Onko fiksua jatkaa yritystoimintaa?
Vai pistää lafka kiinni toistaiseksi? Vai ajaa koko firma alas? Aloita itsestäsi;
voimavaroistas ja tuntemuksistasi: mikä on fyysinen vointisi? Mikä on henkinen
vointisi? Miten olet toiminut yrittäjänä tähän mennessä? Oletko repinyt selkänahasta
ja kärsinyt vai nauttinut ja kehittänyt yritystoimintaasi? Koetko tekeväsi töitä paljon,
mutta se ei näy viivan alla? Koetko, että tämä työ on sinua varten ja saat sopivaa
korvausta työpanoksestasi? Oletko väsynyt? Jos olet, kuinka usein? Koetko olevasi
energinen? Kuinka energinen asteikolla 0-100?

Mitä ajatuksia sinulla herää miettiessäsi yrityksesi jatkamista
vallitsevan tilanteen rauhoituttua?
Epätoivoa, väsymystä, pelkoa, innostusta, sisuuntumista vai valoa tunnelin päässä?
Mitä ajatuksia sinulla herää kun mietit yrityksesi lopettamista? Helpotusta,
surullisuutta, epäonnistumista, vapautta vai uuden alkua?

Yrityksen voimavarat
Ovatko yrityksen tuotteet/palvelut sellaisia, joita asiakkaat ostavat edelleen huolimatta
vallitsevasta tilanteesta? Kuinka todennäköistä on, että yrityksen tuotteet/palvelut ovat
sellaisia, joita asiakkaat eivät ehkä enää ostakaan vallitsevan tilanteen neutralisoiduttua? 0100%

Ovatko yrityksen tuotteet/palvelut sellaisia, joita asiakkaat ostavat kun vallitseva tilanne
neutralisoituu? Kuinka nopeasti asiakkaat palaavat? Viikoissa, kuukausissa? Mitä vaaditaan,
että myyntiä alkaa jälleen tulla? Markkinointi, varaston hankinta, henkilöstön hankinta (mistä,
miten ja kuinka nopeasti mahdollista saada?) Muuta; mitä?

Millaisia investointeja yrityksen tulee tehdä markkinointiin, varaston hankintaan, henkilöstön
hankintaan? Mistä, miten ja kuinka nopeasti mahdollista saada? Muuta; mitä?

Henkilökohtainen kassasi
Mitkä ovat henkilökohtaiset kiinteät menosi? Eli minkä verran menee rahaa joka tapauksessa
(asunto, auto, ruoka jne). Laske kulujesi perusteella kuinka kauan pärjäät nykyisellä kassallasi.
Laske tämä auki viikoissa ja kuukausissa.

Yrityksen kassa
Mitkä ovat yrityksen kiinteät menot? Eli minkä verran menee rahaa joka tapauksessa (toimitila,
auto, sopimukset). Laske yrityksesi kiinteiden kulujen perusteella kuinka kauan yritys pärjää
nykyisellä kassalla.

Laske tämä auki viikoissa ja kuukausissa. Mikäli vastauksesi kertovat sinulle, että sinulla ja
yritykselläsi on valmiuksia jatkaa, lue vielä

viisaan yrittäjän lista

siitä, mitä nyt kannattaa

tehdä. Mikäli vastauksesi kertovat sinulle, että sinulla ja yritykselläsi ei ole valmiksia jatkaa,
mieti läpi seuraavat kysymykset. Mitä taitoja sinulla on? Mitä muuta voisit tehdä nykyisen
yritystoimintasi tilalla? Keneltä voi pyytää apua? Kenen kanssa sinun olisi hyvä keskustella
asiasta?

