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Kun mielessä siintää oman kauneushoitolan, 
myymälän tai maahantuontiyrityksen perus-
taminen, on aika tarttua kynään ja paperiin. 
Yritystoiminta alkaa – ainakin teoriassa – huo-
lellisella suunnittelulla. Liiketoimintasuunnitel-
ma on uuden yrityksen käsikirja sekä yrittä-
jälle itselleen että liikeidean kannattavuutta 
arvioiville asiantuntijoille. Suunnitelman liit-
teenä olevat laskelmat puolestaan näyttävät, 
millaista alkupääomaa uusi yritys tarvitsee ja 
mistä raha alkaa sinne virrata.
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ENSIMMÄINEN KONKREETTINEN etappi oman yrityksen 
perustamisessa on liiketoimintasuunnitelman laatimi-
nen. Se on kuin käsikirja, joka kiteyttää yrityksen lii-
ketoiminnan sekä jäsentää yrityksen kannattavuut-
ta ja menestymisen mahdollisuuksia. 
 Ennen liiketoimintasuunnitelman kirjoitta-
mista on hyvä osallistua oman paikkakunnan 
uusyrityspalvelujen järjestämään uusien yrit-
täjien infotilaisuuteen. Ehdottomasti kan-
nattaa tutustua myös uusyrityskeskusten 
kokoamiin uusille yrittäjille suunnattuihin 
oppaisiin. 
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• NewCo YritysHelsingin yritysneuvoja

nan, kotisivut ja ikkunateippaukset, ja 
vaikka kaikista hankinnoista saa myö-
hemmin vähentää arvonlisäveron, tulee 
sekin ensin yrittäjän maksettavaksi. 
Mahdolliselle henkilökunnalle tulee 
maksaa palkkaa ensimmäisestä työ-
päivästä lähtien ja yrittäjän omankin 
toimeentulon on oltava turvattu. Huo-
mioitavia ovat myös kaikkeen julkisessa 
tilassa soivaan musiikkiin liittyvät Gra-
mex- ja Teosto- maksut.  
 Kustannukset kannattaa laskea 
aina mieluummin yläkanttiin, jottei 
laskelmista unohtunut sähkölasku tai 
YEL-maksu pääse yllättämään.
 Rahoituslaskelmaan määritellään 
käyttöpääoma, joka pitää sisällään kai-
ken edellä mainitun. Käyttöpääomaa 
kannattaa varata vaikka puoleksikin 
vuodeksi, sillä voi kestää pitkään, ennen 
kuin asiakkaat löytävät uuden hoitolan 
ja yritystoiminta vakiintuu. 

TÄMÄN JÄLKEEN päästään miettimään 
rahan lähteitä eli sitä, miten liiketoimin-
nan aloittaminen rahoitetaan. Rahan 
lähteet voivat koostua monista eri osista. 
Helpoin vaihtoehto on tietenkin oma 
raha, jonka voi joko sijoittaa tai lainata 
yritykselle. Mikäli yrittäjällä on mah-
dollisuus laittaa yritykseen omia säästö-
jään, on usein helpompi saada myös 
ulkopuolista rahoitusta: 
rahoittaja näkee, 

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAA ei tar-
vitse tämänkään jälkeen kirjoittaa tyh-
jälle paperille. NewCo YritysHelsinki on 
laatinut verkkosivuston, jolla suunnitel-
maa on helppo koota ja päivittää. Siellä 
kysytään olennaisia kysymyksiä ja ohja-
taan oikeaan suuntaan. 
 Liiketoimintasuunnitelmassa käy-
dään läpi koko liiketoiminta liikeideas-
ta ja osaamisesta alustaviin asiakkuuk-
siin ja talouden suunnitteluun. Lisäksi 
siihen liitetään kolme laskelmaa: rahoi-
tuslaskelma, kannattavuuslaskelma ja 
myyntilaskelma. Ne näyttävät, millais-
ta alkupääomaa tarvitaan ja mistä raha 
alkaa yritykseen virrata. 
 Kun liiketoimintasuunnitelma 
on valmis, on oikea hetki varata aika 
uusyrityskeskuksen yritysneuvojalle. 
Yritysneuvonta on henkilökohtaista, 
maksutonta ja täysin luottamuksellista. 
Neuvonnan ehtona on valmis liiketoi-
mintasuunnitelma. Tällöin yritysidea 
on jo perusteellisesti harkittu ja suun-
nitelma toimii myös yritysneuvojan työ-
kaluna asiakkaan ajatusmaailmaan.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN liit-
teeksi tehtävä rahoituslaskelma kertoo 
yrityksen alkuvaiheen rahoituksen. 
Laskelmassa määritellään rahan tar-
peet ja rahan lähteet. 
 Suuri menoerä on tietenkin alkuin-
vestointi, johon kuuluvat muun muassa 
tilavuokrat sekä kaluste-, laite- ja alku-
varastohankinnat. Markkinointikulut 
sisältävät esimerkiksi mainon-
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että yritysideaan todella uskotaan, kos-
ka siihen ollaan valmiita panostamaan 
itsekin. 
 Omat säästöt silti harvoin riittävät 
koko tarpeen kattamiseen. Lainara-
ha voi olla osakaslainoja tai lainata voi 
esimerkiksi perheeltä tai sukulaisilta. 
Mikäli lainaa haetaan ulkopuolisis-
ta lähteistä, voi sitä hakea esimerkik-
si pankista. Pankeilla on yrityslainan 
lisäksi tarjolla myös muita tuotteita, 
kuten joustoluotto. Lainaneuvojan pu-
heille marssitaan luonnollisesti liiketoi-
mintasuunnitelman ja siihen liitettyjen 
laskelmien kanssa. 
 Yrityslainoja myöntävältä Finnveral-
ta tuli pari vuotta sitten markkinoille 
uusi tuote, aloittelevan yrittäjän alku-
takaus. Se tarkoittaa, että Finnvera voi 
taata aloittavan yrittäjän pankkilai-
nasta jopa 80 prosenttia. Pankki asioi 
tällöin suoraan Finnveran kanssa ja 
päätös valmistuu noin kolmessa pank-
kipäivässä. Finnveralta voi hakea lainaa 
myös suoraan, ja vaihtoehtoja on monia, 
aivan kuin pankissakin.

ALKURAHOITUKSELLA yritystoiminta 
saadaan hyvin käyntiin. Myöhemmin 
yritys pyörii jo tulorahoituksella eli kas-
savirralla. 
 Koska kuluja on alkuvaiheessa pal-
jon ja kassavirta epätasaista, saattaa 
esimerkiksi kalliita hoitolaitteita tarvit-
sevan kosmetologin olla kannattavaa 
aloittaa käytetyillä laitteilla. Kuluvia 
laitteita täytyy joka tapauksessa uusia 
säännöllisin väliajoin ja upouuden lait-
teiston voi hankkia siinä vaiheessa, kun 
toiminta on vakiintunut. 
 
ALOITTELEVAN yrittäjän omaa toi-
meentuloa turvaamaan on olemassa 
starttiraha, joka on TE-palveluiden 
myöntämä harkinnanvarainen tuki 
yrittäjälle itselleen. Sitä ei tästä syystä 
sisällytetä yrityksen laskelmiin.
 Starttirahapäätös tulee olla saatu 
ennen yrityksen perustamista, ja ha-
kemukseen tulee liittää esimerkiksi 
toimitilojen esivuokrasopimus. Yhtälö 
saattaa olla haasteellinen, sillä etenkin 
kilpailluilla liikepaikoilla esivuokra-
sopimusta on hankala saada. Omaan 
starttirahakäsittelijään kannattaakin 

 YRITYS HYVÄ 

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

1. Liikeidea2. Osaaminen3. Tuotteet ja palvelut

4. Asiakkaat ja markkinat

5. Markkinat ja kilpailijat

6. Oma yrityksesi
7. Kirjanpito ja talouden suunnittelu

Liitteeksi talouslaskelmat:

1. Rahoituslaskelma
2. Kannattavuuslaskelma

3. Myyntilaskelma

olla hyvissä ajoin yhteydessä. Poikkeus-
luvalla yritys voidaan esimerkiksi pe-
rustaa ensin vain kaupparekisteriin, jol-
loin sillä on oikeus solmia sopimuksia, 
mutta ei vielä harjoittaa liiketoimintaa.  

NEWCO YRITYSHELSINGISSÄ käy vuo-
dessa noin 4 000 asiakasta ja uusia 
yrityksiä perustetaan noin tuhat. Jos 
yritystoiminta ei liiketoimintasuunni-
telman pohjalta vaikuta kannattavalta, 
voidaan ajatus hylätä tai tehdä siihen 
tarvittavat muutokset. Yritysneuvojan 
kanssa ideoita voi vielä vapaasti pom-
potella ja me toimimme mielellämme 
uuden yrittäjän sparraajina.
 Uusyrityspalveluiden tavoitteena on 
tuottaa menestyviä yrityksiä, joilla on 
edellytykset kannattavaan liiketoimin-
taan. Kaupparekisterin mukaan vain 
noin puolet uusista yrityksistä selviää 
viiden vuoden ikään. Meidän kauttam-
me perustetuista yrityksistä on viiden 
vuoden päästä toiminnassa noin 80 pro-
senttia.
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SINI LÄNSMANIN kauneushoitola perustettiin 
pikavauhtia, eikä suunnitelmille ollut kiireen 
keskellä aikaa. Loppu hyvin kaikki hyvin, mutta 
tuleville yrittäjille Länsman silti suosittelee 
huolellista liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman 
laatimista.

  SEURAAVASSA OSASSA KÄSITTELEMME TOIMITILOIHIN, LUPIIN SEKÄ 
 YRITYKSEN VARSINAISEEN PERUSTAMISEEN LIITTYVIÄ AIHEITA.

OLEN KOTOISIN yrittäjäperheestä, jossa 

yrittäjyys on aina ollut ”se juttu”. Ensim-

mäistä kertaa olin yrittäjänä jo 17-vuotiaa-

na kotiseudullani pohjoisessa, ala oli tosin 

aivan toinen kuin nykyään.

 Oman kauneushoitolan perustin reilu 

vuosi sitten. Sitä ennen olin ollut vuosia 

sopimusyrittäjänä ja pyörittänyt kymme-

nisen vuotta omaa kauneudenhoitoalan 

nettikauppaani. Olin jo pitkään suunnitellut 

omaa kauneushoitolaa, mutta ajatellut pe-

rustavani sen sitten, kun nuorinkin lapsis-

tani on koulussa. Työtilanteeni kuitenkin 

muuttui yllättäen ja oman hoitolan perus-

taminen tuli ajankohtaiseksi nopeammalla 

aikataululla. 

 Uudessa tilanteessa minun piti löytää 

kuukauden sisällä liiketila ja rahoitus sekä 

tehdä kaikki hoitolan perustamiseen liit-

tyvät suunnitelmat. Kun tila löytyi, piti no-

peasti päättää millainen siitä tehdään, mitä 

palveluja siellä tarjotaan ja mitkä tuotteet 

otetaan käyttöön. Varsinaisen liiketoimin-

tasuunnitelman laatimiselle tai yritysneu-

vonnalle ei ollut aikaa, tosin olin aina tien-

nyt, millaisen hoitolastani haluan. Selvää 

oli esimerkiksi se, etten halunnut pyörittää 

hoitolaa yksin, vaan halusin mukaan pari 

sopimusyrittäjää. Halusin myös välttää kau-

neushoitolan kliseitä, kuten vaaleanpunais-

ta väriä, kukkia ja tyttömäisyyttä.

LAINAN SAIN Finnveralta ja summa oli sentil-

leen sama, jota pyysin. Toki Finnveralla kan-

nettiin huolta alan kovasta kilpailusta, mutta 

sain heidät vakuutetuiksi siitä, että hoitolani 

profiili ja asiakaskunta ovat aivan erilaiset 

kuin muilla alueen toimijoilla.

 Tarkempien laskelmien puuttuessa hake-

mani laina perustui mutu-tuntumaani. Sum-

ma osoittautui kuitenkin liian pieneksi, min-

kä vuoksi jouduin käyttämään suunniteltua 

enemmän omia säästöjäni. Kuvio kostautui 

niin, etten voinut nostaa ensimmäisenä vuo-

tena ollenkaan palkkaa, vaikka yrityksellä 

menikin hyvin. Tarkemmalla suunnittelulla 

ensimmäinen toimintavuosi olisi ollut tässä 

suhteessa helpompi.  

 Alkuvaiheen kallein investointi oli ehdotto-

masti huonokuntoisten toimitilojen remont-

ti. Olisin halunnut osallistua siihen enemmän 

itse, mutta aikataulusyistä se ei ollut mah-

dollista. Suurin osa lainasta menikin ulko-

puolisen työvoiman palkkaamiseen.

 Starttirahaa en saanut, koska olin jo 

valmiiksi nettikauppayrittäjä ja toiminut 

sopimusyrittäjänä. Hoitolani toinen sopi-

musyrittäjä kuitenkin sai uutena yrittäjänä 

starttirahan, mikä oli hyvä lisä alkuvaiheen 

niukkaan toimeentuloon. 

MINULLA EI edelleenkään ole tarkkoja suun-

nitelmia yritykseni tulevaisuuden varalle. 

En koe, että viisivuotissuunnitelmat ovat 

tarpeen, mutta jonkinlainen punainen lan-

ka yritystoiminnan suunnasta on hyvä olla 

olemassa. Suomessa on vähän se vika, että 

usein yritetään vain vähäsen. Itse olen kui-

tenkin sitä mieltä, että jos et tee isosti, et voi 

koskaan päästä tavoitteeseen.  


