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1. Perustiedot yrityksestä 
 

 
Kirja kerrallaan toimii Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n alaisena yksikkönä Helsingin 
Lasipalatsissa. Toiminta käynnistettiin EU:n tukemana projektina 1999 yhteistyössä Xerox 
Oy:n kanssa, tarkoituksenaan kokeilla digitaalista painamisen ja book-on-demandin 
soveltuvuutta kirjatuotantoon. Ideana oli myös vanhan kirjallisuuden säilyttäminen ja 
ideologisesti vastaveto kirjan iän lyhenemiselle. Kirja kerrallaan kustantaa näköispainoksia 
ja näytelmiä, painaa ne omassa digipainossaan tarvepainatuksella, ja myy niitä 
kirjakaupassaan sekä netin välityksellä. Kirjapainon Omakirja-palvelussa asiakas voi 
painaa omakustanteita ja saa tarvittaessa skannaus-, taittopalveluita ja muuta graafista 
suunnittelua. 
 
Kirjan henkilöstömäärä on 5, yksi täyspäiväinen ja neljä osa-aikaista työntekijää. Kirjan 
toimitilat ovat kooltaan 60m2. Neliöt jakautuvat toiminnan mukaan seuraavasti: kirjakauppa 
30 m2, kustantamo 3 m2, kirjapaino 32 m2. Lisäksi jaettua varastotilaa n. 7 m2. 
Toimitiloista ei makseta vuokraa. Kirjan liikevaihto v. 2010 oli 304 308,89 e. 
 

 

Kommentoinut [O1]: Kuvaile yritystä koskevat perustiedot.  Jos 
yritystä ei ole vielä perustettu, esitetä suunnitellun yrityksen 

perustiedot (nimi, kotipaikka, toimiala, omistus)                                                                                                                                                                                                                                                       
Jos yritys on jo toimiva, kuvaile esitä lisäksi seuraavat asiat:  1.  

Yrityksen historia (kuka yrityksen perusti, koska yritys perustettiin, 

mikä yrityksen liikeidea oli).  2.  Yrityksen liiketoiminnan historia, 
mielenkiintoisimmat asiat liiketoiminnan kannalta.  3.  Yrityksen 

koko (liikevaihto, henkilöstömäärä).  4.  Toimitilat.  5.  Vienti (osuus 

liikevaihdosta, tärkeimmät vientialueet ja vientituotteet).  6.  Tuonti 
(mitä tuodaan ja mistä).   
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2. Liiketoimintaympäristö 
 

2.1. Ympäristötekijöiden vaikutus liiketoimintaan 
 

 

Ympäristötekijä Todennäköinen vaikutus Mitä toimenpiteitä edellyttää 
Taloudelliset tekijät 
- taloudelliset 

suhdanteet/lama 

- materiaali- ja 
liisauskustannusten nousu 

- toimitiloista perittävä 
vuokra 

 

- kirjakauppa-alalle ei 
vaikutusta; painon puolella 
painosten pieneneminen 

- painokustannusten nousu 
ja kilpailun kiristyminen 

- tuloksen pieneneminen 

 

- uuden asiakaskunnan 
hankkiminen 

- asiakassuhteiden 
vaaliminen ja 
henkilökohtaiseen 
palveluun panostaminen 

- painatushintojen/kirjan 
hinnan nostaminen 

- rahoittajatahot 
 

Poliittiset tekijät 
- mahdollinen kirjan alv:n 

korotus 

 

- hintojen nousu ja tätä 
kautta kirjamyynnin 
pieneneminen 

 

- asiakaskunnan 
laajentaminen, kirjakaupan 
toiminnan tehostaminen, 
elämyksellisyys 

Sosiaaliset tekijät 
- ikääntyneen väestön 

lisääntyminen 

- nuorten 
teknologiamyönteisyys ja 
sosiaalisen median 
kehittyminen 

 
- asiakaskunnan 

laajeneminen; 
varallisuuden kasvu 

- nuorten saavuttamisen 
vaikeus 

 

- uudet markkinointimallit 
- sosiaalisen median käyttö 

ja uudet nuorta väestöä 
kiinnostavat tekniset 
sovellukset/innovaatiot 

Tekninen kehitys 

- digipainon uudet 
mahdollisuudet 

- e-kirja  
- uudet levitystavat /netti 

 

- kilpailun kiristyminen 
 

- innovointi, uudet 
rahoitusmallit, 
innovaatioympäristön 
kehittämistahot 

- tuotannon laajentaminen -
> isommat toimitilat 

- henkilökohtaiseen 
palveluun panostaminen 

 
  

 

Kirja kerrallaan  -arvoverkkoon sisältyvät seuraavat toimijat: 

 

Kirja kerrallaan -> Lasipalatsin Mediakeskus Oy / Helsingin kaupunki 

 Teatterit ja teatterialan järjestöt 

 Yhteistyökustantajatahot: Teatterikorkeakoulu, Suomen Aforismiyhdistys, ntamo, Labbet 

 Laite- ja materiaalitoimittajat: Xerox Oy,  

 Pienkustantamot 

 Levittäjät/jälleenmyyjät: Kirjavälitys, BTJ, Kirjakaupat 

 

 

Kommentoinut [O2]: Arvioi, miten taloudelliset tekijät 
(esimerkiksi taloudelliset suhdanteet, korkotaso jne.) vaikuttavat 
yrityksen toimintaan.  Millaisia toimenpiteitä nämä  edellyttävät? 

Kommentoinut [O3]: Tapahtuuko poliittisessa 
toimintaympäristössä yrityksen toimintaan vaikuttavaa kehitystä 

(esim. verotuksessa, koulutuksessa tms.)) 

Kommentoinut [O4]: Arvioi mm. väestön ikärakenteen ja 
kulutuksen rakenteen vaikutuksia yrityksen toimintaan. 

Kommentoinut [O5]: Onko odotettavissa yrityksen toimintaan 
vaikuttavaa teknologista (mm. tuotantomenetelmät, korvaavat 

tuotteet) kehitystä? 

http://lapa.ip.ee/lts/asp/addcollapsing.asp?file=toimintaympariston_analyysi.htm
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Toimialan kehitys  
 

Kustannusala on murroksessa: perinteisten isojen kustantamoiden rinnalle on syntynyt lukuisia 
pienkustantajia, osuuskuntia/kirjailijoiden itsensä omistamia kustantamoja. Isoja kustantamoita 
ohjaavat taloudelliset intressit, pienet keskittyvät vaihtoehtoihin ja laatuun. Uudet kustantamistavat 
– esim. verkossa julkaiseminen, book on demand – ja e-kirja ja sähköiset lukulaitteet viestivät 
murroksesta. Tekijänoikeuskysymykset puhututtavat. Kirjallisuutta julkaistaan ehkä enemmän kuin 
koskaan, ja digipainotekniikka on mahdollistanut omakustanteiden laadukkaan painamisen pieninä 
painoksina.  
 
Kirjakauppa-alalla on viime vuosien aikana on syntynyt uusia, pieniä ja itsenäisiä kirjakauppoja ja 
kustantajien omia kirjakauppoja. Isot ketjut toimivat Kirjavälityksen kautta tilaamalla näytevarastoja 
ja keskittymällä myyntimenestyksiin, pienet tarjoavat vaihtoehtoja. Nähtävissä on kirjakauppojen 
muuttuminen elämyksellisiksi (ohjelmat, tapahtumat). 
 
Kirjapainoalalla digitaalinen painaminen on yleistynyt ja Kirjavälitys on alkanut tarjota kustantajille 
book-on-demand –palveluita. Uusien omakustannepalveluiden syntyminen voi tulevaisuudessa 
vaikuttaa negatiivisesti Kirja kerrallaan –tulokseen.. 
 

 

Kommentoinut [O6]: 1.Arvioi tuotteen/palvelun markkinat 
euromääräisesti.   

2.Miten markkinatilanne on kehittynyt viime vuosina? 

3.Miten toimialan markkinatilanteen arvioidaan kehittyvän 
tulevaisuudessa? 

4.Millainen osuus tuonnilla ja viennillä on? 

5.Miten viennin ja tuonnin osuuden arvioidaan kehittyvän toimialalla 
lähitulevaisuudessa?   
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Markkinat ja kehityssuunnat  
 

Kirja-alan kehityssuuntia ovat e-kirja, uudet levitysmallit, pienkustantamoiden lisääntyminen, 
erikoistuminen. Kilpailu lukijoista kiristyy, trendeinä kirjailijan esilläolo ja 
kirjailijapersoonanmarkkinointi sekä markkinoiden jakautuminen suurten kustantamoiden 
myyntimenestyskirjallisuuteen ja pienten laatukirjallisuuteen. 
 
Kirjapainoalalle on tullut uusia book-on-demand-palvelua netissä tarjoavia toimijoita. Kirja 
kerrallaan –painon perusasiakaskunta on keski-iästä ylöspäin, joka arvostaa henkilökohtaista 
palvelua kasvottoman nettitoiminnan sijaan. Nuorempi väestö on tottunut netin ja uuden 
teknologian suvereeni käyttäjä. 
 
Isojen kirjakauppojen rinnalle syntyy uusia itsenäisiä kirjakauppoja, joiden on erikoistuttava ja 
profiloiduttava. Elämyksellisyys alkaa korostua myös kirjakauppa-alalla. 

 
 
 

Kommentoinut [O7]: 1.Tee selvitys kotimaan markkinoista 
(segmentit, kysyntä ja kilpailu segmenteittäin). 

2.Tee selvitys vientimarkkinoista (markkina-alueet, kysyntä ja 

kilpailu markkina-alueittain). 
                                                                                                        

Kuvaile jokaisen segmentin osalta tuote (tuotevalikoima, tuotteiden 

kilpailuominaisuudet), hinta (hinta- ja laatutaso, maksuehdot), jakelu 
(myyntikanavat, myyntikustannukset), viestintä (yritys- ja tuotekuvat, 

viestintäkeinot). 
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2.2. Nykyinen toiminta   
 

2.2.1. Toiminta-ajatus  
 

Toiminta-ajatuksena on kustantaa näköispainoksia, näytelmiä ja pienlevikkistä kirjallisuutta book on 
demand-tekniikalla; tarjota omakustantajille digitaalista painopalvelua; antaa vaihtoehto suurille 
kirjakaupoille ja kirjakauppaketjuille ylläpitämällä pienkustantajien kirjoihin erikoistunutta 
kirjakauppaa. 
 

 
 

2.2.2. Liikeidea   
 

Liikeideana on painaa kirjat edullisesti tarvepainatuksella sekä yhdistää kustantamo, digipaino ja 
kirjakauppa yksiin tiloihin. 
Kirjakauppa Kirja palvelee laatutietoisia asiakkaita Helsingin keskustassa tarjoamalla laajan 
valikoiman pienkustantajien kirjallisuutta sisältäen myös kustantamoiden vanhempaa tuotantoa. 
Pienkustantajille kirjakauppa antaa mahdollisuuden saada tuotantoa näkyvästi esiin. 
Kirja kerrallaan julkaisee näköispainoksia, näytelmiä ja pienlevikkistä kirjallisuutta ja myy sitä 
kirjakaupassa ja netin välityksellä (kirja.lasipalatsi.fi , www.kirjantamo.net). Kirjat painetaan omassa 
kirjapainossa tarvepainatuksella. Kirjapaino tarjoaa painopalvelua niin omakustantajille kuin 
pienpainotuotteiden tilaajille (mm. käyntikortit, pienlehdet, kutsukortit, flaijerit). 
 
 

 
2.2.3. Tuotteet  

 
 
Kirjakauppa Kirjassa järjestetään toukokuisin Filosofiset viikot ja kirjakaupassa toimii 
säännöllisesti yhteiskunnallista keskustelua ylläpitävä ja kehittävä Platon-klubi sekä 
aforismikirjallisuuteen keskittyvä Afo-klubi, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Kirjakaupassa 
myydään myös kulttuurilehtiä ja se sisältää laajan valikoiman mm. runoutta ja filosofiaa. 
Kirjakaupasta on saatavana kaikki netissä julkaisevan ntamon kirjat, jotka se painaa Kirja 
kerrallaan –painossa. 
Kirjapaino on profiloitunut omakustanteiden painamiseen ja tarjoaa Omakirja-palvelua, johon on 
kehitetty Omakirja-cd. Omakirja-palvelun kautta asiakas voi halutessaan tilata myös skannaus-, ja 
taittotyöt sekä kannen suunnittelun. Omakustantaja voi jättää kirjansa myyntiin Kirjakauppa Kirjaan 
ja Kirja kerrallaan –nettisivuille. 
Kirja kerrallaan –kustantamo on Suomen suurin näytelmäkirjallisuuden julkaisija ja tekee 
yhteistyötä mm. Suomen kansallisteatterin (Kansallisteatterin kirja –sarja) ja 
Teatterikorkeakoulun (teatteri-sarja) sekä Suomen Aforismiyhdistyksen (Pilke-sarja) kanssa. 
Kustantamolla on laaja näköispainosten valikoima, joka täydentyy jatkuvasti: näköispainoksissa 
keskitytään laatukirjallisuuden klassikoihin sekä kirjaharvinaisuuksiin. Kirjat julkaistaan 
pehmeäkantisina ja book-on-demand –tekniikan ansiosta edulliseen hintaan. Näytelmiä 
julkaistaan myös käännöksinä, millä tuetaan suomalaisen näytelmän vientiä ulkomaille, sekä 
runoja ja näytelmiä kaksikielisinä versioina.  

 
 

2.2.4. Markkinat  
 

Näytelmien kustantajana Kirja kerrallaan –kustantamolla on markkina-asema Suomen lähes 
ainoana näytelmien julkaisijana. Myös näköispainoksiin keskittyminen on tuonut johtavan markkina-
aseman. Digipainona Kirja kerrallaan on ainoana keskittynyt omakustantajien kirjojen painamiseen 
ja henkilökohtaiseen palveluun ja on toiminnan tuottavin osuus; uusien netissä toimivien book on 
demand –palveluiden syntyminen ei ole syönyt markkinoita. Kirjakauppa ei kilpaile tavallisten 
kirjakauppojen ja ketjuliikkeiden kanssa, vaan sieltä etsitään ”erilaista” ja myös vuosia sitten 
ilmestynyttä, muualta jo loppuunmyytyä kirjallisuutta. 

Kommentoinut [O8]: Pohdi yrityksen toiminta-ajatusta; lähteekö 
se asiakkaitten tarpeista? 

Kommentoinut [O9]: Kuvaako liikeidea yrityksen tapaa 
menestyä markkinoilla?  Onko liikeideaa syytä muuttaa tai kehittää? 

Kommentoinut [O10]: 1.  Kuvaile yrityksen nykyiset tuotteet.  
2. Mieti, pitäisikö tuotteita täydentää uusilla ominaisuuksilla tai 

karsia turhia ominaisuuksia?  3.  Pitäisikö uusia tuotteita lisätä 
tuotevalikoimaan tai pitäisikö siitä karsia joitakin tuotteita?   

Kommentoinut [O11]: 1.  Missä yrityksen markkinat ovat?  2.  
Onko kohderyhmä sopivan kokoinen?  3.  Voiko asiakkaita jakaa 

osamarkkinoihin?  4.  Ketkä ovat pahimpia kilpailijoita ja mitkä ovat 

heidän heikkoutensa/vahvuutensa? 
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Kirjan markkinat ovat Suomessa. Asiakaskunta jakautuu a) kirjakaupan kulttuuritietoisiin 
asiakkaihin Helsingin seudulla b) oman kustannustoiminnan suhteen valtakunnallisesti (kirjastot, 
teatterit) c) kirjapainon omakustantaja-asiakkaat ympäri Suomea.  
 
Kirja kerrallaan –toiminta ja sen mallit ovat vakiintuneessa vaiheessa, mutta ovat menettäneet 
”uutuusarvon” ja nk. edelläkävijän aseman. Kunkin osa-alueen asiakaskunnan tulisi laajentua.  
Kirjakaupoista pahin kilpailija on Like-kirjakauppa monipuolisella, valtavirran kirjakaupoista 
poikkeavalla valikoimallaan – toisaalta sen asiakaskunta on selkeästi ”nuorempaa” eikä sen 
valikoimissa ole Kirja kerrallaan –kirjoja. Sen vahvuuksia ovat myös voimakas markkinointi ja 
brändäys ja isot, toimivat tilat. 
 
Kirjapainon puolella kilpailijoita ovat mm. Yliopistopaino ja Multiprint monipuolisine 
painomenetelmineen; toisaalta Kirja kerrallaan –digipaino on ainoana profiloitunut lähes täyden 
palvelun omakustanteiden painattamiseen pieninä painoksina. 

  
 

2.2.5. Tuotteiden/palveluiden kehittäminen   
 

Kustantamona Kirja kerrallaan pyrkii kehittämään uusia yhteiskustantamismalleja, joissa kirjat 
painetaan Kirjan painossa ja vastaavasti saadaan markkinointiapua tilaajataholta. Uusia 
näköispainoksia etsitään jatkuvasti. Kirjakaupan toimintaa pyritään kehittämään ja ideoimaan 
jatkuvasti, uusimpina toimintamuotoinen kustantajaviikot kirjailijavierailuineen. Kirjapainon toimintaa 
on pyritty tehostamaan työmenetelmiä järkeistämällä. 
 
Kirjapainon palveluiden laajentaminen ja painomenetelmien kehittäminen on kiinni paitsi rahasta, 
myös tiloista: tilat ovat yksinkertaisesti liian pienet uusille laitteille ja useamman eri paperilaadun 
varastoimiselle sekä asiakkaan vastaanottamiselle ja palvelemiselle rauhassa. Tilojen pienuudesta 
kärsii myös kirjakaupan valikoimien kehittäminen ja esillepano sekä kustantamon toiminta. 
Kirjapainon tuottama melu on mitattu liimakoneen kohdalla 85 dB, mikä ylittää melukynnyksen; 
kirjakaupan asiakkailta on tullut valituksia. 
 
Kirjan elinkaari on nykyään yhden sesongin mittainen - Kirjakauppa Kirja pitää kustantamoiden 
vanhempaa tuotantoa esillä ja omat kustanteet säilyvät varastossa digitaalisesti ja ovat siis 
jatkuvasti saatavilla. 

 
 

2.2.6. Tuotanto ja logistiikka  
 

Kirjat tuotetaan book on demand-periaatteella. Painokoneet ja ohjelmisto on liisattu Xerox Oy:ltä. 
Tuotanto on käsityö- ja henkilötyövaltaista, sillä jälkikäsittely tehdään manuaalisesti.  
Kirjoja myydään omassa kirjakaupassa, netin välityksellä (kirja.lasipalatsi.fi , www.kirjantamo.net) 
ja toimitetaan tilauksesta kirjakaupoille, Kirjavälitykselle ja BTJ:lle sekä yksityishenkilöille. 
 
Tuotantoprosessi: asiakas toimittaa joko valmiin tiedoston tai se taitetaan/skannataan Kirjassa ja 
siitä valmistetaan tiedosto, joka tulostetaan joko kahdelle (leikattu A5-kirja) tai yhdelle arkille 
(leikattu A4). Sisuspaperia on kahta laatua, matta ja kiiltävä. Kansi tulostetaan joko mattapintaiselle 
tai päällystetylle kansipaperille. Tulostetut arkit leikataan, kansi nuutataan. Arkit ja kansipaperi 
liimataan liimasidontalaitteessa. Tämän jälkeen kirja leikataan valmiiksi kirjaksi. – Jälkikäsittely on 
käsityötä ja sitoo työvoimaa. Automaattinen liimasidontalaite tiputtaisi työmäärää huomattavasti.  

 
 
 
 
 
 
 

Kommentoinut [O12]: 1.  Millainen elinkaari toimialan 

tuotteilla yleensä on?  2.  Missä elinkaaren vaiheessa tuotteet ovat 
tällä hetkellä?  3.  Onko ympäristöasiat ja lainsäädäntö huomioitu 

tuotteissa, aiheuttavatko nämä muutospaineita tuotteissa? 

Kommentoinut [O13]: Kuvaile tuotantoprosessi raaka-aineiden 
hankinnasta valmiisiin tuotteisiin.  Pohdi, onko tuotantoprosessi 
toimiva. 

http://www.kirjantamo.net/
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2.2.7. Omistus, organisaatio ja henkilöstö 
 

Kirja kerrallaan on Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n omistama. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimii 
tuottaja, joka vastaa Kirja kerrallaan –projektista ja kustantamon toiminnasta. Kirjakaupassa toimii 
1 henkilö, ja kirjapainossa 2 henkilöä. Kiireapulaisia ja harjoittelijoita käytetään tarvittaessa. 
 
Lasipalatsin vuokra-aika kaupungilta on tällä hetkellä voimassa v. 2015 asti. Lasipalatsin myymistä 
on myös ehdotettu. Tällöin Kirjan toiminta on vaakalaudalla. Kirja ei maksa toimitiloistaan vuokraa, 
ja toiminta on haluttu lakkauttaa vuosia sitten; uuden vuokralaisen saaminen kukkakaupan kanssa 
jaettuun tilaan on toisaalta hankalaa. Kirjalle tilat ovat myös alkaneet käydä ahtaiksi. Kirjan 
yksityistäminen ja toiminnan kehittyminen edellyttäisi uusia, laajempia tiloja ja taloudellista kasvua; 
ulkopuolista rahoitusta tarvittaisiin. 
 
Työnjako Kirjassa on kohtuullisen toimiva. Tuottaja vastaa kokonaisuudesta ja 
kustannustoiminnasta, kirjakaupalla ja kirjapainolla on vastaavat henkilönsä.  Markkinointi on osa-
alue, johon ei ehditä keskittyä kunnolla eikä se ole systemaattista. Arjen rutiinit täyttävät työajan ja 
oleellinen suunnittelu- ja kehitystyö jää liian vähäiseksi.  
 

 
2.2.8. Seurantajärjestelmät ja taloudellinen tilanne 

 
Kirjan tulosta seurataan kuukausitasolla ja tarvittaessa kirjakaupan myyntiä päivittäin ja viikottain 
tuoteryhmä/kustantaja- ja tuotetasolla kassaraporttien avulla.  – Tuotekohtainen tieto mm. 
tekijänoikeuksien tilityksiä ja Suomen kustannusyhdistyksen tilastointeja varten joudutaan kuitenkin 
kokoamaan manuaalisesti kolmesta eri raportista ja tiedostosta, sillä laskutus ja 
postiennakkomyynti eivät ole atk-pohjaisia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentoinut [O14]: 1.  Onko näköpiirissä omistukseen 
liittyviä muutoksia kuten sukupolvenvaihdos, yritysosto tai toiminnan 

laajentaminen?  2.  Käy läpi yrityksen organisaatiorakenne ja sen 

toimivuus.  3.  Selvitä työnjako ja sen tarkoituksenmukaisuus.  4.  
Miten henkilöstön kehittäminen ja koulutus on hoidettu? 

Kommentoinut [O15]: 1.  Selvitä, miten toiminnan eri osa-
alueita seurataan.  2.  Onko seuranta riittävää ja 

tarkoituksenmukaista?  3.  Tulkitaanko taloudellisten tunnuslukujen 

tiedot oikein ja käytetäänkö niitä riittävästi toiminnan kehittämisessä? 
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3.   Tavoitteet ja strategiat  

 
Tavoitteena on saavuttaa taloudellisen kasvun tila uusien painomenetelmien, uusien tilojen ja 
toimintamallien avulla; tavoitteena on myös uusien innovaatioiden kehittäminen, siten että näiden 
tavoitteiden toteuttaminen mahdollistaisi Kirja kerrallaan –toiminta yksityistämisen. Tavoitteena on 
luoda Kirjasta kirjallisuuden ystävien elävä kohtauspaikka ja liittää Kirjan kylkeen 
kahvila/ravintola/klubitoiminta (yksityinen ravintola-alan toimija mukaan). 
 
Strategiat:  
- uusien tilojen etsiminen ja kartoittaminen, taloudellisten laskelmien teko.  
- Yhteistyökumppaneiden ja ulkopuolisen rahoituksen etsiminen.  
- toiminnan tehostaminen ja terävöittäminen kullakin osa-alueella  
- suunnitelmallinen tuotekehitys   
- markkinoinnin ja myynnin tehostaminen kaikilla osa-alueilla 
- sosiaalisen median hyväksikäyttö, verkostojen luominen ja niissä toimiminen. 
 
 

 
 

3.1. Yrityksen päätavoitteet  
 

3.1.1.    Liikevaihto ja tulos   

 
Vuosi Liikevaihto € Tulos € 

2012 300 000 200.000 

2013 345 000 230..000 

2014 395 000 265.000 

 
3.1.2. Yrityksen markkina-asema 

  
Tavoitteena saavuttaa keskeinen markkina-asema kulttuurialan toimijana Helsingin keskustassa: 
elämyksellisenä kirjakauppana, book on demand-kustantajana ja omakustantajia ja 
pienpainotuotteita pieninä painoksina palvelevana digipainona. 

 
 

3.1.3. Markkinointi  

 
Asiakaskunnan laajentaminen kaikissa kohderyhmissä markkinointia ja brändiä kehittämällä. 

 
3.1.4. Tuotekehitys  

 
Uuden teknologian innovaatiot kustannustoiminnan ja kirjatuotannon puolella. Kehitetään vanhoja 
palveluita. 
 
Julistepainatus; uusi  
Toiminnan laajentaminen Kirjabaariksi (kumppanuustoiminta ravintola-alan yrittäjän kanssa), jossa 
järjestetään kirja-alan tapahtumia/julkistustilaisuuksia/runoiltoja sekä omia klubi-iltoja ja 
julkistustilaisuuksia. 

 
3.1.5. Tuotanto 

 
Painopalveluiden myynnin kasvu  +20-40%. 
Laadulliset tavoitteet: tarjota laadukasta taitto- ja digipainotyötä usealla eri paperilaadulla  

 

Kommentoinut [O16]: Tavoitteena on luoda selkeä kuva 
yrityksen päämääristä liiketoimintasuunnitelman ajanjaksolla.  

Tulevaisuuden kannalta keskeiset suuntaviivat tulisi hahmottaa.  
Kovin yksityiskohtaisiin kuvauksiin ei kannata mennä. 

Kommentoinut [O17]: Arvioi tulevien vuosien liikevaihto ja 
tulos. 

Kommentoinut [O18]: 1.  Millaisia markkina-asemaan liittyviä 
tavoitteita yrityksellä on?  2.  Onko tarkoitus hankkia uusia 

asiakkaita? 

Kommentoinut [O19]: 1.  Millaisia markkina-asemaan liittyviä 
tavoitteita yrityksellä on?  2.  Onko tarkoitus hankkia uusia 

asiakkaita? 

Kommentoinut [O20]: 1.  Onko tavoitteena kehittää uusia 
tuotteita/palveluita?  2. Mitä muita tavoitteita tuotekehitykselle 

asetetaan? 

Kommentoinut [O21]: 1.  Mitä tavoitteita tuotannolle asetetaan?  
2.  Selvitä tuotannon laadulliset tavoitteet! 
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3.1.6. Organisaatio ja henkilöstö 

 
Toiminnan yksityistäminen joko osakeyhtiö- tai osuuskuntapohjaiseksi; henkilöstön lisääminen 
markkinointihenkilöllä, joka osallistuu tiiviisti niin kustantamon, kirjapainon kuin kirjakaupan 
toimintaan ja koordinoi Kirjabaarin tapahtumatoimintaa. 
 
Organisaatiossa kolmijako kustantamoon, kirjakauppaan ja kirjapainoon terävöitetään ja luodaan 
myyntitavoitteet. Yksityisen kahvila/ravintola-alan yrittäjä on kompuksessa mukana ja hyötyy 
tapahtumatoiminnasta. Henkilöstön on oltava moniosaajia ja tunnettava kulttuurialaa. Pienessä 
työyhteisössä sosiaaliset taidot ja joustavuus korostuvat. Taloudenhoito ostetaan kulttuurialaan 
erikoistuneelta tilitoimistolta. 
 

 
 

3.1.7. Taloudellinen asema 

 
Saavuttaa vakaa voitollinen taloudellinen asema; tuloksen kasvu siten, että se mahdollistaa uusien 
tilojen vuokraamisen, laitekannan kehittämisen ja henkilöstön kasvun. Ulkopuolisen rahoituksen 
saaminen. 

 
 

 
 

Kommentoinut [O22]: 1.  Mitä tavoitteita yrityksen 
organisaatiolle asettaan?  2.  Mitkä ovat henkilöstöön liittyvät 

tavoitteet (määrä, erityisosaaminen jne.)? 

Kommentoinut [O23]: 1.  Mitä tavoitteita yrityksen 
taloudelliselle asemalle asetetaan?  2.  Selvitä mm. yrityksen 

omavaraisuusasteeseen ja maksuvalmiuteen liittyvät tavoitteet. 
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4. Markkinointisuunnitelma 
 

4.1. Myyntitavoitteet segmenteittäin 
 

 
 
Tuote 1: painotyöt 
 1.vuosi +15% 
 2.vuosi + 15% 
 3.vuosi + 15% 
Tuote 2: kirjakauppamyynti 
 1.vuosi +15% 
 2.vuosi +15% 
 3.vuosi +15% 
Tuote 3: omat kustanteet 
 1.vuosi +15% 
 2.vuosi +15% 
 3.vuosi +15% 
 
 

4.2. Tuote/palvelustrategia 
 

Tämänhetkinen tuote- ja palveluvalikoima: 
 
Kirjakauppa Kirja 
Filosofiset viikot 
Platon-klubi 
Afo-klubi 
kustantajaviikot 
Omakirja-palvelu 
ntamon kirjat 
näytelmäsarja 
Kansallisteatterin kirja –sarja 
Teatteri-sarja 
Pilke-sarja 
Labbet-sarja 
näköispainokset 
tarvepainatus 
näytelmäkäännökset  
näytelmät/runot kaksikielisenä versiona 
nettisivut 
kirjantamo.net -verkkokauppa 
 
muutokset: uusia yhteistyösarjoja; vieraskieliset näytelmät nettiin; mahdollinen e-kirja; Kirjabaari 
 
Markkinoinnin avaintuote on Omakirjapalvelu. Se vastaa ihmisen tarpeeseen itseilmaisusta; sen 
avulla asiakas voi toteuttaa haaveitaan – saada oma kirja painettua. Palvelua tulee terävöittää, 
markkinointia lisätä. Uusissa tiloissa asiakas voidaan vastaanottaa rauhassa ja käydä kirjaa 
koskevat keskustelut vähemmällä taustamelulla. 
 
Kirjakauppa: tuotevalikoimaa karsitaan ja myyntitilejä perutaan. Uudistetaan valikoimaa 
laatukirjallisuudella, myös valikoidusti kirjallisuutta isommilta kustantajilta. Uusissa tiloissa kirjat 
pääsevät paremmin esille ja kirjojen löytäminen helpottuu. 
 

Kommentoinut [O24]: Tietojen lisäämiseksi klikkaa kaksi 
kertaa taulukolla! 

Kommentoinut [O25]: 1.  Kuvaa tuote/palveluvalikoimaa ja 
siinä tapahtuvia muutoksia.  2.  Mitkä ovat markkinoinnin 
avaintuotteita, miksi niitä ostetaan?  3.  Mitä 

markkinointitoimenpiteitä on tehtävä tuotteiden/palveluiden 

markkina-aseman säilyttämiseksi/parantamiseksi? 
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Näköispainoksille löydettävä etukäteen kohderyhmä ja tehtävä kannattavuuslaskelmat ennen 
kustannuspäätöstä. Kirjojen markkinointia ja tiedotusta on tehostettava. Kirja kerrallaan –nettisivut 
tulee uusia ja koko markkinoinnin yleisilme suunnitella uudelleen. 
 
Kirjakaupan asiakaskunta laajenee ja sen klubi- ja tapahtumatoiminta saa lisää potkua, jos 
Kirjabaari saadaan. Myös kustantamo ja kirjapaino hyötyvät tästä. 
 

 
 

4.3. Hintastrategia 
 

Tarvepainatuksen vuoksi kirjat on hinnoiteltu edullisiksi, koska ei tarvitse sitoa pääomaa isoihin 
painoksiin ja varastointiin. Painatushintoihin vaikuttaa vuosittain paperin hinnan nousu; jos 
liisauskustannukset nousevat, tämä vaikuttaa hinnoitteluun. Kirjojen ja painopalveluiden hillitty 
hintojen nousu ei radikaalisti vaikuttaisi asiakkaiden myyntipäätöksiin.  
 
Kustantamon kirjoilla on kiinteä hinta, joista kirjakaupat saavat 30% alennuksen. Kirjamessuilla ja 
tapahtumissa kirjoja myydään tarjoushinnoin. Tekijä saa omista kirjoistaan 40% alennuksen. 
Kirjakaupassa muiden kustantamoiden kirjat ovat joko myyntitilillä (20-40% myyntiprovisio Kirjalle) 
tai ne on ostettu (ostohintaan lisätty 40% kate). Vuosittain myydään pieniä eriä alennusmyynnissä. 
 

 
 

4.4. Jakelustrategia 
 

Kustantamon kirjat ovat myynnissä omassa kirjakaupassa, messuilla ja tapahtumissa, ja niitä 
ostavat Kirjavälitys ja BTJ heidän asiakkaansa tilauksesta. Kirjoja myydään myös postiennakolla ja 
nettikaupassa.  

 
 

4.5. Viestintästrategia 
 

Viestinnällä pyritään luomaan kuvaa vaihtoehtoisesta, kulttuuripainoitteisesta kirjakaupasta ja 
kustantamosta. Viestintää tulee tehostaa huomattavasti, sitä on tehtävä suunnitelmallisesti ja 
sosiaalinen media tulee ottaa käyttöön täysipainoisesti. Kirja kerrallaan ei juuri mainosta 
ilmoitushintojen kalleuden takia (satunnaisesti Teatteri-lehti; Voima-lehti). Kirjakaupan tilaisuuksista 
lähtee tiedot aina NYT-liitteeseen ja tilaisuuskohtaisesti esim. yhdistyksille/yliopistolle tms. 
 
Kirjakaupassa ja messuilla henkilökohtainen myyntityö ja asiakkaan kohtaaminen on 
avainasemassa. – Pienessä neljän hengen yksikössä sisäinen viestintä toimii päivittäin. 
 
Viestintästrategia on luotava ja sitä on toteutettava järjestelmällisesti; yrityskuva on terävöitettävä ja 
henkilökunnan sisäistettävä se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentoinut [O26]: 1.  Millainen yrityksen hintapolitiikka 
on?  2.  Mihin hintaluokkaan tuotteet hinnoitellaan?  3.  Miten 

hintojen nousu/lasku vaikuttaisi markkinoilla?  4.  Eroaako eri 
tuoteryhmien/segmenttien hinnoittelu?  5.  Myydäänkö tiettyjä 

tuotteita/eriä alennuksella? 

Kommentoinut [O27]:  

Kommentoinut [O28]: 1.  Millaista yrityskuvaa viestinnällä 
pyritään luomaan?  2.  Mitä mainosvälineitä käytetään?  3.  Millainen 

merkitys on henkilökohtaisella myyntityöllä, messuilla, lehdillä, 
myyntikampanjoilla jne.?  4.  Miten yrityksen sisäinen viestintä 

hoidetaan? 
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5. Tuotekehityssuunnitelma  
 

Tällä hetkellä tuotekehitystyötä tehdään normaalien työpäivien ohessa ideoiden ja keskustellen. 
Tuotekehitystyö tulee tehdä suunnitelmalliseksi ja toteuttaa sitä kaikilla toiminnan alueilla. Uusia 
innovaatioita tarvitaan, jotta menetetty edelläkävijäasema saavutettaisiin. 
 
Tuotekehitystyötä varten tulisi voida vetäytyä säännöllisesti ideoimaan; käyttää hyväkseen 
olemassaolevia verkostoja ja luoda uusia. 
 
Ulkopuolista rahoitusta kannattaisi hakea; tutkitaan Tekes-rahoituksen ja TE-keskuksen 
mahdollisuudet. 
 
 
 

 

Kommentoinut [O29]: 1.Miten tuotekehitystoiminta 
organisoidaan yrityksessä? 
2.Paljonko resursseja tuotekehitystoimintaan käyttetään? 

3.Mitä ulkopuolista rahoitusta tuotekehitystoimintaan mahdollisesti 

kannattaisi hakea (kts. http://www.tekes.fi, http://www.te-keskus.fi) 

http://lapa.ip.ee/lts/asp/addcollapsing.asp?file=kehittamissuunnitelmat.htm
http://www.tekes.fi/
http://www.te-keskus.fi/
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6. Tuotanto- ja logistiikkasuunnitelma  
 

Kirjatuotantoteknologiaa tulee kehittää siten, että manuaalinen jälkikäsittely voitaisiin osittain 
automatisoida. Mahdollisen e-kirjan tarjoaminen vaatii lisäkapasiteettia henkilöpanoksen ja 
mahdollisen ohjelmiston muodossa.  
 
Kirjatuotannossa pyritään säilyttämään digipainon paras laatutaso. 
 
Suurissa painoksissa ja kovakansipainatuksissa käytetään alihankkijaa/alihankkijoita.  
 
 
 

 

Kommentoinut [O30]: 1.Miten tuotannon puitteita kehitetään - 
rakennetaanko lisäkapasiteettia vai onko kapasiteettia riittävästi? 

2.Onko tuotantoteknologia ajantasalla ja miten sitä tulisi kehittää? 

3.Millaiseen laatutasoon tuotannossa pyritään ja miten laatutaso 
saavutettaan? 

Kannattaako osa tuotannosta siirtää alihankkijoille? 
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7. Organisaatio- ja henkilöstösuunnitelma 
 

 
Uudessa organisaatiossa säilyy kolmijako kustantamo-kirjakauppa-kirjapaino. On tarpeen lisätä 
henkilöstömäärää markkinointihenkilöllä, ja käyttää projekteissa 
harjoittelijoita/yliopisto/tuottajaopiskelijoita. Painoalan harjoittelijoita Heltechistä käytetään ja heitä 
koulutetaan työssäoppimisen muodossa. 
 
 

Kommentoinut [O31]: Miten organisaatiota kehitetään? 
2.Onko tarvetta lisätä henkilöstömäärää vai joudutaanko henkilöstöä 

supistamaan? 

3.Miten henkilöstön hankinta hoidetaan? 
4.Millaisia ominaisuuksia henkilöstöltä edellytetään?   

5.Miten henkilöstön koulutus tapahtuu?   

Millaisia motivointimenetelmiä yrityksessä käytetään? 
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8. Talous- ja rahoitussuunnitelma  
 

 
Tällä hetkellä Kirja ei ole voittoa tuottava.  
 
Starttirahan hakeminen; muu ulkopuolinen rahoitus, jolla uusi toiminta voidaan käynnistää. 
 

 

Kommentoinut [O32]: 1.Miten yrityksen maksuvalmius 
turvataan?   

2. Tarvitaanko lisää vierasta pääomaa?   

Onko yrityksellä tarvetta korottaa omaa pääomaa; jos on niin miten 
(esim. osakeanti, listautuminen pörssiin)? 
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9. Riskien arviointi 
 

 Riski ja sen todennäköisyys Riskin välttäminen/kantaminen 

Ulkoinen ympäristö:   

 Taloudellinen ympäristö lama/taantuma (melko suuri) asiakashankinnan tehostaminen; 
henkilöstön supistaminen 
 

 Poliittinen ympäristö alv:n nousu (melko pieni) hinnankorotukset 

 Sosiaalinen ympäristö nuorten kaikkoaminen nuoria kiinnostava innovaatio 

 Tekninen ympäristö henk.koht. ”kirjapaino” 
(keskisuuri) 

henk.koht.palvelun tarjoaminen 

 Toimialan kehitys e-kirja e-kirja-palvelun kehittäminen 

 Markkinat ja asiakkaat eivät löydä palvelua, eivät 
kiinnostu 

markkinoinnin tehostaminen, 
toiminnan suunnanmuutos 

 Kilpailu uudet palveluntarjoajat (melko 
suuri) 

uudet innovaatiot, vanhan 
asiakaskunnan pitäminen 

Yrityksen sisäiset tekijät:   

 Organisaatio ja henkilöstö henkilöstön liian nopea 
vaihtuvuus (melko suuri) 

sitouttaminen, palkka, hyvä 
työilmapiiri; harjoittelijoiden 
käyttö ja heidän kouluttamisensa 

 Tuotanto laitekannan uusiminen (melko 
suuri) 

hintojen nousu, uudet 
innovaatiot, henk.koht. palvelu 

 Talous ei ulkopuolista rahoitusta (melko 
suuri) 

toiminnan uudelleenarviointi 

 

Kommentoinut [O33]: Arvioi, millaisia riskitekijöitä 
tulevaisuuteen liittyy ja kuinka suuria riskien todennäköisyydet ovat.  

Pohdi, miten riskejä voi välttää ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää. 

http://lapa.ip.ee/lts/asp/addcollapsing.asp?file=riskien_arviointi.htm
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Tiivistelmä 
 

 
 

Kirja kerrallaan toimii Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n alaisena yksikkönä Helsingin 
Lasipalatsissa. Toiminta käynnistettiin EU:n tukemana projektina 1999 yhteistyössä Xerox 
Oy:n kanssa, tarkoituksenaan kokeilla digitaalista painamisen ja book-on-demandin 
soveltuvuutta kirjatuotantoon. Ideana oli myös vanhan kirjallisuuden säilyttäminen ja 
ideologisesti vastaveto kirjan iän lyhenemiselle. Kirja kerrallaan kustantaa näköispainoksia 
ja näytelmiä, painaa ne omassa digipainossaan tarvepainatuksella, ja myy niitä 
kirjakaupassaan sekä netin välityksellä. Kirjapainon Omakirja-palvelussa asiakas voi 
painaa omakustanteita ja saa tarvittaessa skannaus-, taittopalveluita ja muuta graafista 
suunnittelua. 
 
Kirjan henkilöstömäärä on 3, yksi täyspäiväinen ja 2 osa-aikaista työntekijää. Kirjan 
toimitilat ovat kooltaan 60m2. Neliöt jakautuvat toiminnan mukaan seuraavasti: kirjakauppa 
30 m2, kustantamo 3 m2, kirjapaino 32 m2. Lisäksi jaettua varastotilaa n. 7 m2. 
Toimitiloista ei makseta vuokraa. 
 
Kirjan toiminta ei tällä hetkellä ole voittoa tuottavaa ja kuluvaa tilikautta on rasittanut 
palkkamenojen ja laitevuokrien kasvu sekä myynnin lasku. Toisaalta Kirja on vuosien 
varrella vakiinnuttanut asemansa (näytelmien kustantaja, näköispainokset, Omakirja-
palvelu), joskin edelläkävijän asema on menetetty. Brändi ja tuotteet ovat olemassa, mutta 
vaativat terävöittämistä; vanhoja palveluja on kehitettävä. Tilat ovat käyneet ahtaaksi eikä 
kirjapainon tuotevalikoimaa pystytä laajentamaan. Markkinointi ja viestintä ovat alueita, 
joihin ei ole aikaa panostaa tarpeeksi. On panostettava myös tuotekehitykseen ja 
innovaatioon. 
 
Tulevassa toiminnassa tulee panostaa viestintästrategian luomiseen ja toteuttamiseen ja 
markkinoinnin tehostamiseen mahdollisesti lisätyövoiman/projektityöntekijöiden avulla. 
Uusien tilojen ja laitekannan (mm. automaattinen liimasidonta; julistepainatus) avulla 
kirjapainon tuotevalikoimaa pystyttäisiin laajentamaan ja henkilökuluja minimoimaan. 
Toisaalta uudet tilat ja henkilöstömäärän nousu on huomattava lisäkulu - tämä edellyttää 
myynnin runsasta kasvua. Kustannustoiminnassa on löydettävä uusia, kiinnostavia 
nimikkeitä ja kirjakaupan valikoimat tulee harkita uudelleen. Kaikkien Kirjan toiminta-
alueiden asiakaskuntaa on pystyttävä laajentamaan. Laskutuksessa tulee ottaa käyttöön 
atk-pohjainen järjestelmä, jotta tilastoinnissa pysytään ajan tasalla ja säästetään 
henkilötyötunneissa.  
 
Tulevaan toimintaan sisältyy konsepti Kirjabaarista, jossa yksityistetty Kirja kerrallaan ja 
kahvila/ravintola-alan yrittäjä toimivat yhteistyössä ja hyödyttävät toisiaan: Kirja tuomalla 
baariin asiakaskuntaa tapahtumien muodossa, baari Kirjaan uutta asiakaskuntaa. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmana tämä olisi toimiva ratkaisu ja toisi mediahuomiota ja lisäarvoa ja 
tarvittavaa asiakaskunnan laajentamista. Tämä konsepti vaatii kuitenkin ulkopuolista 
rahoitusta. 
 

 
 
 

 

Kommentoinut [Ohje34]: Laadi koko 
liikentoimintasuunnitelmasta tiivistelmä.  Tämän tulisi olla noin 
yhden sivun pituinen.  Tiivistelmästä ulkopuolinen saa helposti 
kuvan yrityksen nykytilasta ja tulevasta toiminnasta. 


