
13. Liiketoiminnan suunnittelu

13.1 Liiketoimintasuunnitelma 

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää yhteiskunnallisen yrityksen idea ja sen 

tavoittelema markkina sekä saattaa ajatukset kirjalliseen muotoon. Liiketoimintasuunnitelman 

avulla asetetaan tavoitteita sille, mitä yrityksellä toivotaan saavutettavan ja mitä tavoitteiden 

toteutumiseksi aiotaan tehdä. Suunnitelma on kuin kartta sosiaalisten vaikutusten 

saavuttamiseksi. 

Liiketoiminnan suunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: 

Liiketoimintasuunnitelmassa määritellään 

yrityksen liiketoiminta ja sosiaaliset 

vaikutukset, joita yritys pyrkii 

saavuttamaan. Suunnitelmaan kirjataan, 

millaisessa markkinassa yritys toimii ja 

miten yrityksen on tarkoitus tuottaa voittoa. 

Mikä on 
yrityksen 
nykytila? 

Mitkä ovat 
yrityksen 

tavoitteet? 

Mitä yrityksessä 
tulee tehdä 
tavoitteiden 

saavuttamiseksi? 

Miten tiedetään, 
että tavoitteet 
on saavutettu? 

Maaseudun yhteiskunnallisilla yrityksillä on 

usein käytössään rajalliset resurssit, jolloin 

resurssien keskittäminen on toiminnassa 

olennaista. Näin voidaan tehdä tuotteita, 

palveluita ja asiakkaita koskevia päätöksiä 

siten, että yritys saavuttaa tavoittelemansa 

sosiaaliset vaikutukset. 

Liiketoimintasuunnitelma tarjoaa pohjan päätöksentekoon yhteiskunnallisen yrityksen 

hallitukselle ja henkilöstölle sekä suunnan yrityksen strategialle ja päivittäiselle toiminnalle. 

Liiketoimintasuunnitelman avulla voidaan viestiä yrityksestä sidosryhmille, kuten alueen 

yhteisölle, sijoittajille, asiakkaille ja muille kumppaneille. 

Hyvin laadittuun liiketoimintasuunnitelmaan on helppo palata päivittäisessä työssä. 

Suunnitelmaa tulisi tarkastella ja päivittää säännöllisesti osana prosessia, jossa yrityksen 

toimintaa ennakoidaan, arvioidaan ja mukautetaan muuttuvan toimintaympäristön mukaisesti 

Liiketoimintasuunnitelman avulla voi kerätä yhteen tietoja, jotka ovat yhteiskunnallisen 

yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä ja jotka ohjaavat päivittäistä työtä. 

Tämän oppaan lukeminen antaa valmiudet tehdä liiketoimintasuunnitelma, jossa kootaan oppaan 

eri osa-alueet yhteen. 



Video liiketoimintasuunnitelmasta: 

https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/31f5f75d-1347-4394-97b5-7f65e38a16cb 

13.2 Liiketoimintasuunnitelman malli 

Liiketoimintasuunnitelman kautta voi osoittaa, että yritystoimintaa on suunniteltu ja sosiaalisia 

vaikutuksia, markkinaa ja liiketoiminnan riskejä sekä yrityksen hallintoa on arvioitu. 

Liiketoimintasuunnitelman avulla yritys voi saada tukea ja investointeja. Se voi myös auttaa 

määrittelemään yritysidean käyttökelpoisuutta. 

Seuraavaksi esitellään ohjeita siihen, millaisia osia liiketoimintasuunnitelmassa voisi olla. 

Ohjeiden on tarkoitus toimia kannusteena sellaisen liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa, 

joka on kunkin yhteiskunnallisen yrityksen näköinen. 

Etusivu: Sisältää yrityksen nimen, osoitteen, yhteystiedot ja yrityksen logon. Etusivulle voi lisätä 

myös muutaman kuvan, jotka kuvaavat yrityksen toimintaa ja elävöittävät 

liiketoimintasuunnitelmaa. Etusivulle kirjataan, mille aikavälille liiketoimintasuunnitelma on 

laadittu (3-5 vuoden aikaväli on usein sopiva) ja siihen merkitään myös päivämäärä, milloin 

suunnitelma on laadittu. 

Tiivistelmä: Tiivistelmä on suunnitelman tärkein osa lukijoiden kannalta ja vaikka se on 

suunnitelman ensimmäinen luku, se kirjoitetaan viimeisenä, sillä se kokoaa kaiken 

suunnitelmassa olevan tiedon yrityksestä yhteen. Tiivistelmästä löytyvät yhteiskunnallisen 

yrityksen tärkeimmät tiedot, kuten: 

- Yhteiskunnallisen yrityksen esittely, sen tavoitteet ja liiketoiminnan tarkoitukset (miksi 

yhteiskunnallinen yritys on perustettu ja millaisia sosiaalisia vaikutuksia yritystoiminnalla 

tavoitellaan) 

- Liiketoimintaidea, yrityksen tuotteet ja palvelut 

- Tarvittavat resurssit ja yrityksen toiminta 

- Yritystoiminnan arviointi ja mitä yritys tarjoaa markkinoille ja yhteisölle 

- Mitä varten suunnitelma on tehty ja suunnitelman aikataulu 

- Yrityksen menestystekijät ja taloudelliset ja resursseihin liittyvät tunnusluvut 

Tiivistelmän tulisi olla lyhyt, korkeintaan kahden sivun mittainen, jotta lukija kiinnostuu 

tutustumaan suunnitelmaan tarkemmin. Suunnitelmaa kirjoitettaessa kannattaa pyytää 

palautetta henkilöltä, joka ei tunne yritystä: nousevatko yritystoiminnan tärkeimmät asiat esiin 

ja innostaako tiivistelmä lukemaan myös muun suunnitelman? Kun liiketoimintasuunnitelmaa 

päivitetään, myös tiivistelmää tulee päivittää. 

Yrityksen esittely: Yrityksen esittelyssä kerrotaan, mitä yritys tekee. Toiminnan esittelyn voi 

aloittaa kirjoittamalla yritysmuodosta, yrityksen perustamisesta ja sen historiasta. Tämän 

jälkeen kuvataan yrityksen toimintaa, tuotteita ja palveluita. 

https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/31f5f75d-1347-4394-97b5-7f65e38a16cb


Yrityksen strategia: Osiossa kerrotaan yhteiskunnallisen yrityksen toiminnan tavoitteista 

tarkemmin (millaisiin tavoitteisiin yhteiskunnallinen yritys pyrkii ja millaisia sosiaalisia 

vaikutuksia liiketoiminnalla halutaan saavuttaa). Tätä kautta voidaan osoittaa, että 

yritystoiminnalla on selkeä visio ja sen toteutumiseen pyritään strategisella ajattelulla. 

Yrityksen strategian tulisi sisältää yhteiskunnallisen yrityksen vision ja tavoitteet pääpiirteissään 

sekä vaikutukset, joita yhteiskunnallisella yrityksellä toivotaan olevan. Lisäksi kerrotaan, miten 

yritys pyrkii näihin tavoitteisiin. Luvussa Yhteiskunnallisen yrityksen vaikuttavuus löytyy 

lisätietoa. 

SWOT- ja PESTLE-analyysien avulla voi hahmottaa yritystoiminnan strategiaa ja sitä, mitä kaikkia 

asioita yritystoiminnassa tulee huomioida. 

• Tietoa SWOT-analyysista: https://www.nordea.fi/Images/146-

239914/Nordea_SWOT_Pohja.docx 

• SWOT-analyysi kaavake suomeksi: https://templates.office.com/fi-fi/swot-

kilpailuanalyysi-tm03986939 

• PESTEL-analyysipohja: http://palma.fi/palma-malli/kayttajalahtoisyys/PESTEL-

analyysi.pdf 

Liiketoiminta: Osiossa esitellään yrityksen tuotteet ja palvelut, yrityksen toimiala (esimerkiksi 

muoti, asiantuntijapalvelut, kierrätys, hoivapalvelut), yrityksen asiantuntemus ja osaaminen 

toimialalta. Tuotteiden ja palveluiden tulisi olla yhteiskunnallisen yrityksen liiketoiminnan 

keskiössä. Luvusta Yritystoiminta yhteiskunnallisessa yrityksessä löytää tähän liittyvää 

lisätietoa. 

Liiketoimintaympäristö: Monet maaseudun yhteiskunnalliset yritykset ovat paikkasidonnaisia, 

joten liiketoimintasuunnitelmassa on tärkeä tuoda esiin yritystoimintaan vaikuttavat 

maantieteelliset ja demografiset seikat, sillä ne todennäköisesti vaikuttavat markkinaan ja 

yrityksen toimintaan ja voivat olla myös syy perustaa juuri kyseinen yritys. 

Paikallisen yhteisön perusolemuksen määrittely -luvussa löytyy apua myös 

liiketoimintaympäristön määrittelyyn. Määrittelystä voi tehdä tiivistelmän, jonka voi sisällyttää 

liiketoimintasuunnitelmaan. Lisäksi määrittelyä voi käyttää osoittamaan yhteisön tarpeita ja 

maantieteellistä ja demografista tietoa. 

Johto ja henkilöstö: Osiossa esitellään, miten yrityksen hallinto ja hallinnointi on järjestetty ja 

ketkä ovat yrityksen avainhenkilöt. Apua tähän löytyy luvuista Hyvä hallinnointi ja Toimintaan 

osallistujat. Liiketoimintasuunnitelmassa täytyy osoittaa, että yritys on hyvin hallinnoitu ja 

tehtävät ja vastuut on jaettu toiminnassa selkeästi, jotta toiminnan tavoitteisiin voidaan yltää. 

https://www.nordea.fi/Images/146-239914/Nordea_SWOT_Pohja.docx
https://www.nordea.fi/Images/146-239914/Nordea_SWOT_Pohja.docx
https://templates.office.com/fi-fi/swot-kilpailuanalyysi-tm03986939
https://templates.office.com/fi-fi/swot-kilpailuanalyysi-tm03986939
http://palma.fi/palma-malli/kayttajalahtoisyys/PESTEL-analyysi.pdf
http://palma.fi/palma-malli/kayttajalahtoisyys/PESTEL-analyysi.pdf


Markkina-analyysi, markkinointi ja myynti: Tässä osiossa määritellään yrityksen 

markkinatutkimuksen tulokset ja asiakkaiden kiinnostus yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. 

Luvuista Asiakasanalyysi ja Markkina ja kilpailijat löytyy tietoa markkinatutkimuksesta ja siitä, 

miten yhteiskunnallinen yritys tähtää markkinoille ja muuttaa potentiaaliset asiakkaat 

maksaviksi asiakkaiksi. 

Yrityksen toiminta: Tässä osiossa on tarkoitus tuoda esiin yritystoiminnan käytännön 

ulottuvuuksia eli sitä, miten yhteiskunnallinen yritys tuottaa palveluita ja tuotteita. Osiossa 

määritellään, missä vaiheessa yritys on tällä hetkellä ja miten se aikoo toimia, jotta 

yritystoiminta olisi kannattavaa. Luvussa Yritystoiminta yhteiskunnallisessa yrityksessä löytyy 

aiheesta lisää tietoa. 

Sidosryhmät: Usein maaseudun yhteiskunnallisilla yrityksillä on useita eri sidosryhmiä, joten on 

paikallaan tuoda esiin se myös liiketoimintasuunnitelmassa. Luku Sidosryhmien sitouttaminen 

auttaa sidosryhmien kartoittamisessa. 

Vaikutusten mittaaminen: Sosiaaliset vaikutukset ovat yhteiskunnallisen yrityksen tärkein 

tavoite, joten myös liiketoimintasuunnitelmissa tulisi olla esillä, miten yritys mittaa ja arvioi 

sosiaalisia vaikutuksiaan. Luvussa Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen kerrotaan, miten 

vaikutuksia voidaan mitata, ja sen avulla yritys voi koota tarpeellisen tiedon myös 

liiketoimintasuunnitelmaansa. 

Tavaran- ja palveluidentoimittajat: Yrityksen toiminnan kannalta on hyvä luoda lista tärkeistä 

toimittajista (henkilöt tai organisaatiot, jotka toimittavat yritykselle materiaaleja, tuotteita tai 

palveluita). Kirjaamalla toimittajat liiketoimintasuunnitelmaan voi osoittaa, että yrityksessä on 

pohdittu toimitusketjua ja toimittajien valintaa esimerkiksi laadun, saatavuuden, edullisuuden 

ja joustavuuden näkökulmista. 

Tiivistelmä yrityksen taloudesta: Tässä osiossa tuodaan esille yrityksen taloudelliset puitteet. 

Taloushallinnon, taloudellisten resurssien, rahoituksen ja sijoitusten sekä kassavirran rakenteen 

esiintuominen liiketoimintasuunnitelmassa lisää luotettavuutta yritystä kohtaan. Luvusta 

Yhteiskunnallisen yrityksen talous löytyy lisätietoa aiheesta. 

Yhteenveto 

Yhdistämällä yritystoiminnan kannalta tarpeelliset osiot yhteen syntyy yhteiskunnallisen 

yrityksen liiketoimintasuunnitelma. Sitä tulee arvioida ja päivittää säännöllisesti ja sen on 

tarkoitus toimia työvälineenä yrityksen toiminnassa. 



13.3 Esimerkit 

Kylien yhdistystoiminnan arjen tueksi -opas 

Oppaan tarkoitus on tukea maaseudun yhdistysten toimintaa. Opas pitää sisällään perustietoa 

yhdistystoiminnasta ja vinkkejä hyviin käytäntöihin. Oppaan lopussa oleva Yhdistyksen 

itsearviointi-lomake auttaa yhdistyksiä arvioimaan omaa toimintaansa. 

Kylien_yhdistystoiminnan_opas_2015.pdf (vskylat.fi) 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla 

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin opas kylätoimijoille yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja 

toimintaan houkuttelusta ja osallistumisesta. 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – Uusia tuulia maaseudun palvelutuotantoon 

yhteiskunnallisen yrityksen keinoin? 

https://www.vskylat.fi/wp-content/uploads/2019/11/Kylien_yhdistystoiminnan_opas_2015.pdf
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Community-Guide-Finland.docx

