
Budjetti sekä mainonta

LIIKETOIMINTA
SUUNNITELMA

toinen luku



Hyvä budjetointi lienee kesäkahvilan tärkein
ominaisuus. Ruokahävikin määrä vähenee

merkittävästi sekä yllätyksiin osataan varautua.
 

kirjaa ylös seuraavat asiat taulukkoon
Mitkä ovat teidän kiinteät kustannukset?

Mitkä ovat teidän muuttuvat kustannukset?
Kannattaako investointi vai leasing isommissa

hankinnoissa vai tarvitsetko rahoitusta? Mitkä on
teidän tavoiteet ja miten ne saavutetaan?

 
Kirjaa teidän valikoimatuotteista seuraavat asiat:

Kuinka paljon tuotteen kustannus on, kuinka
paljon myyntihinta on sekä mikä on jokaisen

tuotteen oma kateprosentti.
 

Huomioi miten takeaway-astiat vaikuttaa hintaan.
 

 Tee myös kannattavuuslaskelma sekä laske
kriittinen piste: kuinka monta x tuotetta täytyy
myydä jotta kulut saadaan katettua päivältä,

viikolta ja kuukaudelta - entä kesältä?
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rahaliikenne
Otatteko vastaan vain käteistä vai tarvitsetteko

maksupäätteen: vuokra, leasing vai oma? 
Hyvä kassajärjestelmä mahdollistaa lisäksi

ravintolasi varastovalvonnan ja reaaliaikaisen
varastoseurannan - mieti onko se teille jo tärkeää.

 
maksupääte

 Pääkategoriat maksupäätteistä ovat integroidut
sekä erillispäätteet. Erillispäätteisiin näppäillään

ostoksien summa käsin, kun taas integroituja
päätteitä ohjataan täysin myyntisovelluksesta tai

laitteesta. Integroidut maksupäätteet ovat
helppokäyttöisyyden ja nopeuden lisäksi myös

turvallisempia.
 

muista huomioida
Millainen liiketila on kyseessä, kuinka monta

myyntipistettä tarvitaan? Tarvitaanko liiketilaan
langatonta verkkoa? Millaisen verkkolaitteiston

liiketila vaatii? Palomuurilaite, joka suojaa
internetyhteyden tietoliikenteen. Mieti myös

käteiskassan säilyttäminen sekä kassan vartiointi.
Miten pidätte käteisestä kirjanpitoa?
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alv-rekisteri (vain toiminimi sekä oy*)
Mikäli teidän liikevaihto on enintään 15 000€ 12kk
ajanjaksolla, ei teidän tarvitse ilmoittautua arvo-
lisäverovelvollisten rekisteriin. Rekisterissä oleva
yritys saa vähentää yritystoiminnan ostoihin sisäl-
tyneen vähennyskelpoisen arvonlisäveron myyn-
nistä maksettavasta arvonlisäverosta. Tämä tar-

koittaa kahvilatoiminnassa mm. raaka-aine kuluja.
 

pankkipalvelut
Avaa pankkitili toiminnalle - mikäli päädyit

käyttämään toiminimeä tai kevytyrittäjyyttä,
sivutili omassa pankissa riittää. Mieti tarvitsetko

oman pankkikortin, kortti helpottaa kirjanpitoa se-
kä ostoja ellei kaikki tapahdu laskulla. Yrityksille
tarkoitetut pankkitilit voivat olla kalliita - muista

lukea tarkkaan mistä todella maksat ja tarvitsetko
(vielä) lisäominaisuuksia joita yritystilit antavat.

 
Kassajärjestelmän tarjoajia on valtavasti.

Suosittelen, että kun käyt kilpailijoillasi ota
muistiin mikä kassajärjestelmä heillä oli käytössä.

Usein kassassa on mainos tarralla omistaja-
yrityksestä, koska laitteet on usein vuokralla.
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tutki seuraavat (hinnat alv 0%)
Izettle todella helppo, mobiiliystävällinen sekä

tuotteiden luokittelu helppoa. Tarvitset
nettiyhteyden sekä bluetooth mobiililaitteen. Voit
muokata etänä kassavalikkoa sekä nähdä raportit

- ominaisuus on usein lisämaksullinen!
(Oma laite 16€, kiinteä 1,95 % myynnistä)

 
Solmio kassajärjestelmä helppo ja nopea ottaa
käyttöön. Kevyimmillään puhelin ja maksupääte,

lisämaksusta lisäominaisuuksia, kuten
etäluettavuus. Sopii raskaalle liikevaihdolle!

(vuokraus: kiinteä kk hinta + korttiostoista x%
maksu liikevaihdon mukaisesti)

 
Holvi tarjoaa toiminimi sekä oy yrittäjille yritystilin

sekä siihen liitännäisen maksukortin. Tilillä on
monenlaisia työkaluja, jotka helpottavat kulujen

hallintaa sekä kirjanpitoa. Hinta riippuu
sopimuksen sisällöstä (6-79€/kk)

 
Etasku kerää kuitit, matkalaskut ja muut

dokumentit kirjanpitoon sähköisesti. Hinta riippuu
sopimuksen sisällöstä (0-8,90€/kk/käyttäjä)
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muista myös seuraava yllättävä kulu
Jäteastioiden vuokra sekä tyhjennysväli. Paras
tilanne olisi, mikäli löydätte paikan, jossa jätteet

voidaan viedä kunnan omaan jätepisteeseen.
Täten huolehditte vain jätteiden lajittelusta ja

kannosta astioille. Jos tarvitsette omat jäteastiat
kesäkahvilallenne, saattaa kulu paisua

kuukaudessa suureksi laskuksi. Eri jätteille
tarvitaan eri astiat sekä jäteautot, joten kulu on

eri hintainen jokaisella jätteellä. 
Tampere 2021 1krt tyhjennysmaksu: (sis.24% alv)

Sekajäte 660l / 7,24€, Pahvi 330l / 6,34€
sekä 5,03€ 1kpl 330l astiavuokra/kk

 
luo budjetti, seuraa ja ennusta

Tee varasuunnitelma, varsinkin sadepäiville!
Muista hyödyntää wolt sekä foodora palveluita.

 
muista myös seuraavat maksut

Musiikkiluvat, vakuutukset, huoltotyöt,
sähkökatkokset, netti, kuittirullat, liittymismaksut,

verkkosivu lisenssit sekä domain maksut!
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MAINONTA
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Vaikka sinulle saattaa heti ensimmäisenä tulla
mieleen maksettu mainonta, on tehokkaampia

keinoja muitakin. Markkinointistradegia tulee olla
suunniteltu huolella ennen markkinoinnin

aloittamista. Tutki asiakkaita, jonka jälkeen tee
huolellinen suunnittelu.

 
Googlessa tai Facebookissa tehdyt kampanjat voi

toteuttaa pienin kustannuksin. Perinteinen
lehtimainos on huomattavasti kalliimpi kuin x

verran tilaa sosiaalisen median alustalla.
 

tapahtuma
Myyntiä voi edistää helposti tapahtumilla. Mieti
missä tapahtumassa ihanne asiakkaasi käy tällä

hetkellä tai missä he kävisivät? Facebookissa
tapahtuman luominen on täysin ilmaista. Matalan

kynnyk-sen tapahtuma on helppo järjestää,
muista vain seuraavat asiat: aikataulutus,

markkinointi, asia-kaspolku, palautteen/datan
kerääminen, riittävä työvoima, informointi, luvat,

suunnitelma päivälle sekä miten tapahtuma
toteutetaan.

https://www.bisneskoulu.fi/13-tapaa-saada-lisaa-tykkaajia-facebook-sivulle/


markkinointisuunnitelma
Tee suunnitelma teidän markkinoinnille, vastaa

ainakin seuraaviin kysymyksiin. 
Missä kanavissa markkinoidaan kesäkahvilan
tuotteita ja palveluita? Missä ja miten tavoitat
asiakkaasi? Markkinointibudjetti, kuinka paljon
käytät markkinointiin rahaa? Mitkä on teidän

markkinoinnin tavoitteet? Tee toimenpidelista ja
konkreettinen suunnitelma, mitä toimenpiteitä
tehdään, jotta saavutetaan kaikki tavoitteet?

Entä miten tuloksia seurataan ja raportoidaan?
Miten reagoitte jos suunnitelma ei tuota tulosta?

 
Mikä on teidän kahvilan juttu? Sisältösi kautta
brändäät itseäsi ammattilaisena tai miten ikinä

haluatte näkyä.
 

Kaiken a ja o on kuitenkin ymmärrys missä sinun
asiakkaasi liikkuu sekä minkälainen sisältö häneen

resonoi.
 

“Do what you do so well that they will want to see it
again and bring their friends.” 

Walt Disney, Co-Founder of The Walt Disney Company
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hakukoneoptimointi
Helpoin tapa on perustaa blogi nettisivuille. Kir-
joita vähintään 300 sanan blogitekstejä, jossa

käytät sivun avainsanoja. Kuten erilaisten sanojen
yhdistelmiä sekä lauseita. Muista toistaa avain-
sanoja nettisivuilla niin otsikoissa, sisällössä kuin

metatiedoissa. Metatieto on teksti, joka näkyy
Google-haussa sivusi otsikkona sekä

kuvaustekstinä.
 

Mieti mistä sisällöstä ihanneasiakkasi on
kiinnostunut? Mitä paremmin tiedät mitä asioita he

googlaavat sitä paremmin saat tuloksia.
 

 Yritä luoda omasta sivustasi mahdollisimman ar-
vokas saamalla sivuillesi paljon liikennettä sekä

laadukasta sisältöä. Arvokkuuteen vaikuttaa
myös kuinka paljon linkkejä sivullesi johtaa muilta

sivuilta. Muista - mitä arvokkaampi linkin lähtösivu
on sitä tehokkaampi se on, mielummin yksi arvo-
kas linkki kuin paljon pieniltä sivuilta. Jokainen

somessa tapahtuva jako nostaa myös sijoitustasi
hakukoneissa. Yritä luoda laadukasta sisältöä,

jotta sitä jaetaan.
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verkkosivut
Nykyaikaisilla julkaisujärjestelmillä ja kotisivu-

koneilla kuka tahansa pystyy tekemään koti-
sivut helposti ja vielä hienotkin. Luettelimme alle
neljä käytetyintä työkalua nettisivuille. Mieti mitä
ominaisuuksia tarvitset sivullesi ja valitse sopiva

palveluntarjoaja.
 

WordPressin avulla kuka tahansa voi rakentaa
oman sivuston, eikä tarvitse osata ohjelmointia.
Squarespace verkkosivustopohja ei ole helppo

käyttöinen mutta takaa visuaalista näyttävyyttä.
Wixin avulla luo sivut yksinkertaisilla editointi-
työkaluilla ja voit soveltaa muita ominaisuuksia.

Webnode on erittäin helppokäyttöinen kotisivuille
tai verkkokaupan-alustaksi.

 
Me suosittelemme valitsemaan WordPressin alus-

taksi, pääset alkuun helposti ja prosessissa voit
haastaa itseäsi. Aloittamiseen tarvitset vain
sopivan verkkotunnuksen sekä webhotellin.

Suosittelemme hankkimaan ne samalta toimijalta.
Muista tarkastaa mitä ominaisuuksia kuuluu

pakettiin kyseiseltä palveluntarjoajalta.

https://www.squarespace.com/
https://www.wix.com/
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Google
Ihan ensimmäiseksi kannattaa rekisteröidä

kesäkahvila Google My Business -palveluun. Saat
täten yrityksesi tiedot näkyviin google:n haussa,
Mapsissa sekä asiakkaat voivat arvostella sinua.

Hanki näkyvyyttä pyytämällä arvosteluita
asiakkailtasi ja vastaa niihin avainsanoillasi. 

 
Muista päivittää Googlessa olevat tietosi ajan-
tasalle säännöllisesti, sillä moni kuluttaja katsoo

aukioloajat vain Googlesta eikä edes päädy netti-
sivuillesi. Ota huomioon, että muutokset päivittyy

vasta 1-2 päivän kuluessa Google hakuun.
 

Mikäli ostat Google mainontaa maksat mainonnas-
ta vain klikkausten verran - mitä suositumpi

mainoslinkki sitä kalliimpi se sinulle on.
 

Panosta valokuviin Googlen yrityssivullasi!

testaa:Googlaa "Tampere brunssi" Tutki mitkä sanatnousevat jamistä?

Mikäli ihanne asiakkaasi miettii
menisikö teille vai muualle kahville voi
kuvat ja visuaalisuus olla ratkaiseva
tekijä Google Maps kuvissa.
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