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Sisällysluettelo   
 
 
1. Taustatietoa yrittäjästä   

• Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne yrittäjyyteen? 

• Ammatillinen osaaminen alaan? 

• Verkostoituminen eli mistä kaikkialta saat apua yrittäjyyteen? 

• Yrittäjänä mahdolliset riskit ja hyödyt? 

 

2. Perustiedot yrityksestä 

• Yrityksen nimi, yritysmuoto ja aloitusaika? 

• Omistajat ja omistussuhde? 

• Kotipaikka ja mahdollisen toimipaikan osoite? 

• Henkilöstön määrä 
o muu henkilöstö 
o Ulkopuoliset asiantuntijat ja muut tukihenkilöt, jotka käytettävissä (keitä, mihin) 
o Miksi henkilöt on valittu ko. tehtäviin: tausta lyhyesti (esim. koulutus, työkokemus, erikoisosaaminen) 

• Toimitilat 

 

3. Liikeidea  

Liikeidea voidaan kuvata seuraavien osioiden avulla:   

1. Mitkä ovat yrityksen tuotteet / tuoteryhmät / palvelut 

o Perustuotteet 
o Laajennetut tuotteet 
o Miten tuotteistat tuotteet/palvelut? 

2. Ketkä ovat tavoiteltuja asiakkaita/asiakasryhmiä 

o Tärkein asiakas/asiakasryhmä nimettynä (jaottele tuoteryhmittäin tarvittaessa) 
o Muut asiakkaat nimettynä 
o Asiakkaiden maantieteellinen sijainti 
o Markkinoiden koko ajatellulla markkina-alueella 

3. Miksi asiakas ostaa, miten asiakas hyötyy tuotteesta 
4. Miten yritys toimii (tehdäkseen tulosta) ja saavuttaa asiakkaiden luottamuksen (imago) 

Tähän loppuun yhteenveto täsmennetystä liikeideasta (Vastaa kysymyksiin: Mitä? Kenelle? Miten? Mitä hyötyä 
asiakkaalle?). 
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4. Tavoite 
 

• Minkälaista yrityskuvaa tavoittelet? 

• Pitkän tähtäimen tavoite kertoo yrityksen tavoitteista kolmen... viidenvuoden kuluessa. Mikä on yrityksen pitkän 
tähtäimen tavoite?  

 
 
 5. Kilpailijat   

• Kolme tärkeintä kilpailijaa (aina on kilpailua – korvaava tuote/palvelu)? 

• Kilpailijoiden markkinaosuus, taustat, kannattavuus,... 

 
 6. Tavoiteltu markkinaosuus   

• Tuotteittain / tuoteperheittäin 

• Markkinaosuuden suuruus (tavoite, lähivuodet) 

• Miten markkinaosuus hankitaan 

• Tärkeimmät kilpailutekijät tavoitteeseen pääsyn kannalta (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä, 
henkilöstö- ja palvelu…) 

 
7. Myynti ja markkinointi   

• Myyntitapa sekä myynti- ja markkinointikanava  

• Tärkeimmät myyntiargumentit 

• Myynnin jälkeiset palvelut asiakkaalle 

• Markkinoinnin välineet ja panostus 

o Alkumarkkinointi: Miten markkinoit tavoittaaksesi kohderyhmäsi? Paljonko se maksaa?  
o Markkinointisuunnitelma: Entä alkumarkkinoinnin jälkeen? 

 
8. Toiminnan organisointi 
 

• Kuvaa eri toimintojen organisointi:  
o jos omaa tuotantoa, miten? 
o miten ja mistä ostot? 
o miten myynti tapahtuu? 
o kuinka yrityksen hallinto järjestetään (esim. laskutus, kirjanpito jne.) 

• Mahdollisten sopimusten tarve? 

• Tärkeimmät tehtävät jatkossa/lähivuosina (jos tiedossa) 

• Miten seuraa toimintaympäristöä jatkossa? 
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9. Talous 

• Miten hankitaan toiminnan puitteet (tilat, koneet, laitteet, ohjelmistot.)? 
• Hinnoittelu ja arvioitu myyntikate tuotteittain 
• Miten yrityksen maksuvalmiudesta huolehditaan? 

• Miten seurataan yrityksen menestymistä? 

• Liitteeksi investointilaskelma 

• Liitteeksi tuloslaskelma  

• Liitteeksi budjetti  

10. Yrityksen johtaminen 
 

• Miten pidät huolta henkilöstöstä? 

• Miten kehität henkilöstöä? 

• Miten pidät yrittäjänä huolta omasta jaksamisestasi? 

• Yrittäjän kehityssuunnitelma 
o ajankäyttö 
o työkyvyn ylläpitäminen 
o itsensä kehittäminen 

 
11. Muu lisäinformaatio   

• SWOT-analyysi ( vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat) 
o yrittäjästä 
o yrityksestä 

• Riskikartoitus eli mahdolliset riskitekijät menestyä ja miten niihin varaudutaan? 

• Kilpailija-analyysi suhteessa omaan asemaan (hinta, erikoisosaaminen, asiakkaan lisäarvo)? 

 

 


