrityksen perusarvoja tule sotkea 
kilpailustrategiseen ajatteluun. Edellisessä strategiaprofiilissa tuodut 
arvot ovat asiakkaan arvoja, joilla pyritään voimistamaan yrityksen 
kilpailuasemaa. Yrityksien arvoilla puolestaan ei haeta välittömiä kil-
pailuetuja. Yrityksen arvot ovat sisäisiä arvoja, joilla on merkitystä 
organisaation henkilöille. Pelkkä järki ei riitä, vaan myös tunne on ol-
tava mukana. Arvoja ei vaihdella, vaan niiden takana on kyettävä 
olemaan vaikka seuraavat 100 vuotta. Niistä pidetään kiinni, vaikka ne 
toisivat yritykselle tilapäisesti jopa kilpailuhaittaa. Arvojen määrää 
rajoitetaan alle kymmeneen, hyvin toimivissa yrityksissä jopa alle 
viiteen. (Kamensky 2004: 54–55.) 
 
Ympäristö- ja ihmisoikeusasioiden aktiivisena ajajana tunnettu Body 
Shop -kosmetiikkaketjun perustaja Anita Roddick oli voimakas arvo-
jen tärkeyden puolestapuhuja. Hän havaitsi työntekijöillä olevan pyr-
kimyksiä ja arvoja, joita he eivät halua jättää työpaikan ulkopuolelle. 
Hän huomasi heidän haluavan mahdollisuuden työskennellä va-
kaumustensa mukaisesti yhdessä samoin ajattelevien ihmisten kanssa. 
(Roddick 2000: 58.) 
 

Missio Arvot luovat yrityksen sisäisen perustan, puitteet, joissa yrityksen 
alkuperäisestä yritysideasta johdettu missio toteutuu. Missio on toi-
minta-ajatukselle läheinen käsite. Monissa yrityksissä puhutaan tässä 
yhteydessä myös perustehtävästä. Toiminta-ajatuksen, perustehtävän 
tai mission määrittelyllä halutaan pitää koko yrityksen olemassaolon 
tarkoitus kirkkaana ihmisten mielissä. Tätä pohdittaessa haetaan vas-
tauksia kysymyksiin, miksi yritys on olemassa, mitä varten henkilöstö 
on töissä ja mikä on yrityksen ydinidea ja tehtävä. (Viitala & Jylhä 
2006: 69–70) 
 
Åkerbergin (2006: 105) Missiosta käytännön seurantaan -kaaviosta 
(ks. kuvio 4) saa selkeän käsityksen yrityksen mission merkityksestä 
yrityksen käytännön toimenpiteisiin. Kaaviossa missio puretaan 
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avainsanoiksi, joista muodostetaan yrityksen päämäärät eli strategia. 
Tavoitteenasetannassa päämäärät hajotetaan tarkoiksi tavoitteiksi, 
joissa kerrotaan myös aikataulut ja vastuuhenkilöt. Seurantaa suorite-
taan yrityksen strategiasta poimituilla avainmittareilla. 
 
Missio Yrityksemme  tuottaa  kustannustehokkaasti  kor‐

kealaatuisia  tuotteita  ja palveluja  täsmällisellä  toi‐
mitusajalla ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin. 

Avainsanat Kustannus 
Laatu 
Aika 
Joustavuus 

Visio Olemme  viiden  vuoden  kuluessa maailman  halu‐
tuin X‐hintaluokan tuotteiden valmistaja. 
Kustannus  ja  aika:  toimitusprosessit  integroidaan 
niin,  että  välivarastoista  päästään  eroon.  Läpi‐
menoaika tuotannossa puolitetaan. 
Laatu:  tuotteiden  takuuaika  on  kaksi  kertaa  pi‐
dempi kuin kilpailijoilla 

Strategia 

Joustavuus:  tuotteista  tehdään modulaarisia  siten, 
että  tuotantolinjoja  ei  tarvitse  säätää  erikseen  eri 
tuotevariaatioita valmistettaessa. 

Tavoitteen‐
asetanta 

 Toimitusprosessin  katkoskohdat  on  poistettu 
pp.kk.vv mennessä. 

 Alihankintaverkosto on koulutettu uuteen toimin‐
tatapaan pp.kk.vv mennessä. 

 Alle  X‐aikayksikön  kestävät  komponentit  on 
korvattu  kestävämmillä,  hintatason  nousematta 
pp.kk.vv mennessä. 

 Tuoterakenne on uusittu modulaariseksi pp.kk.vv 
mennessä. 

Avainmittarit  yksikkökustannukset 
 laatu 
 tuottavuus 
 läpimenoajat 
 asiakastyytyväisyys 
 käyttöpääoman kierto 

KUVIO 4. Missiosta käytännön seurantaan 
(Åkerberg 2006: 105) 
 

Visio Visio on näkyväksi tehty eli ääneen lausuttu ja usein myös muistiin 
kirjoitettu tahtotila, tulevaisuudenkuva. Sen tulisi olla suunnannäyttäjä 
sekä yrittäjälle itselleen että kaikille yrityksessä toimiville. Yksin toi-
miva yrittäjä voi saada visiosta tarvittavaa uskon vahvistusta. (Viitala 
& Jylhä 2006: 70.)  
 
Visiossa ilmaistaan usein liiketoiminnan suuruus esimerkiksi mark-
kina-aseman avulla tai ottamalla kantaa kasvuun. Toisinaan visio 
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saattaa jopa hyökätä suoraan kilpailijaa kohtaan tai ottaa vertailukoh-
teeksi jonkin menestyneen yrityksen joltakin toiselta toimialalta. (Ka-
mensky 2000: 67.) Visio muodostetaan eri määritelmien mukaan joko 
3–5 vuodeksi (Hakanen 2004: 63) tai jopa 10–30 vuodeksi eteenpäin 
(Kamensky 2004: 66). 
 
Åkerbergin lähtiessä muodostamaan yrityksen tavoitteita ja toimenpi-
teitä missiosta käsin, uskovat Viitala ja Jylhä (2006: 70) sekä Hakanen 
(2004: 69) vision voimaan. He edustavat koulukuntaa, jossa yrityksen 
strategiatyöskentelyn perustana on visio, josta tavoitteet ja toiminnot 
kumpuavat.  
 
Yritystä perustavan yrittäjän näkökulmasta katsottuna visio on vielä 
melko kaukana. Siinä, missä visio on kuin maali, mihin tähdätä, on 
missio työkalu, joka virittää jousen oikeaan kulmaan. Strategiatyös-
kentelyn aloittaminen tätä hetkeä kuvaavasta missiosta rakentaa sa-
malla perustaa yritykselle. Visio strategisen ajattelun lähtökohtana so-
pii paremmin yritykselle, joka on toiminut jo pitkään ja perusta on jo 
muodostettu. 
 



25 

8 Markkinointisuunnitelma 
 

8.1 Myyntitavoitteet 
 

Myyntitavoitteet eli arvioitu liikevaihto kirjataan liiketoimintasuunni-
telmaan. Apuna numeeristen arvojen laskennassa voidaan käyttää kas-
savirtalaskelmaa (Koski & Virtanen 2005: 62). Kassavirtalaskelmaan 
palaan vielä rahoitussuunnitelman yhteydessä (ks. lukua 11.4). Eloku-
vakahvilan liiketoimintasuunnitelmassa arvioin liikevaihdon kolmeksi 
vuodeksi eteenpäin. Numeerisen arvon sain kertomalla keskenään ar-
vioidun asiakaskäyntien määrän ja keskiostoksen suuruuden. 
 

8.2 Markkinoinnin kilpailukeinot 
 

Rope (2002: 102) suosittelee käyttämään markkinoinnin kilpailukei-
norakenteena perinteistä McCarthyn kehittämää mallia, jossa neljä 
P:tä (product, price, place, promotion) kuvaavat kilpailukeinojen pe-
ruselementtejä. Bergström ja Leppänen (2003: 147) täydentävät mallia 
viidennellä P:llä eli henkilöstöllä (personel). Erityisesti palveluyrityk-
sessä henkilöstöllä on olennainen asema yrityksen ulkoisen kuvan vä-
littäjinä. Olen samaa mieltä Bergtrömin ja Leppäsen kanssa henkilös-
tön tärkeästä asemasta kilpailukeinojen kentällä. Käsittelen henkilös-
töä kilpailukeinona henkilöstösuunnitelmassa (ks. lukua 9). 
 

8.2.1 Tuotteet ja palvelut 
 
Bergström ja Leppänen (2003: 165) opastavat määrittelemään ensin 
asiakasryhmät, joiden tarpeita halutaan tyydyttää ja vasta sitten mää-
rittämään tuotteet, millä tarpeisiin pyritään vastaamaan. Rope (2002: 
104) on samaa mieltä heidän kanssaan muistuttaen, ettei tuote saa olla 
toiminnan lähtökohta. Tämä on varsin tärkeä huomio, sillä usein ideat 
ovat tuoteinnovaatiolähtöisiä ja tuotteen mahdollisten asiakkaiden 
pohtiminen aloitetaan vasta tuotteen kehittämisen jälkeen. 
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Tuote- ja palveluvalikoimaa määriteltäessä yrityksen on vastattava 
mm. seuraaviin kysymyksiin: 
 
- Minkälaisia tuotteita ja palveluja yritys tarjoaa? 
- Mitkä ovat tuotteiden ja palvelujen ominaisuudet? 
- Mitä asiakkaan tarpeita ne tyydyttävät ja miten? 
- Mitä asiakashyötyjä ne tarjoavat? 
(Koski & Virtanen 2005: 37.) 
 
Yrityksen tuotetta tai palvelua kuvattaessa on selvitettävä, mikä tuot-
teessa, palvelussa tai toimintamallissa on ainutlaatuista ja miten tämä 
innovatiivisuus auttaa yritystä tuottamaan voittoja. Kuvauksessa sel-
viää, mikä on yrityksen tuote, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita, an-
sainnan muodot ja ansaintavolyymi asiakassegmenteittäin sekä miksi 
asiakas ostaa tuotteen meiltä, eikä kilpailijoilta. (Koski & Virtanen 
2005: 38–39.) 
 

8.2.2 Hinnoittelu 
 

Hintaa koskevat lopulliset päätökset tehdään tuotteen rakentamisen 
jälkeen, sillä tuotteen laatua, elinikää ja imagoa koskevat päätökset 
vaikuttavat hinnoitteluun. Hinnalla on monta funktiota kaupallisen 
menestyksen aikaansaamisessa. Se on tuotteen arvon mittari, tuotteen 
arvon muodostaja, kilpailuun vaikuttava peruselementti, kannatta-
vuuteen vaikuttava elementti ja tuotteen asemointiin vaikuttava tekijä. 
(Rope 2002: 117.) 
 
Hinnoittelulla on kolme erilaista lähtökohtaa: 
 

1. kustannusperusteinen hinnoittelu 
2. kilpailijaperusteinen markkinahinnoittelu 
3. asiakkaan hyötyyn tai kokemaan arvoon perustuva hinnoittelu 

 
Koski ja Virtanen (2005: 64) arvioivat kustannusperusteisen hinnoit-
telun olevan näistä käytetyin. Rope (2002) sitä vastoin hylkää täysin 
kustannusperusteisen hinnoittelun käytön. Hän tähdentää markkinoin-
nillisen hinnoittelun erottamista kustannusten laskemisesta. Rope 
huomauttaa hinnan suhteutuvan ensisijaisesti toisten yritysten tuottei-
siin samoilla markkinoilla. Oleellista tässä on se, että hinta on aina 
vain markkinoilla oleva hinta ja sen mukaan kilpailijoita halvempi tai 
kalliimpi ja lopputuloksena asiakkaan hyväksymä tai hylkäämä. 
Koska hinta määräytyy aina markkinoilla, eivät kustannukset ole mi-
kään markkinoinnillinen hinnoitteluperuste. (Rope 2002: 117.) 
 
Kahvilayrittäjyys on kilpailuperustainen ala. Kahvilatoiminnan kat-
teista ja keskiostosten suuruudesta sain tietoa Viisi Tähteä -internetsi-
vustolta. Kahvi on tuote, jossa on 90 prosenttia katetta (Järnefelt: 
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2002). Tamperelaisen ravintolayrittäjä L. Vidmanin (henkilökohtainen 
tiedonanto 8.2.2007) mukaan kaikkiin kahvilassa myytäviin tuotteisiin 
soveltuu keskimääräinen 65 prosentin kate. Kahvila-alan franchising-
yritys Wayne´s Coffeen yrittäjätilaisuudessa (15.2.2007) keskimääräi-
seksi katteeksi kerrottiin 70 prosenttia. 
 

8.2.3 Saatavuus 
 

Saatavuus on erityisesti palveluyritykselle keskeinen kilpailukeino. 
Yritysten on kiinnitettävä huomiota muun muassa toimipaikan sijain-
tiin, pysäköintimahdollisuuksiin, kulkuyhteyksiin, aukioloaikoihin, 
tuotteiden sijoitteluun sekä toimipaikan ulkoasuun, myymäläsuunnit-
teluun ja ilmapiiriin. Jo yhden korttelin pituinen etäisyys pääväylältä 
voi olla asiakkaalle merkittävä. (Viitala & Jylhä 2006: 125.)  
 
Hyvän sijainnin löytäminen kahvilayritykselle on kohonnut kynnysky-
symykseksi eri yhteyksissä. Tekemässäni kyselyssä sijainti sai ylivoi-
maisesti korkeimman äänisaaliin kysyttäessä kahvilan valintaan liitty-
viä tärkeimpiä tekijöitä. Myös Wayne´s Coffee (Sinustako yrittäjä) 
vannoo sijainnin nimeen ja perustaa yrityksiään vain sinne, missä asi-
akkaat ovat. Keskeinen liikepaikka on yleensä hyvin kallis, mutta 
säästää samalla yrityksen markkinointikustannuksia. 
 

8.2.4 Markkinointiviestintä 
 

Tärkeimmät markkinointiviestinnän muodot ovat mainonta ja henki-
lökohtainen myyntityö. Näitä täydennetään ja tuetaan menekinedistä-
misellä ja tiedotus- ja suhdetoiminnalla. (Bergström & Leppänen 
2003: 273.) 
 
Koski ja Virtanen (2005) kirjoittavat markkinointiviestinnän vastaa-
van siihen, miten yrityksen tuote tuodaan asiakkaan tietoisuuteen, mi-
ten yritys itse hankkii näkyvyyttä ja miten sen henkilöstö ja johto 
esiintyvät asiakaspalvelutilanteessa ja laajemmin julkisuudessa. Ta-
voitteena on, että markkinointiviestinnän avulla saavutetaan mahdolli-
simman moni asiakas, jolloin asiakaskontaktien määrä on mahdolli-
simman suuri. 
 
Viestintäkanavina ja -välineinä voidaan käyttää esimerkiksi myynti-
henkilöstöä, televisiota, radiota, lehdistöä ja uudempia viestintäväli-
neitä, kuten internetiä. 
 
Mainonnan keinoista tärkeimpiä ovat perinteinen medioissa mainos-
taminen sekä kadunvarsimainokset, suoramarkkinointi, myynninedis-
täminen, konferenssit, messut ja muut tapahtumat, lehdistötiedotteet, 
sponsorointi sekä internetsivut. (Koski & Virtanen 2005: 66–67.) 
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8.2.5 Markkinoinnin organisointi 
 
Yrityksen liikeidea ja markkinointiajattelu ovat markkinointistrategian 
ja -suunnittelun perusta. Ensin selvitetään liikeidean toteuttamiseksi 
tarvittava markkinointistrategia eli ne periaatteet, joita pitkällä täh-
täimellä halutaan noudattaa. Sen jälkeen määritellään markkinoinnin 
lyhyen ajan tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden saavuttami-
seksi. Suunnitelma on esitys siitä, mitä, missä, milloin, miten ja millä 
välineillä tehdään ja kuka mistäkin vastaa. Käytetään siis käytännössä 
hyväksi havaittua mallia: 5M + 1K. (Viitala & Jylhä 2006: 116.) 
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9 Henkilöstösuunnitelma 
 
Bergström ja Leppänen (2003) kirjoittavat menestyksen asiakasmark-
kinoinnissa perustuvan henkilöstön osaamiseen ja motivaatioon, 
minkä vuoksi yrityksen on panostettava sisäiseen markkinointiin. 
Osaava henkilöstö on kiistatta avainasemassa palveluja markkinoi-
vassa yrityksessä, koska ihmiset tuottavat palvelut. Kuitenkin myös 
tavaroita tuottavassa tai myyvässä yrityksessä henkilöstö on avainroo-
lissa, kun pyritään parantamaan kilpailukykyä ja menestystä.  
 
Henkilöstön viihtyminen, osaaminen ja motivaatio edesauttavat uusien 
ideoiden syntymistä. Työssään viihtyvät ihmiset tekevät omaa työtään 
ja koko yritystä koskevia parannusehdotuksia sekä osaavat myös 
kuunnella asiakkaiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Henkilös-
tön vaihtuvuus vähenee, eikä yrityksen tarvitse jatkuvasti etsiä uusia 
työntekijöitä. Tämän seurauksena asiakkaat ja yhteistyökumppanit 
saavat parempaa palvelua, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja uskolli-
sempia sekä suosittelevat yrityksen tuotteita muillekin. Näin yritys saa 
lisää myyntiä ja kannattavuutta. 
 
Onnistuneeseen sisäiseen markkinointiin kuuluvat sisäinen tiedotus, 
henkilöstön koulutus, kannustaminen ja yhteishengen luominen. Tie-
dottamisella varmistetaan, että henkilöstö tuntee liikeidean ja tavoit-
teet sekä kaikki jokapäiväiseen toimintaan ja omaan työhön liittyvät 
asiat. Koulutus tulee nähdä paitsi ammattitaidon ja asenteiden kehit-
tämisenä myös henkilöstön kannustamisena, jolla turvataan yrityksen 
menestymisedellytykset pitkällä aikavälillä. Kannustamisessa aineel-
listen bonusten lisäksi tärkeitä tekijöitä ovat osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuudet sekä henkilökohtainen huomioiminen, jonka avulla 
jaksetaan joka päivä pyrkiä parhaaseen suoritukseen. Tästä syystä ei 
pidä unohtaa myöskään kiittämistä ja myönteistä palautetta hyvin teh-
dystä työstä. Yhteishenkeä luovat työntekijöiden tasavertainen koh-
telu, myös yhteiset matkat ja tapahtumat, kuten vuosijuhlat, voivat lu-
jittaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Bergström & Leppänen 2003: 
151–156.) 
 
Henkilöstösuunnitelmassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: 
   
- Minkälaisia työntekijöitä nyt ja lähitulevaisuudessa tarvitaan ja 

kuinka paljon (määrä, rakenne, koulutus, osaaminen)? 
- Miten työntekijät rekrytoidaan? 
- Miten henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään 

(perehdyttäminen, osaamisen arviointi, osaamisen kehittämisen 
muodot ja sitä tukevat järjestelmät)? 

- Miten henkilöstöä kannustetaan ja palkitaan (palkkaus, muut 
palkitsemiskeinot)? 

- Miten työntekijöitä kohdellaan, tuetaan ja ohjataan johtamisen kei-
noin? 
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- Miten työntekijöitä tarvittaessa sijoitetaan uudelleen tai siirretään 
organisaation ulkopuolelle? 

(Viitala & Jylhä 2006: 221.) 
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10 Riskien arviointi ja hallintakeinot 
 

SWOT-analyysi on yksi liiketoiminnan suunnittelun monipuolisim-
mista työkaluista. Se soveltuu paitsi liikeidean muotoilemiseen myös 
yrityksen jatkuvaan kehittämiseen eri tilanteissa. Ideana on luoda ti-
lannearvioita suunnitelmien ja päätöksenteon perusteiksi. Analyysin 
avulla voi tarkastella yhtä aikaa sekä yrityksen ulkopuolisia voimia 
että yrityksen sisäisiä tekijöitä. SWOT-analyysin nimi tulee englan-
ninkielisistä sanoista strengths (vahvuudet), weaknesses (heikkoudet), 
opportunities (mahdollisuudet) ja threats (uhat). (Viitala & Jylhä 
2006: 59.) Vahvuudet ja heikkoudet keskittyvät yrityksen sisäisiin re-
sursseihin ja nykyhetkeen, kun taas mahdollisuudet ja uhat tulee hakea 
ympäristöstä ja ne keskittyvät tulevaisuuteen (Kamensky 2004: 191). 
 
Koski ja Virtanen (2005) kuvaavat strategista käyttäytymistä suh-
teessa toimintaympäristöön oheisella, alun perin Bamberggerin 
vuonna 1987 esittämällä mallilla (ks. kuvio 5). Mallin tarkoituksena 
on kytkeä yrityksen toimintaympäristö ja resurssit strategiseen käyt-
täytymiseen ja siten havainnollistaa yrityksen kilpailukyvyn ja kilpai-
luaseman muotoutumista. Mallissa yrityksen tavoitteet johdetaan yh-
täältä yrityksen arvoista ja asenteista ja toisaalta yrityksen toimin-
taympäristöstä ja resursseista. Yrityksen toimintaympäristöstä mää-
räytyvät yrityksen mahdollisuudet ja uhat. Yrityksen resurssipohja 
puolestaan määrittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet. Nämä tekijät 
selvitetään SWOT-analyysissä, joka yleensä kuvataan nelikenttänä. 
(Koski & Virtanen 2005: 49.) 

 
KUVIO 5. Yrityksen strateginen käyttäytyminen ja SWOT-analyysi  

Yrittäjän arvot 
ja asenteet 

Yrityksen ympäristö 
- mahdollisuudet 
- uhat 

Tavoitteet Strateginen 
käyttäytyminen 

Toiminta 

Yrityksen resurssit 
- vahvuudet 
- heikkoudet KILPAILUKYKY 

KILPAILUASEMA 

(Koski & Virtanen 2005: 49, Bamberggerin 1987 mukaan) 
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Jotta SWOT-analyysistä löydetyistä mahdollisuuksista, uhista, vah-
vuuksista ja heikkouksista saadaan hyötyä, niistä on tehtävä johto-
päätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia (Kamensky 2004: 191). Riskeistä 
arvioidaan kuinka suuria ne ovat todennäköisyydeltään ja millä toi-
menpiteillä niitä pystytään välttämään (EDU.fi – opettajan verkkopal-
velu, liiketoimintasuunnitelma). Numeerisen todennäköisyyden pe-
rusteella riskit voidaan luokitella suuruusjärjestykseen, jolloin huomio 
pystytään keskittämään akuuteimpiin riskeihin. 
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11 Rahoitussuunnitelma 
 

11.1 Rahoitussuunnittelu liiketoimintasuunnitelmassa 
 

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on läpinäkyvä. Toisin sanoen sen osa-
alueet ja niiden tekijät liittyvät toisiinsa, ja keskinäinen riippuvuus on 
helposti ymmärrettävissä. Tämän tulee näkyä esimerkiksi siinä, että 
liiketoimintaidea, strategia ja tulos-, sekä kassavirtaennuste ovat toi-
siinsa saumattomasti yhteydessä. Tyypillistä on, että laaditaan talou-
dellinen suunnitelma, jossa kuvataan tavoiteltu kassavirta, tuloslas-
kelma ja tase seuraavalle kolmelle vuodelle ja johon sisältyvät sekä 
investointi- että rahoitussuunnitelmat. (Åkerberg 2006: 100.) 
 
Rahoitussuunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yrittäjäksi 
aikovalla on taipumus unohtaa, että toiminnan alkuvaiheessa on vain 
menoja. Moni yrittäjä sitoo toimintansa alkuvaiheessa liikaa pääomaa 
laitehankintoihin ja toimitiloihin. Tulot, jos ne ovat tullakseen, tulevat 
vasta myöhemmin. (Kauppakamari 2006: 22.) 
 

T-lomakkeet Viitala (2006: 94–133) käyttää taloudellisten ennustelaskelmien poh-
jana T-lomakkeita. Nämä löytyvät internetistä Yritystutkimusneuvot-
telukunta ry:n sivuilta. 
 
‐ T1 Investointisuunnitelma 
‐ T2 Tulosennuste 4 vuodelle 
‐ T4 Rahoitusennuste 4 vuodelle 
‐ T5 Kassabudjetti 12 kuukaudelle 
‐ T7 Lainat eli takaisinmaksusuunnitelma 4 vuodelle 

(Yritystutkimusneuvottelukunta ry) 
 

11.2 Käyttöomaisuusinvestoinnit 
 

Yritystoiminnan alkuvaiheen pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut in-
vestoinnit (käyttöomaisuus) käsittävät muun muassa toimitilat, koneet 
ja laitteet, muun kaluston ja kuljetusvälineet sekä irtaimiston ja sisus-
tuksen (Koski & Virtanen 2005: 68). Koneinvestoinneissa on otettava 
huomioon myös investointeihin liittyvät asennus-, kuljetus- ja muu-
tostyöt (Finnvera, Rahoitus- ja vakuussuunnittelu). 
 
Käyttöomaisuutta voidaan hankkia ostamalla tai vuokraamalla. Han-
kitaanpa käyttöomaisuus kummalla tavalla tahansa, rahoitustarve on 
laskettava tarkoin ja rahoituksesta tulee olla varmuus ennen hankkee-
seen ryntäämistä. (Viitala 2006: 93.) 
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Käyttöomaisuuden tarpeeseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi leasing-
rahoituksella, jolloin käytännössä yritys vuokraa esimerkiksi koneita 
ja laitteita rahoitusyhtiöltä. Vuokra-aika on yleensä 3–5 vuotta, ja sen 
aikana omaisuuden arvo laskee nollaan ja yritys vuokrallaan lunastaa 
omaisuuden itselleen. (Koski & Virtanen 2005: 69.) Leasing- ja osa-
maksurahoituksessa rahoitettava kohde on vakuutena, joten rahoitus ei 
sido yrityksen muita vakuuksia (Finnvera, Rahoitus- ja vakuussuun-
nittelu).  
 
Kahvilan koneet ja laitteet pystytään hankkimaan täysin leasingrahoi-
tuksella (Wayne’s Coffeen franchising-esittely 15.2.2007). Esimer-
kiksi Resta Masa Oy:sta ja Resta Club Sisustus Oy:sta on mahdollista 
saada yli 800 euron laitehankintaan rahoitusta. Maksuaikaa on mah-
dollista saada 800–50 000 euron laitehankintoihin 12, 24 tai jopa 36 
kk. Rahoituksen toteutuminen edellyttää myönteistä luottopäätöstä. 
(Resta Masa Oy; Resta Club Sisustus Oy, Rahoitus) 
 

11.3 Käyttöpääoman tarve 
 
Käyttöpääoma kertoo yrityksen juoksevaan liiketoimintaan sitoutuvan 
rahoituksen määrän. Tällä tarkoitetaan yrityksen käytössä olevia suh-
teellisen nopeasti rahaksi muutettavia varoja. Käyttöpääoma sisältää 
myös tietyn määrän rahaa kassassa ja pankkisaamisina, jotta yritys 
pystyy hoitamaan laskunsa ajallaan. Varsinkin toiminnan alkuvai-
heessa käyttöpääoman merkitys korostuu, koska tällöin yrityksellä on 
paljon menoja ja tulovirta käynnistyy myöhemmin. (Finnvera, Rahoi-
tus- ja vakuussuunnittelu.) 
 
Aloittavan yrityksen käyttöpääoma muodostuu yrityksen perustamis-
kuluista, markkinointimateriaalikuluista, liiketilan vuokrasta ja vuok-
ratakuusta, palkoista ja niihin liittyvistä vakuutuksista, käteisvaroista, 
varastosta sekä muista ennakoista (Keskuskauppakamari 2006: 22). 
Finnvera (Rahoitus- ja vakuussuunnittelu) suosittelee varautumaan 
palkka- ja vuokramenojen osalta vähintään 2–3 kuukaudeksi riittävään 
summaan. 
 
Viitala (2006: 97) esittää laskentakaavan käyttöpääomalle: 
 
+ arvioidut myyntisaamiset 
+ varastoon sitoutuva pääoma 
– ostovelat________________ 
= käyttöpääoma 
 
Jotta yritys voi varmistaa hyvän maksuvalmiuden kaikissa tilanteissa, 
Viitala ehdottaa lisäämään laskelmalla saatuun käyttöpääoman koko-
naismäärään kohtuullisen rahamäärän (esim. 10 %) maksuvalmius-
reserviksi. 
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Ostovelkojen suhteen on huomioitava, ettei alkavalla yrityksellä usein 
ole vielä suhteita tavarantoimittajiin, joten yrityksellä ei välttämättä 
ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa käteisellä (Finnvera, Rahoitus- 
ja vakuussuunnittelu).  
 

11.4 Kassavirtalaskelma 
 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Koski ja Virtanen (2005: 75–79) 
käyttävät nimitystä kassavirtalaskelma, kun taas Viitala ja Jylhä 
(2006: 318) nimittävät samaa asiaa maksuvalmiusbudjetiksi ja Viitala 
(2006: 94) kassabudjetiksi. 
 
Kassavirtalaskelma auttaa arvioimaan, kuinka paljon kustannuksia 
voidaan aiheuttaa vaarantamatta yrityksen maksukykyä. Se auttaa 
löytämään sellaisen yrityksen kasvunopeuden, jolla maksuvalmius ei 
vaarannu. Lisäksi kassavirtalaskelma antaa tietoa siitä, kuinka paljon 
tuotetta on myytävä, jotta etupainotteiset kustannukset saadaan katet-
tua. Useinhan aloittavalle tai voimakkaasti kasvavalle pk-yritykselle 
juuri kassavarojen riittävyys on kriittisin tekijä. (Koski & Virtanen 
2005: 62.)  
 
Kassaanmaksuja ennakoitaessa on huomioitava, että myynti ei vielä 
merkitse kassaanmaksua, sillä osa myynnistä jää joksikin aikaa 
myyntisaamisiin ja realisoituu kassaanmaksuksi vasta maksuajan ku-
luttua. Kassastamaksujen puolella huomioidaan esimerkiksi tietyt 
toistuvat suoritukset, joiden maksupäivä tiedetään etukäteen, kuten 
palkkojen sosiaaliturvamaksut ja ennakonpidätykset, arvonlisävero, 
vuokrat ja palkat. (Viitala & Jylhä 2006: 318.) 
 
Koska kassavirtalaskelmaa voi käyttää myynnin ohjauksen apuväli-
neenä, se on alkavan ja kasvavan yrityksen tärkein työkalu. Sitä kan-
nattaa päivittää yleensä vähintään kuukausitarkkuudella. Niillä toimi-
aloilla, joilla tavaran kiertonopeudet ovat suuria, kuten päivittäistava-
rakaupan alalla, kassavirtalaskelman päivittämisen aikajänne on vielä 
lyhyempi. (Koski & Virtanen 2005: 62–63.) 
 

11.5 Tuloslaskelma- ja tase-ennuste 
 

Koski ja Virtanen (2005) kirjoittavat, että yksi hyvä tapa johtaa tulos-
laskelma- ja tase-ennusteet toiminnallisista suunnitelmista on johtaa 
ne kuukausittaisesta kassavirtalaskelmasta, joka perustuu aiottuihin 
toiminnallisiin suunnitelmiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuukausittai-
nen myyntiprosessi ja myynti puretaan rahavirroiksi ottaen huomioon 
myyntiprosessin eri vaiheiden ajallinen viive sekä asiakkaalle annet-
tava maksuaika. 
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Kuukausittainen kassavirtalaskelma toimii siis varsin luotettavana tu-
loslaskelman tuottojen ja kustannusten ennustajana. Vastaavasti kas-
savirtalaskelmaennuste auttaa taseen laatimisessa, sillä siitä nähdään 
suoraan yrityksessä tarvittavat oman ja vieraan pääoman sijoitukset. 
(Koski & Virtanen 2005: 79) 
 

11.5.1 Tulossuunnitelma 
 

Tuloslaskelma kuvastaa yrityksen kannattavuutta. Se laaditaan suori-
teperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että tuotot ja kulut jaksotetaan sille 
tarkastelujaksolle (tilikaudelle), jolloin ne ovat aiheutuneet riippu-
matta siitä, tapahtuuko maksu kyseisellä tarkastelujaksolla vai ei. 
Esimerkiksi liikevaihto syntyy, kun kauppa tehdään ja hyödyke vaih-
taa omistajaa, vaikka uusi omistaja maksaisi tuotteen vasta useamman 
kuukauden päästä. Toisaalta kulu syntyy todellisuudessa vasta silloin, 
kun raaka-aine otetaan käyttöön, vaikka se olisi ostettu useampaa 
kuukautta aiemmin. Tämä huomioidaan tuloslaskelmassa varaston 
muutoksen kautta. (Koski & Virtanen 2005: 79–80.) 
 
Erä Summa Selitys 
LIIKEVAIHTO  x   
– Ostot ja varaston muutos  –    
– Materiaalit ja palvelut  –    
– Henkilöstökulut  –   
– Poistot ja arvonalentumiset  –    
– Liiketoiminnan muut kulut  –    
= LIIKEVOITTO (TAPPIO)  =   
+ rahoitustuotot/ - rahoituskulut  +/–   
= VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA  =   
– Tuloverot  –   
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  =   

KUVIO 6. Tuloslaskelma 
(Mukailtu Koski & Virtanen 2005: 81). 
 

11.5.2 Tase-ennuste 
 
Tase kuvastaa yrityksen varallisuutta. Taseen vastaavaa -puolella ovat 
yrityksen varat ja vastattavaa -puolelta nähdään, miten yritystoiminta 
on rahoitettu. (Koski & Virtanen 2005: 81) 
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VASTAAVAA   VASTATTAVAA   
PYSYVÄT VASTAAVAT   OMA PÄÄOMA   
Aineelliset hyödykkeet   Osakepääoma   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   Tilikauden voitto (tappio)   
Vaihto-omaisuus 

 Aineet ja 
tarvikkeet 

  
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   

  

Saamiset 
 Myyntisaamiset 
 ALV-saamiset 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieraspääoma 
Lyhytaikainen vieraspääoma 
(siirtovelat) 

 Verovelka 
 Korkovelka 

  
  
  
  
  
  

Rahat ja pankkisaamiset       
VASTAAVAA YHTEENSÄ   VASTATTAVAA YHTEENSÄ   

KUVIO 7. Tase 
(Mukailtu Koski & Virtanen 2005: 82) 
 

11.6 Rahoitussuunnitelma 
 

Rahoituksen osat voidaan jakaa omaan pääomaan, välirahoitukseen 
vieraaseen pääomaan, avustuksiin ja tulorahoitukseen. (Finnvera, Ra-
hoitus- ja vakuussuunnittelu) 
 

Oma pääoma Riittävä omistajien omarahoitus (20–30 %) helpottaa ulkopuolisen 
rahoituksen saantia ja näin edesauttaa hankkeen toteutumista (Finn-
vera, Rahoitus- ja vakuussuunnittelu).  

 
Vieras pääoma Pankit ja vakuutusyhtiöt edellyttävät rahoitukselleen vakuuksia (Finn-

vera, Rahoitus- ja vakuussuunnittelu). Pankkilaina on useimmille uu-
sille yrityksille ainoa ulkopuolinen rahoituslähde. Usein myös erityis-
rahoituslaitokset, kuten Finnvera Oyj edellyttävät, että yrityksen 
pankki osallistuu niiden rahoittamien hankkeiden rahoittamiseen. 
(Keskuskauppakamari 2006: 23.)  

 
Keskuskauppakamarin mukaan (2006: 24) pankki edellyttää luotoil-
leen vakuuksia. Se väittää yritysluotoissa sen olevan tavallisimmin 
kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Sitä vastoin Saroksen ja Seppälän (2006: 
31) haastattelema Nordea Oyj:n palvelupäällikkö Anita Näsärö kertoo, 
etteivät pankit yleensä anna arvoa yrityskiinnityksille, sillä tavaran tai 
varaston arvo saattaa nousta tai laskea jopa päivässä. Ilman vakuuksia 
Näsärön mukaan pankki voi myöntää lainaa hyvään liikeideaan 
5 000–20 000 euroa (Saros & Seppälä 2006: 30). Aloittava yrittäjä voi 
siis varautua siihen, että hän joutuu antamaan vakuudeksi koko omai-
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suutensa, omakotitalonsa tai asunto-osakkeensa (Keskuskauppakamari 
2006: 24).  
 
Pankkien lisäksi rahoitusta voi hakea erityisrahoituslaitoksilta, kuten 
Finnveralta. Finnvera kertoo (Finnvera, Rahoitus- ja vakuussuunnit-
telu) pien-, nais- ja yrittäjälainojen soveltuvan aloittavalle yritykselle. 
Pien- ja naisyrittäjälainan vakuudeksi Finnvera edellyttää lainamää-
ränsuuruista omavelkaista takausta osakeyhtiön omistajalta (Finnvera, 
Rahoitus- ja vakuussuunnittelu). Saroksen ja Seppälän (2006: 31) 
haastatteleman Finnvera Oyj:n yritystutkija Riku Mularin mukaan 
Finnvera hyväksyy vakuudeksi myös yrityskiinnitykset. 
 
Wayne’s Coffeen (Sinustako yrittäjä) mukaan kahvilan avaaminen 
maksaa noin 90 000–120 000 euroa. Hinta riippuu kahvilan koosta, 
sen asiakaspaikkamäärästä ja remontin laajuudesta. 
 
Esimerkki kahvilan rahoitussuunnitelmasta: 
 
- Omarahoitusosuus (noin 30 %) 30 000 € 
- Yritysluotto 35 000 € 
- Kalustoleasing 33 500 € 
- Shekkitililimiitti _____5 000 € 

 103 500 € 
(Wayne’s Coffeen franchising -yrittäjyystilaisuus, 15.2.2007.) 
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12 Toteuttamissuunnitelma 
 

Liiketoiminnan suunnittelu on suuri kokonaisuus, jonka hallinta edel-
lyttää kokonaisuuden pilkkomista osa-alueiksi. Jotta toiminnan suun-
nitelmallisuuden toteutumista voidaan tarkkailla, on laadittava toteut-
tamissuunnitelma ja asetettava eri osa-alueille välitavoitteet. Kasvun 
rahoittajat tarkkailevat näiden välitavoitteiden saavuttamista ja vai-
heistavat rahoituksensa usein niiden mukaisesti. Välitavoitteiden 
asettamisessa ja saavuttamisen tarkkailussa voidaan käyttää hyväksi 
välitavoitetapahtumataulukoita, joissa kuvataan asetetut välitavoitteet, 
niiden tärkeys, vaadittavat resurssit ja tavoiteaikataulut. (Koski & 
Virtanen 2005: 96.) 
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13 Yhteenveto 
 
Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu aloittavalle yrittäjälle. Sen 
laatiminen aktivoi yrittäjää ottamaan huomioon liikeidean pienimmät-
kin yksityiskohdat. Liiketoimintasuunnitelma antaa yleiskuvan liike-
toimintamahdollisuudesta, kilpailueduista, yrityksen tavoitteista ja 
kannattavuudesta. Huolellisesti laadittuna se paljastaa heikkoudet ja 
auttaa yrittäjää riskienhallinnassa. Rahoittajalle hyvin tehty liiketoi-
mintasuunnitelma antaa kuvan optimaalisesta liiketoimintamahdolli-
suudesta ja sitä kautta annetun lainan tuottopotentiaalista. On muis-
tettava, ettei liiketoimintasuunnitelman funktio lopu yrityksen perus-
tamiseen. Se on yrittäjän tärkein työkalu ja sen päivittäminen on 
jatkuva prosessi. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuuden tekeminen antoi kattavan kuvan liike-
toimintasuunnitelmaan liittyvistä osioista ja niiden yhteydestä toi-
siinsa. Teoriaosuuteen keräämäni tietopohja loi ymmärryksen eloku-
vakahvilan liiketoimintasuunnitelman toteuttamiselle. 
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