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Aluksi
Kyteekö mielessäsi ajatus yrittäjäksi
ryhtymisestä? Onko sinulla yritysidea
tai osaamista, jota voisit hyödyntää itsenäisenä yrittäjänä? Et ole yksin, sillä
yhä suurempi osa Suomessa asuvista
hankkii tulevaisuudessa toimeentulonsa
yrittäjänä.

Uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla
saat kontakteja eri alojen asiantuntijoihin. Uusyrityskeskusten tavoitteena
on auttaa yrityksiä alkutaipaleella kohti
kannattavaa kasvua.

Alkavan yrittäjän opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka miettivät yrityksen perustamista. Oppaasta on hyötyä
myös jo toimiville yrittäjille, koska siinä
on viimeisimmät tiedot ja lainsäädäntömuutokset muun muassa yrityksen
verotuksesta, rahoituksesta, toimiluvista, työnantajavelvoitteista, kirjanpidosta
sekä yrittäjän eläke- ja työttömyysturvasta.

Tämä opas antaa katsauksen yrittäjyyteen ja auttaa yrittäjän alkutaipaleella.
Opasta käytetään uusyrityskeskusten
neuvonnassa ja yrittäjäkursseilla. Tutustu oppaaseen ja verkkosivuihimme
www.uusyrityskeskus.fi ja
www.perustamisopas.fi.

Perustamisopas alkavalle
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Minustako yrittäjä?
Yrittäjäksi ryhtymistä pitää harkita monesta näkökulmasta. Ajatusten kypsyttely on hyödyllistä valmistautumista
yrittäjyyteen. Yritystoiminnan aloittaminen on aina perustavaa laatua oleva
elämänmuutos. Sillä on vaikutusta
tulevaisuuteen, oman elämän muotoutumiseen, perhe- ja ystävyyssuhteisiin,
arvomaailmaan, elintasoon ja elämäntapaan.
Yrittäminen on hieno laji, jossa pääset
hyödyntämään osaamistasi. Yrittäjän
vapauden myötä lisääntyy vastuu onnistumisesta. Monista muista ammateista poiketen yrittäminen merkitsee
poikkeuksetta paljon työtä, joustamista
ja usein tinkimistä vapaa-ajasta, lomista
ja harrastuksista. Se on sitkeää puurtamista ja vaatii uskoa omaan liikeideaan.
Yrittäjänä onnistuminen on kuitenkin
palkitsevaa.

Uusyrityskeskuksen avulla 
on turvallista aloittaa
Yritysideasi kypsyttelyssä saat apua
lähimmästä uusyrityskeskuksesta.
Yritysneuvojat ja paikallinen asiantuntijaverkosto auttavat sinua yritysideasi
toimivuuden arvioinnissa. Saat neuvontaa ja keskustelukumppanin yrityksen
perustamiseen liittyvissä asioissa. Toiminta perustuu yrityselämän asiantuntija-apuun ja talkootyöhön. Palvelu on
henkilökohtaista, maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.
Uusyrityskeskuksen avulla syntyy kestävää ja kannattavaa yritystoimintaa.
Saat hyvän alun yrittäjänä ja vältät sudenkuopat. Olipa yritystoimintasi pientä tai suurta, tarvitset kumppaneita ja
verkostoja ja jatkossa tarvitset varmasti
lisää yhteistyötahoja ja asiakkaita.

Perustamisopas on toteutettu yhteistyössä uusyrityskeskusverkoston ja sen
jäsenyritysten kanssa. Esitämme parhaat kiitoksemme oppaan tekemiseen
osallistuneille verkoston jäsenille. Kiitoksen ansaitsevat asiatietojen päivittämisestä ja ajanmukaistamisesta Tuulikki
Holopainen, ulkoasusta ja taitosta Mats
Vuorenjuuri ja kuvituksesta Ilja Karsikas.
Erityiskiitokset niille jäsenyrityksille ja
-yhteisöille, jotka ovat tukeneet oppaan
julkaisemista ilmoituksin, ja jotka tarjoavat palveluja alkavalle yrittäjälle.
Perustamisopas on tarkoitettu kulumaan mahdollisimman monen yrittämistä harkitsevan käsissä. Toivottavasti
tämä opas auttaa uusia yrittäjiksi aikovia ja alkavia yrittäjiä poluilla yrittäjyyteen. Nyt jos koskaan Suomessa tarvitaan uutta yrittäjyyttä.
Jari Jokilampi
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry
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Mitä yrittäminen on?
Yrittäjyys on yhteiskunnan liikkeelle
paneva voima ja yrittäminen on hyvä
ammatinvalinnan vaihtoehto – niille, joille se sopii. Eikä se sovi kaikille. Vaikka
yrittäminen on kolmella sanalla määriteltynä työtä, työtä ja työtä, yrityksen
perustamisen syyksi ei riitä työttömyys.
Tuskin löytyy riittävästi ihmisiä, jotka tulisivat asiakkaiksesi vain työllistääksesi
sinut. Yrityksesi ja sen tarjoamien tuotteiden tai palvelujen täytyy olla tarpeellisia riittävän suurelle määrälle asiakkaita
ja heidän täytyy olla valmiita maksamaan niistä.
Mieti siis ensimmäiseksi seuraavia
keskeisiä kysymyksiä:
• oma elämäntilanteeni?
• onko minussa yrittäjäainesta?
• onko yritysideani tarpeeksi hyvä?
• mistä löydän asiakkaani?
Yritystoiminnan tavoitteena on, että
yritys menestyy ja tuottaa voittoa. Yrittäminen on toimintaan liittyvien riskien
tunnistamista ja niihin varautumista eli
taito tehdä toiminnasta kannattavaa.
Yrittäminen on myös uskomista omaan

Kuva: istockphoto

liikeideaan. Yrittäminen voi olla elämäntapa tai keino hankkia elanto ja työllistää itsensä. Taloudelliset motiivit eli
halu ansaita rahaa on välttämätön, jos
yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työllistää
mahdollisesti myös muita. Yrittäminen
on oman ammattitaidon, osaamisen
ja sosiaalisten taitojen hyödyntämistä.
Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea yhdistettynä
osaavaan yrittäjään johtavat yleensä
onnistumiseen.

Perusta osakeyhtiö verkossa
Päivitä myös
yhtiön vastuu
henkilötiedot
verkossa.

Kuka on yrittäjä?
Yrittäjän virallinen määritelmä riippuu
viranomaisesta. Sekä yritysoikeudessa
että eläke- ja työttömyysasioissa yrittäjä
määritellään eri tavoin. Yksi esimerkki
on seuraavanlainen: Yrittäjä on henkilö,
joka yksin tai yhdessä muiden kanssa harjoittaa liiketoimintaa yrityksessä,
jonka tavoitteena on voitto. Toimintaan
liittyy riskin ottaminen.
Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi
katsotaan henkilö, joka
• tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa
• on TyEL-vakuutettu (osaomistaja/
perheenjäsen) ja
- johtavassa asemassa yrityksessä,
josta omistaa vähintään 15 prosenttia tai hänen perheensä omistaa vähintään 30 prosenttia tai
- työskentelee yrityksessä, josta hänen perheensä (esimerkiksi puoliso)
omistaa vähintään 50 prosenttia.
Omistusosuutta laskettaessa otetaan
huomioon myös välillinen omistaminen
toisten yritysten ja yhteisöjen kautta.
Omistamiseen rinnastetaan lisäksi muu
vastaava määräysvalta yrityksessä.

klikkaa Prh:n ja verohallinnon yhteiseen ytJ-palveluun www.ytj.fi
Kaupparekisteritiedot nopeasti
ja vaivattomasti www.prh.fi
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Voisiko sinustakin tulla yrittäjä?
Onko minusta yrittäjäksi? Kysymys askarruttaa monen työttömän tai opiskelunsa päättävän mieltä. Myös moni
toisen palveluksessa oleva pohtii oman
yritystoiminnan aloittamista. Yrityksen
menestyminen riippuu usein ratkaisevasti yrittäjästä itsestään ja hänen persoonastaan.

Yrittäjätoimintaa voi
ajatella yhtenä vaiheena
ja osana koko työuraa.

Yrittäjäksi ryhtyvällä on yleensä osaamista tai ammattitaitoa, johon yritysidean voi onnistuneesti yhdistää. Yrityksen
pyörittämiseen tarvitaan yrittäjävalmiuk
sien ja riskien tunnistamisen lisäksi yrittäjätaitoja. Näitä ovat yritystoiminnan
johtaminen, taloushallinto, markkinointi
ja varsinainen palvelu tai tuotanto. Kaikkea ei yrittäjäksi aikovan tarvitse aina
itse osata, sillä niitä voi ostaa toiselta
yrittäjältä. Näin moni tekeekin ostaessaan esimerkiksi kirjanpitopalveluja

tilitoimistosta tai markkinointiapua mainostoimistosta.
Henkilökohtaiset ominaisuudet ja val
miudet luovat perustan onnistuneelle
yritystoiminnalle. Pohdi siis omia vahvuuksiasi. Lisäksi eri toimialoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia.
Mitä sinun pitää vielä kehittää?

Hyviä yrittäjäominaisuuksia ovat
muun muassa
• ahkeruus
• luovuus
• rohkeus
• oma-aloitteisuus
• tuloksiin pyrkiminen
• päättäväisyys
• myyntitaitoisuus
• valmius ottaa riskejä
• epävarmuuden sietäminen
Asioita, jotka motivoivat
yrittäjyyteen
• Voi olla oman itsensä pomo.
• Voi itse määritellä työtehtävänsä.
• Voi vaikuttaa työaikoihinsa.
• On mahdollisuus menestyä
taloudellisesti.
• Saa toteuttaa itseään.
• Voi työllistää muita.
Yrittäjäksi ryhtymisen 
haasteita ovat
• rahoituksen järjestäminen
• osaaminen ja kokemuksen puute
• tiedon puute lainsäädännöstä, verotuksesta ja sopimusten tekemisestä
• ajankäyttö (työ/opiskelu, perhe/
puoliso, vapaa-aika ja niin edelleen)
Yrityksen perustamista suunnittelevan
täytyy tuntea se toimiala, jolle hän aikoo
yrityksen perustaa. Lisäksi täytyy tuntea
taloushallinnon perusteet, hinnoittelu,
budjetointi ja markkinointi. Koulutuksen
ja asiantuntijoiden avulla on mahdollista
omaksua näitä taitoja ja tietoja.
Kannattaa muistaa, että yrittäjäksi siirtyminen ei merkitse sitä, että yrittäjänä
pitäisi toimia lopun ikäänsä. Yrittäjätoimintaa voi ajatella yhtenä vaiheena ja
osana työuraa.
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Mistä yritysidea?
Yrittäjänä toimiminen on tänä päivänä
yksi suosituimpia tapoja tehdä työtä.
Palkkatyö ei ole enää yhtä turvallinen
valinta kuin ennen, ja ero yrittäjyyteen
liitettäviin riskeihin on kaventunut. Yrittäminen tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle työsuhteelle harjoittaa jotakin
ammattia itsenäisesti ilman työnjohdon
valvontaa ja määräysvaltaa.
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on mietittävä omaa osaamistaan ja miten sitä voisi
hyödyntää itsenäisenä yrittäjänä. Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, jos ei mitään
osaa. Yrityksen toiminta-ajatusta ja yritysideaa mietittäessä on tärkeintä, että
yrittäjän henkilökohtaiset valmiudet ovat
niiden kansa sopusoinnussa. Pienen
yrittäjän on syytä erikoistua siihen, mihin
hänellä on parhaat tiedolliset, taidolliset
ja taloudelliset edellytykset. Alkavan yrittäjän ei pidä hajottaa toimintaa liikaa.

Yrityksen toiminta-ajatus
Toiminta-ajatus kertoo sen, miksi yritys on tarkoitus perustaa. Mikä on sen
tehtävä tai miksi yritys on olemassa?
Toiminta-ajatus on eräänlainen yrittäjän
peruslinjaus sekä tiivistys itselle ja muille siitä, mitä on aikomus tehdä. Selkeä
toiminta-ajatus auttaa alkavaa yrittäjää
määrittelemään lyhyesti oman liiketoimintasuunnitelmansa ja kertomaan sen
ulkopuolisille – esimerkiksi rahoittajalle.

Uuden yrityksen perustaminen
Yritysideoiden lähteitä voi olla monia.
Aluksi puhuimme omaa osaamiseen ja
ammattitaitoon perustuvasta ideasta.
Se on usein tavallisin ja turvallisin tapa
aloittaa yritystoiminta. Toinen vaihtoehto
on ostaa idea ulkopuolelta, joko valmis

Toimivan yrityksen
ostamiseen sisältyy aina
riskejä, mutta se tarjoaa
uudelle yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloittaa.

toimiva yritys, sen liiketoiminta tai osia
siitä. Myös valmiin liikeidean ja toimintamallin hankkiminen eli franchisingyrittäjyys on toimiva tapa aloittaa yrittäjänä.
Nämä eivät ole toisensa poissulkevia
vaihtoehtoja. Kaikilla tavoilla, omalla tai
ostetulla idealla voi menestyä yrittäjänä.
Omalla yritysidealla liikkeelle
Oma yritysidea voi olla kokemusperäinen
tai yrittäjäksi aikovan omaan oivallukseen
tai keksintöön perustuva. Työ- tai ammattikokemukseen perusteella syntyneet
yritysideat ovat tyypillisimpiä palvelualoilla. Esimerkiksi kampaaja ryhtyy parturikampaamoyrittäjäksi ja autonkuljettaja
liikennealan yrittäjäksi. Myös harrastusten tai monipuolisten kontaktien kautta
voi löytyä uusia yritysideoita.
Yritysideaa kehitettäessä tärkeitä on
miettiä erilaisia keinoja, miten erottua
muista saman alan yrittäjistä. Erilaistuminen voi koskea muun muassa
tuotetta, palvelua, toimintatapaa tai
asiakaskohderyhmän valintaa. Kysyntä, kilpailutilanne tai sen muuttuminen
voivat synnyttää markkinoilla uuden
tarpeen.
Uusien markkinatarpeiden löytäminen
ja niiden tyydyttäminen edellyttää yritysympäristön valpasta seuraamista ja
puutteiden havainnointia mahdollisimman aikaisin. Yrittäjä, joka ensimmäise-

nä havaitsee uuden markkina-aukon,
voi perustaa yritysideansa tämän aukon
täyttämiseen. Parhaimmillaan sen pohjalta syntyvä liikeidea tarjoaa ratkaisuja
markkinoilla oleviin ongelmiin.
Täysin uusi liikeidea
tai keksintö
Yritys voidaan perustaa täysin uuden
liikeidean, tuotteen tai keksinnön kaupallistamiseksi. Tämä on kaikista vaikein tapa aloittaa yritystoiminta ja siihen
sisältyy eniten riskejä.
Olemassa oleva liikeidea
Tavallisin tapa aloittaa yritystoiminta
on käyttää jo olemassa olevaa liikeideaa, mutta toteuttaa se uudella, muita
kilpailukykyisemmällä tavalla tai uudella markkina-alueella. Toimintaa varten
voi perustaa uuden yhtiön tai hankkia
omistukseen jo toimivan yrityksen.
Toimivan yrityksen liike
toiminnan hyödyntäminen
Yritysostossa ei niinkään ole kyse yrityksen toiminnan jatkamisesta kuin
tavasta, jolla uusi yrittäjä parhaiten
pystyy toteuttamaan oman suunnitelmansa haluamassaan bisneksessä.
Sana ”bisnes” kuvaakin hyvin yrityskaupan luonnetta ostajan näkökulmasta,
sillä ”toimiva bisnes” sisältää kaikki ne
elementit, joita yrittäjyydessä tarvitaan:
tuotteita/palveluja, asiakkaita, valmiin
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aseman markkinoilla ja ennen kaikkea
liikevaihtoa.
Toimivan yrityksen ostamiseen sisältyy
aina riskejä, mutta se tarjoaa uudelle
yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloittaa.
Yritystoiminnan voi käynnistää heti,
koska asiakkaat ja liikevaihto ovat jo
olemassa.
Vaihtoehtoja toteutukselle ovat
1) koko toimivan yrityksen ostaminen
2) yrityksen osan (yksi toiminto) ostaminen
3) pelkän liiketoiminnan ostaminen
4) liiketoiminnan osan ostaminen.

Suomessa on paljon yrityksiä, joiden
omistajat ovat halukkaita myymään ne.
Osa yrityksistä on aktiivisesti myynnissä, mutta valtaosa jatkaa toimintaansa
sopivaa ostajaa hiljaisesti hakien. Kun
oma liiketoimintasuunnitelmasi on valmis, etsi aktiivisesti sopivaa ostokohdetta ja ota yhteyttä sen omistajaan,
vaikka yritys ei olisi julkisesti myynnissä. Julkisesti myytävänä olevia yrityksiä löytyy esimerkiksi Suomen Yrittäjien
hakupalvelusta www.yritysporssi.fi.
Investoiminen tällaiseen yritykseen voi
olla alkusysäys yrittäjäksi ryhtymiselle.
Jos aiot käynnistää yrittäjyytesi ostamalla valmiin yrityksen tai liiketoimin-

nan, käytä asiantuntijoita apuna kaupan
kohteen taloudellisen tilan ja kauppaan
sisältyvien riskien arvioinnissa. Taloushallinnon ammattilaiset (tilitoimistot,
tilintarkastajat, yrityskauppakonsultit)
neuvovat, onko yrityksen toiminta kannattavaa ja onko kirjanpito ollut luotettavaa. Ennen kuin allekirjoitat kauppakirjat ja muut asiakirjat, kysy neuvoja
myös lakiasiantuntijalta.
Pelkän liiketoiminnan ostaminen on
kuitenkin turvallisempi vaihtoehto kuin
koko yrityksen ostaminen, koska silloin
yrityksen vanhat vastuut ja velat eivät
siirry uudelle omistajalle.

Yrittäjyyden monet muodot
Franchisingyrittäjyys
Franchising mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman omaa liikeideaa.
Kyseessä on kahden itsenäisen yrityksen välinen pitkäaikainen yhteistyösopimus. Franchisingantaja luovuttaa maksua vastaan franchisingottajalle (joita
voi olla useita) oikeuden käyttää toimintaohjeiden mukaisesti kehittämäänsä ja
mallintamaansa liikeideaa.
Franchisingantaja monistaa konseptia
eli tarjoaa sitä laajalti useiden yritysten
käyttöön. Tästä syntyy samalla konseptilla toimivien yritysten yhteistyöverkosto eli niin sanottu franchisingketju.
Ketjuja toimii hyvin erilaisilla toimialoilla,
esimerkiksi kauppa- ja ravintola-alalla
sekä erilaisissa yritys- ja kuluttajapalveluissa. Franchisingantajat hakevat
ketjuihinsa uusia yrittäjiä jatkuvasti.
Tälläkin hetkellä Suomessa on avoinna satoja yrittäjäpaikkoja. Tietoa niistä löydät osoitteesta www.ketju.fi.
Lisätietoa franchisingista saat Suomen
Franchising-Yhdistyksen sivuilta
www.franchising.fi.
Kevytyrittäjyys
Niin sanottu kevytyrittäjyys on työn tekemisen muoto, jossa henkilö hankkii
itse työnsä ja määrittelee sille hinnan.
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Laskutus ja palkanmaksu on ulkoistettu
laskutuspalvelulle, joka veloittaa oman
palvelumaksunsa laskun summasta.
Työn tilaajan kannalta palvelu on helppokäyttöinen, koska hänen tarvitsee
maksaa vain yksi lasku. Laskutuspalvelu
hoitaa kevytyrittäjän ennakonpidätykset,
vakuutukset (tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus) ja muut pakolliset työnantajamaksut (sosiaaliturvamaksu, työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja
ryhmähenkivakuutusmaksu).
Sivutoiminen yrittäjyys
Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimisena, esimerkiksi päätyön tai opiskelun
ohella on suositeltavaa, jos ei ole vielä
varma, onko liiketoiminta kannattavaa.
Sivutoimisena voi ensin kokeilla, löytyykö riittävä määrä asiakkaita, ja arvioida, miten liiketoiminta kehittyy ja onko
päätoimiselle yrittäjyydelle mahdollisuuksia. Taloudellinen riski on yleensä
päätoimista yrittäjyyttä pienempi, koska
omat tulot eivät ole kokonaan riippuvaisia yrityksen menestymisestä. TE-toimisto ei myönnä starttirahaa sivutoimiseen yritystoimintaan, eikä henkilöille,
jotka toimivat jo sivutoimisina yrittäjinä.
Poikkeuksen edelliseen voi kuitenkin
muodostaa erittäin pienimuotoinen, kuten päätoimisen palkkatyön, opiskelun,

kotityön tai muun sellaisen rinnalla harjoitettu ”harrastemainen toiminta”.
Startup-yrittäjyys
Startup-yritykset ovat yleensä nuoria, toimintansa alkuvaiheessa olevia
teknologia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on jotain uutta ja erilaista. Toimintaa rahoitetaan riskirahoituksella, koska
yritys ei tuota vielä voittoa. Tavoitteena
on nopea kasvu ja kansainvälistyminen.
Startup-yrityksiä kutsutaan usein myös
kasvuyrityksiksi.
Osakkuus
Yrityksen osakkaana toimiminen voi olla
hyvin yrittäjämäistä toimintaa riippuen
siitä, millä tavalla vastuut ja toimivalta
on jaettu osakkaiden kesken. Esimerkiksi puoliso ja lapset voivat olla perheyrityksen osakkaita. Pienyrityksissä
osakkeiden luovuttaminen avainhenkilöille voi olla hyvä tapa sitouttaa heidät
yritykseen ja sen kehittämiseen.
Tiimiyrittäjyys
Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jolla
on aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa
yrityksen yhdessä. Kaikki nämä henkilöt ovat myös vastuussa yrityksen
menestymisestä. Esimerkiksi kun kaksi
yritystä yhdistyy eli fuusioituu, molempi-

en yritysten vanhat osakkaat voivat tulla
myös uuden yhtiön osakkaiksi.
Sosiaalinen yrittäjyys
Yrityksen perustamista suunniteltaessa eräs mahdollisuus on sosiaalisen
yrityksen perustaminen. Sosiaalisen
yrityksen tarkoituksena on kannattavan
liiketoiminnan ohella tarjota työmahdollisuuksia vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille sekä tukea heitä jatkotyöllistymisessä. Muutoin sosiaalinen yritys
toimii kuin mikä tahansa yritys.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä.
Hakemuslomakkeen (TEM309) saa Yrityssuomi.fi:n Lomakkeet ja sähköinen
asiointi -palvelusta.
Yritysmuodoltaan sosiaalinen yritys voi
olla yksityinen toiminimi, avoin yhtiö,
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, mutta rekisteröitävän yrityksen
tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
1) Työsuhteisista työntekijöistä (yrittäjä itse pois lukien) vähintään 30
prosenttia (työllistettyjen osuus) on
sellaisia henkilöitä,
- joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä
- jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti 
12 kuukautta työttömänä työnhaki-

jana (tai ovat näihin rinnastettavia)
- jotka ovat saaneet vähintään 500
päivältä työttömyysetuutta työttömyyden perusteella.
Työllistettyjen osuuteen tulee aina
kuulua henkilöitä, joiden vamma tai
sairaus vaikeuttaa työllistymistä.
2) Kaikille työntekijöille maksetaan heidän tuottavuudestaan riippumatta kyseisellä alalla noudatettavassa
työehtosopimuksessa täysin työkykyiselle sovittua palkkaa. Jos tällaista työehtosopimusta ole, maksetaan
tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.
3) Työaika henkilöillä, joiden vamma tai
sairaus vaikeuttaa työllistymistä, on
vähintään 50 prosenttia alan enimmäistyöajasta ja muilla työllistettyjen
osuuteen luettavilla henkilöillä vähintään 75 prosenttia alan enimmäistyöajasta.
4) Julkiset tuet ovat alle puolet liikevaihdosta.
Sosiaaliselle yritykselle voidaan myöntää
vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän
työllistämiseksi palkkatuki korotettuna.
Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa
muista yrityksistä sen ensisijainen päämäärä. Liiketoimintaa ja voittoa tehdään
ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen

tai ympäristöllisen päämäärän vuoksi.
Päämäärä voi olla esimerkiksi hyvinvoinnin edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai vajaakuntoisten työllistäminen,
nuorten tai vanhusten syrjäytymisen
ehkäiseminen, erityisryhmien kuntoutus
tai kierrätystoiminta.
Toinen erotteleva tekijä löytyy liiketoimintamallista. Yhteiskunnallinen yritys
yhdistää perinteisten voittoa tavoittelevien yritysten ja vaikuttavuutta tavoittelevien järjestöjen toimintatavat.
Kolmas yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirre liittyy voitonjakoon. Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman osan
taloudellisesta tuloksestaan liikeideansa
mukaisen yhteiskunnallisen päämäärän
edistämiseen.
Läpinäkyvyys on yhteiskunnallisen yrityksen neljäs toimintaperiaate. Eettiset
pelisäännöt ja niiden vieminen käytäntöön ovat olennainen osa yhteiskunnallisen yrityksen vastuullista johtamista.
Yhteiskunnallisen yrityksen tavoitteena
on, että yritys menestyy. Juridinen muoto voi olla mikä tahansa yritysmuoto.
www.arvoliitto.fi
www.avainlippu.fi/
yhteiskunnallinen-yritys
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Yrityksen perustamisen vaiheet
YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Ks. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä www.ytj.fi.

Testaa ja kirjaa liikeideasi: mitä, kenelle, miten?

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen (ja perustamisen) voit tehdä joko sähköisesti tai paperilomakkeella, muiden yritysmuotojen ilmoitukset paperilomakkeilla. Osakeyhtiö ja osuuskunta voivat tehdä
perustamisasiakirjat käyttämällä www.ytj.fi-sivuilla
olevaa perustamispakettia, jos niille riittää vakiomuotoiset perustamisasiakirjat.

Tee liiketoimintasuunnitelma sekä rahoitus-,
kannattavuus- ja myyntilaskelmat.
Selvitä yritystoiminnan luvanvaraisuus. Mahdolliset luvat voidaan myöntää vasta, kun yritys
on rekisteröity ja sillä on Y-tunnus.
Etsi liiketoimintaasi varten sopivat toimitilat.
Järjestä yrityksen rahoitus. Huom. Jos haet starttirahaa, yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin
TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta.
Valitse yritysmuoto ja toiminimi.
Tee perustamisasiakirjat ja perustamisilmoitus.
Ohjeet ilmoittamiseen, lomakkeet ja malliasiakirjat,

YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN
Järjestä kirjanpito. Valitse tilitoimisto.

Voit ilmoittaa samalla Y-lomakkeella yrityksen
kaupparekisteriin ja Verohallinnon ennakkoperintä-, työantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekistereihin. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö
ja kommandiittiyhtiö voi antaa samalla perustamisilmoituslomakkeella tiedot myös ennakonmääräämistä varten.
Huom. Henkilöiden yksilöintitiedot ilmoitetaan
kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella.

Järjestä oma (yrittäjän) työterveyshuoltosi
(vapaaehtoinen)

Ota yrittäjän eläkevakuutus YEL 6 kk:n
kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Ota yrittäjän tarvitsemat vapaaehtoiset vakuutukset kuten yrittäjän vapaahtoinen työajan vakuutus, oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus.

Liity jäseneksi yrittäjän työttömyyskassaan
3 kk:n kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Tee ennakkoverohakemus Verohallinnolle (jos
ei ole jo tehty perustamisilmoituslomakkeella).

TYÖNANTAJAKSI RYHTYMINEN

Ilmoittaudu Verohallinnon työnantajarekisteriin, jos yrityksesi aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja palveluksessa on kalenterivuoden
aikana joko vähintään 2 vakituista palkansaajaa
tai vähintään 6 tilapäistä palkansaajaa. Ilmoitus
tehdään perustamisilmoituslomakkeella tai muutosilmoituslomakkeella.

Määrittele kriteerit haettavalle tehtävälle
(osaaminen, kokemus ja motivaatio).
Mieti työsuhteen muoto ja kesto.
Valmistaudu antamaan lisätietoja ja perehdy
hakemuksiin.
Järjestä työhaastattelut ja tee valinta.
Tee työsopimus. Noudatettava työehtosopimus
ks. www.finlex.fi. Perehdytä työntekijä työtehtäviin.
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Ota lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä ryhmähenkivakuutus ennen
töiden aloittamista, jos palkka-arvio on yli 1 200
€/kalenterivuosi.

Yksityinen elinkeinon Henkilöyhtiöt
harjoittaja (toiminimi)
• Liikkeenharjoittaja
• Ammatinharjoittaja
Perustamisasiakirjat:
Ei tarvita erillistä perus
tamisasiakirjaa. (Elinkeinolupa tarvittaessa)
Perustamisilmoitus
lomake Y3 ja henkilö
tietolomake

Osakeyhtiö

• Yksityinen (Oy)
• Avoin yhtiö
• Kommandiittiyhtiö (Ky) • Julkinen (Oyj)
Perustamisasiakirjat:
• Yhtiösopimus
(Elinkeinolupa
tarvittaessa)
Perustamisilmoitus
lomake Y2 ja henkilö
tietolomake

Perustamisilmoitus
on
annettava 3 kk:n kuluessa yhtiösopimuksen
allekirjoittamisesta.

Osuuskunta
Perustamisasiakirjat:
• Perustamissopimus
• Osuuskunnan säännöt
• Tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja (hallituksen kokouksessa valittu hallituksen
puheenjohtaja, prokuristi,
edustamiseen oikeutettu
tai otettu esim. aputoiminimi)
(Elinkeinolupa tarvittaessa)

Perustamisasiakirjat:
• Perustamissopimus
• Yhtiöjärjestys
• Tarvittaessa hallituksen kokouksen pöytäkirja
(hallituksen kokouksessa
valittu hallituksen puheenjohtaja, prokuristi, edustamiseen oikeutettu tai
otettu esim. aputoiminimi)
(Elinkeinolupa tarvittaessa) Perustamisilmoituslomake Y1 ja liitelomake 2
Perustamisilmoituslomake sekä henkilötietolomake
Y1 ja liitelomake 1
sekä henkilötietolomake
Perustamisilmoitus on annettava 3 kk:n kuluessa
perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

Yksityinen elinkeinon Avoin yhtiö ja
harjoittaja
 ommandiittiyhtiö
k
Perustamisilmoituslomake tai ennakkoverohakemus VEROH 5010

Perustamisilmoituslomake tai ennakkoverohakemus VEROH 5010

Osakeyhtiö

Osuuskunta

Yhteisön ennakkoveron
hakemus VEROH 5017

Yhteisön ennakkoveron
hakemus VEROH 5017

Ota työntekijän eläkevakuutus TyEL työntekijän palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana.
Hae työttömyysvakuutusmaksujen ennakon
määräämistä Työttömyysvakuutusrahastolta, 
jos maksettavia palkkoja on yli 1 200 € kalenteri
vuodessa.
Järjestä työterveyshuolto, kun palkkaat työntekijän työsuhteeseen, ks. www.kela.fi.
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Yritysideasta liikeideaksi
Yritysidea on näkemys siitä, mitä aloittava yritys aikoo tuottaa. Yritysidea
täsmennetään ja muokataan vähitellen
liikeideaksi. Liikeidea kertoo, mitä yritys
tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla
yritys toimii. Liikeidea vastaa kysymyksiin: Mitä? Kenelle? Miten?
Pohdi, voivatko tuotteesi menestyä
markkinoilla, ja millä markkinoilla? Mitä
uutta liikeideasi tarjoaa? Muista tarkastella liikeideaasi erityisesti asiakkaan
näkökulmasta. Tuotteen (tavaran tai
palvelun tai näiden yhdistelmän) täytyy
olla sellainen, josta asiakas on valmis
maksamaan. Asiakkaiden tarpeiden
kartoittaminen on tärkeää sen vuoksi, että saadaan selville, mitä ominaisuuksia he arvostavat. Onko tuotteesi
esimerkiksi tehokkaampi, edullisempi,
laadukkaampi, hauskempi tai helpompi
kuin kilpailijoiden tuotteet?
Parhaan käsityksen saat, kun toteutat esimerkiksi markkinakyselyn. Aidoin
palaute tulee mahdollisilta asiakkailtasi.
Kysely ei kuitenkaan kerro koko totuutta asiakkaiden tulevasta ostokäyttäytymisestä. Markkinatutkimuksen voi
myös teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla, mutta se on yleensä kallista.

Liikeidean täytyy olla
toteuttamiskelpoinen
Liikeidean toteuttaminen vaatii yrittäjän
tai yrittäjien osaamista sekä pääomaa
käyttöpääomaan ja alkuvaiheen investointeihin. Vaikka osaaminen ja alan
tuntemus olisi hankittuna koulutuksen,
työkokemuksen ja harrastusten kautta,
ole realistinen tavaran tai palvelun kysynnän suhteen. Huolellinen suunnittelu
parantaa menestymisen mahdollisuuksia.

Mieti
• hyöty asiakkaalle: Mitä asiakas saa,
mihin asiakas tuotetta käyttää, miksi
asiakas hankkii sen.
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• imago: Miksi asiakas ostaa tältä
yritykseltä, minkälaisia mielikuvia yritykseen tai tuotteisiin liitetään.
• tuotteet: Mitä tuotetaan tai tarjotaan, miten eroaa kilpailijoista, mikä
on hinta, minkälainen pakkaus ja
toimitus, tarvitaanko neuvontaa esimerkiksi internetin kautta.
• asiakkaat/asiakasryhmät: Ketkä
ovat asiakkaita, missä ja miten paljon, miten heidät tavoittaa, paljonko
he ovat valmiita maksamaan, miten
he maksavat.
• tapa toimia: Tuotetaanko itse vai
teetetäänkö alihankintana, miten
markkinoidaan, miten myydään.
• voimavarat: Miten hankitaan yrityksen
toimitilat, koneet ja laitteet, tarvittava
pääoma, riittävätkö yrittäjän ja työntekijöiden osaaminen ja kokemus.

Toimiala ja kilpailutilanne
Toimialalla tarkoitetaan sitä alaa, jolla
yritys toimii, esimerkiksi ravitsemustoiminta (ravintolat, kahvilat), rahoituspalvelut (pankit), rakentaminen tai siivous.
Joillakin toimialoilla on jo paljon toimijoita eli kilpailijoita, jotka tarjoavat samanlaista tuotetta. Silloin alalla on matalat
voiton mahdollisuudet, sillä yrittäjien on
pakko myydä halvemmalla.
Pyri siis innovatiiviseen liikeideaan!
Mitä enemmän uutta tuotteessa on,
sitä vähemmän on kilpailua. Toisaalta
silloin on vaikeaa arvioida liiketoiminnan kannattavuutta tai verrata liikeideaa
muihin toimijoihin. Markkinoiden koko
ja kysynnän rakenne pitää silloin arvioida, ja yrittää laskea kannattavuus sen
pohjalta.

Liiketoimintasuunnitelma
Mikä on liiketoiminta
suunnitelma?
Liiketoimintasuunnitelmalla (LTS) tarkoitetaan kirjallista suunnitelmaa liiketoiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa
lähdetään toteuttamaan käytännössä:
yrityksen toimintaympäristö, toimintatavat ja tavoitteet. Se on kattava, yksityiskohtainen ja ajallisesti rajattu esitys,
jossa ovat mukana pidemmän ajanjakson päämäärät ja määrälliset tavoitteet
tulosbudjettien sekä rahoitus- ja kassavirtalaskelmien muodossa.
Suunnitelmassa käydään läpi tuotteen
ominaisuudet, asiakasryhmät, markkinoiden kilpailutilanne, yrittäjän tai
yrittäjien koulutus ja osaaminen sekä
miten yritys aikoo markkinoida. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioidaan myös
laskelmien avulla kannattavuus sekä rahamäärä, joka tarvitaan yritystoiminnan
aloittamiseen (investointitarve).
Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille
myös riskitekijät, jotka voivat vaikuttaa
yrityksen menestymiseen.
Liiketoimintasuunnitelma on paitsi suunnitteluväline yrittäjälle itselleen,

Ulkopuoliset
sijoittajat
(bisnesenkelit ja
pääomasijoittajat)

Luo liiketoimintasuunnitelma käyttäen kätevää
työkalua verkossa:
www.liiketoiminta
suunnitelma.com,
oma.yrityssuomi.fi tai
www.onnistuyrittajana.fi

myös neuvottelutyökalu, kun keskustellaan mahdollisten rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai vaikka
tavarantoimittajien kanssa. Liiketoimintasuunnitelman avulla aloittava yrittäjä voi todistaa, että yritys menestyy,
kun esimerkiksi tilinpäätöstiedot vielä
puuttuvat. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa käsityksen yrityksen
kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan
myös, kun haetaan starttirahaa TE-toimistosta, yritystukia ELY-keskuksesta
tai lainarahoitusta.

Starttiraha
TE-toimistosta
LTS antaa käsityk
sen liiketoiminnan
kannattavuudesta

Lainarahoitus
- Pankkilaina
- Finnveran laina
- Muu laina

Yritystuet
- ELY-keskus
- Tekes
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Liiketoimintasuunnitelman
osiot
Liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa
muokata ja päivittää säännöllisesti.
Esimerkkirakenne:
1) Liikeidean kuvaus
Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy tuotteitaan, ja miten yritys
toteuttaa nämä asiat. Mikä on liikeideasi uutuusarvo (mitä uutta siinä on) ja
miksi asiakkaat olisivat kiinnostuneita
sinun tuotteestasi. Esitä tässä myös
SWOT-analyysi, ks. sivu 18.
2) Osaamisen kuvaus
Yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen
täytyy tukea liiketoimintaa. Listaa koulutustaustat, työkokemukset sekä vahvuudet ja heikkoudet.
3) Tuotteen kuvaus
Kuvaa tuotetta kriittisesti asiakkaan näkökulmasta. Selosta tuotteen ominaisuudet kilpailijoihin verrattuna: hinnoittelu, edut, hyödyt ja heikkoudet.
4) Asiakkaat ja asiakkaiden
tarpeet
Kuvaile, ketkä ovat asiakkaitasi, paljonko heitä on, missä he ovat, millä perusteella he tekevät ostopäätöksen, ja mitä
asioita asiakkaat arvostavat tuotteessasi. Mikä on asiakkaan ongelma tai tarve, johon pystyt tuomaan ratkaisun?

näkymät. Kerro, mille markkinoille olet
tähtäämässä: tietylle paikkakunnalle,
kotimaan markkinoille, Eurooppaan vai
globaaleille markkinoille? Voiko liiketoimintasi laajentua muualle myöhemmin?
Miten se voisi tapahtua? Selosta, mitä
esteitä markkinoille pääsylle voi olla:
säädökset, rajoitteet, tullit sekä muut
riskitekijät.

5) Toimiala sekä kilpailutilanne
Kerro toimialasta ja kilpailutilanteesta.
Tuotko alalle innovatiivisuutta (jotakin
uutta) ja miten voit erottua kilpailijoistasi? Voitko perustaa esimerkiksi luomukampaamon perinteisen kampaamon
sijaan? Analysoi tärkeimpien kilpailijoittesi vahvuudet ja heikkoudet ja vertaa
niihin omaa liikeideaasi.

7) Markkinointi ja mainonta
Kirjaa, miten tiedotat ja millä markkinointitoimenpiteillä tavoitat ja vakuutat
asiakkaasi oman tuotteesi asiakashyödyistä. Miten kohdennat mainonnan tiettyihin asiakasryhmiin? Huomioi
myös, miten asiakkaasi löytävät sinut
esimerkiksi verkossa. Mieti, mitä muun
muassa yrityksesi ilme ja nimi kertovat
asiakkaalle, ja mistä yrityksesi brändi
alkaa muodostua. Miten ne erottuvat
kilpailijoista?

6) Markkinoiden laajuus ja
kehitys
Kuvaa tuotteesi markkinoiden asiakasmäärät, kilpailutilanne ja kehitys-

8) Riskit
Yritystoimintaan liittyy monenlaisia riskejä. Analysoi liiketoiminnan riskitekijät
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Miten saat
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avainhenkilön sitoutumaan yritykseesi ja
mitä tapahtuu, jos hän päättää lähteä?
Voidaanko liikeideasi ominaisuuksia
kopioida? Entä kuinka herkkä liikeideasi on talouselämän vaihteluille? Riskejä
ei voi täysin poistaa, mutta tehokkaan
suunnittelun avulla niitä voi pienentää.
9) Immateriaalioikeudet
Suunnittele tärkeiden ideoiden suojausta immateriaalilainsäädännön mukaisesti. Näin voit vähentää kopioinnin riskiä. Tarvitsetko ehkä patentin tekniselle
keksinnölle (voimassa 20 vuotta), hyödyllisyysmallisuojan (eli neljän vuoden
”pikkupatentin”), tavaramerkkisuojan
(tavaran tai palvelun tunnuksen, joka
rekisteröidään tietylle alueelle, esimerkkinä Applen tavaramerkki), tai tavaran
ulkonäköä suojaavan mallisuojan? Vain
tekijänoikeussuojaa ei tarvitse hakea
erikseen. Salassapitosopimukset ovat
yksi keino estää asiakkaita tai yhteistyökumppaneita kertomasta suojaamattomasta liikeideasta muille.

10) Laskelmat: rahoitus, kannattavuus ja myynti
a) RAHOITUSLASKELMA
Rahoituslaskelmalla kartoitetaan rahan tarpeet ja rahan lähteet aloitusvaiheessa. Rahan tarpeissa luetellaan ne investoinnit, jotka täytyy tehdä, jotta liiketoiminta käynnistyy. Muun
muassa alkuvarasto, tuotantoon tarvittavat koneet, rekisteröintimaksut ja takuuvuokrat sekä käyttöpääoma esimerkiksi

Esimerkki rahoituslaskelmasta
(yritys siivousalalta)
RAHAN TARVE

Eur

perustamismenot

110 e

tuotantovälineet

kolmen kuukauden ajanjaksolle merkitään rahan tarpeiden
kohdalle. Käyttöpääomassa arvioidaan niitä kiinteitä kuluja (palkat, vuokrat, vakuutukset, kirjanpito ynnä muut), jotka
täytyy maksaa, vaikkei liiketoiminta vielä synnytä riittävää
myyntiä kulujen kattamiseksi. Lisäksi rahoituslaskelmassa
kartoitetaan rahan lähteet investointeja vastaavalle summalle;
rahan lähteiden täytyy kattaa rahoitustarpeet. Rahan lähteet voivat muodostua omasta sijoitettavasta pääomasta ja
apporttiomaisuudesta, lainasta, yritystuesta ja ulkopuolisista
oman pääoman sijoituksista. Muista, että starttiraha ei kuulu
yrityksen varsinaisiin rahan lähteisiin, sillä se on tarkoitettu
yrittäjän henkilökohtaiseen elämiseen!

2 000 e

laiteasennukset

500 e

tietokoneet ja ohjelmat

1 500 e

auto
puhelin/internet

200 e

toimistotarvikkeet

300 e

apporttiomaisuus (olemassa olevat koneet,
työvälineet ja tarvikkeet)

500 e

markkinointi-investoinnit

800 e

RAHAN LÄHTEET
Oma pääoma
osakepääoma
omat rahasijoitukset
osakaslaina
pankkilaina

käyttöpääoma

3 200 e

Finnveran laina

RAHAN TARVE YHTEENSÄ

10 900 e

500 e

Lainapääoma

1 000 e
790 e

4 400 e

apporttiomaisuus

alkuvarasto
kassareservi

Eur

6 000 e

muu laina
RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ

Kehitä - kasva
- kansainvälisty

10 900 e

Innovaatiorahoituskeskus
Tekes palveluksessasi

Voisiko yrityksesi olla Tekesin asiakas?
Selvitä mahdollisuutesi
tekes.fi/tunnustelu

Tekes rahoittaa kasvuun ja
uuteen liiketoimintaan tähtäävien
innovaatioiden kehittämistä.

Yhteistyössä
team.finland.fi ja yrityssuomi.fi
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b) KANNATTAVUUSLASKELMA
Kannattavuuslaskelmalla arvioidaan,
missä kohtaa valitulla hintatasolla ja
katerakenteella syntyy nollatulos (kriittinen piste) myyntimäärään nähden.
Sen avulla voidaan analysoida, onko
myyntitavoite realistinen. Myyntitavoite
voidaan vielä pilkkoa liikevaihdon kuukausi-, viikko- tai tuntimyyntitavoitteeksi. Vaihtoehtoisesti voidaan analysoida,
kannattaisiko katetta ja myyntihintaa
muuttaa, jos myyntimäärä vaikuttaa
epärealistiselta. Näin voidaan tehdä yksinkertaista herkkyysanalyysiä eli kuinka
paljon hinnan muutos vaikuttaa tulos
ennusteessa.

Esimerkki kannattavuuslaskelmasta:
= Tavoitetulos (netto) (mm. yrittäjän oma palkkatavoite)
+ lainojen lyhennys

kk

Vuosi
(12 kk)

1 500 e

18 000 e

100 e

1 200 e

1 600 e

19 200 e

+ verot 22 %

451 e

5 415 e

= Rahoitustarve

2 051 e

24 615 e

27 e

324 e

2 078 e

24 939 e

YEL-vakuutus 18,408 %* (vuosityötulo 12 420 e)**

191 e

2 286 e

vakuutukset (yrittäjän tapaturmavakuutus ja muut
yritystoiminnan vakuutukset)

100 e

1 200 e

30 e

360 e

viestintäkulut (puhelin, internet tms)

80 e

960 e

toimistokulut

20 e

240 e

matka- ja autokulut, päivärahat

500 e

6 000 e

markkinointikulut

200 e

2 400 e

kirjanpito, tilintarkastus, veroilmoitus jne.

100 e

1 200 e

30 e

360 e

TULOT VEROJEN JÄLKEEN

+ lainojen korot
A. KÄYTTÖKATE (tarve)
+ Kiinteät kulut (Alv 0 %)

palkat
palkan sivukulut
toimitilakulut
korjaukset ja ylläpito
leasingmaksut

*

Alle 53-vuotiaan yrittäjän YEL-vakuutusmaksu on 23,6 prosenttia, 53 vuotta
täyttäneen 25,1 prosenttia YEL-työtulosta. Uusi yrittäjä saa 22 prosenttia alennusta YEL-vakuutusmaksusta
ensimmäisten 48 kk:n ajan. Vakuutusmaksu on siten alle 53-vuotiailla alkavilla
yrittäjillä 18,408 prosenttia, 53 vuotta
täyttäneillä 19,578 prosenttia YEL-työtulosta.

** yrittäjän työttömyysturva, vuosityötulon
minimi

työttömyyskassa, yrittäjäjärjestö tms.
muut kulut (kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu, työvälineet ja –vaatteet ym.)

100 e

1 200 e

B. KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ

1 351 e

16 206 e

MYYNTIKATETARVE (A+B)

3 429 e

41 145 e

425 e

5 100 e

3 854 e

46 245 e

925 e

11 097 e

4 779 e

57 342 e

+ ostot (aineet ja tarvikkeet) (Alv 0 %)
LIIKEVAIHTOTARVE
+ Alv 24 %
KOKONAISMYYNTI- / LASKUTUSTARVE

Aloittava yrittäjä, uskallatko yrittää ilman työttömyysturvaa?
Tee viisas päätös ja liity jäseneksi SYT-kassaan.

Jos kuulut johonkin palkansaajakassaan,
varmistat katkeamattoman työttömyysturvasi
liittymällä SYT-kassan jäseneksi viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan
aloittamisesta.

www.syt.fi

- kassa
Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa
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c) MYYNTILASKELMA
Myyntilaskelmassa voidaan jakaa kannattavuuslaskelman osoittama mini-

milaskutustavoite eri asiakasryhmien
kesken. Tämä helpottaa asiakkuuksien tärkeyden arvioimista; huomioidaan

mahdolliset alennukset sekä myytävien
tuotteiden muuttuvat kulut. Lisää laskelmia: www.perustamisopas.fi.

Myyntilaskelmaesimerkki (kuukausi)
TUOTE

Myyntihinta

Siivous
(päivällä)

Siivous
(ilta ja viikonloppu)

Ikkunanpesu

Lattioiden
vahaus

Suursiivous

Muut työt

24 e

30 e

35 e

40 e

120 e

28 e

Kulut

3e

3e

4e

10 e

9e

0e

Kate

21 e

27 e

31 e

30 e

111 e

28 e

Myyntimäärä
Kokonaismyynti
Kokonaisostot

YHTEENSÄ
ALV 0%

70 h

25 h

8h

8h

8h

8h

1680 e

750 e

280 e

320 e

960 e

224 e

4 214 e

210 e

75 e

32 e

80 e

72 e

0e

469 e

Kk
LIIKEVAIHDON TARVE LASKELMAN MUKAAN s. 16.

Vuosi (12 kk)*

3 854 e

46 245 e

*

Koska olisi hyvä pitää myös lomaa, niin
koko vuoden liikevaihtotavoite kannattaa
jakaa 11:llä, jotta saadaan laskettua
todellinen liikevaihtotarve kuukaudelle
46 238/11kk = 4 203 e.

Myyntilaskelman mukaan päästiin tähän tavoitteeseen (4 214€)
Tavoitelaskelmassa (sivu 16) ostojen osuus (425 e) on liikevaihdosta 11 %

100*425/3 854 =

11,0

Myyntilaskelmassa ostojen osuus (469 e) on liikevaihdosta myös n. 11%

100*469/4 214 =

11,1
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SWOT-analyysi
Nelikenttäanalyysi SWOT on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. SWOTanalyysi kertoo liikeidean, yrittäjän ja
yrityksen vahvuudet (Strengths), heikkoudet (Weaknesses), mahdollisuudet
(Opportunities) ja uhat (Threats). Se sopii käytettäväksi kaikissa yritysmuodoissa. Tarkastelu voi koskea koko yritystoimintaa tai yksityiskohtaisemmin jotakin
toiminnan osaa.
Taulukon yläosassa on nykytila ja yrityksen sisäiset asiat. Alaosassa on tulevaisuus ja ulkoiset asiat. Vasemmalla puoliskolla ovat myönteiset asiat ja oikealla
kielteiset.
Analyysi auttaa tarkastelemaan miten
vahvuuksia voidaan kehittää, miten
heikkouksia voidaan poistaa, miten

Esimerkki SWOT-analyysistä:
Vahvuuksia
•
vahva osaaminen
•
kokemus
•
alan tuntemus
•
innovatiivinen tuote
•
kansainväliset kontaktit

Heikkouksia
•
ei riittävästi omaa rahaa
•
ei yrittäjäkokemusta
•
perheen tilanne
•
heikko kielitaito

Mahdollisuuksia
•
kansainvälistyminen
•
kasvupotentiaali
•
uudet tuotteet/palvelut
•
uudet markkina-alueet

Uhkia
•
yrittäjän jaksaminen
•
kiristyvä kilpailu
•
lainmuutokset
•
poliittinen tilanne

mahdollisuuksia voidaan hyödyntää ja
miten uhkia voidaan torjua.

Riskienhallinta
Yrityksessä on monenlaisia
vahingon mahdollisuuksia eli
riskejä. Riskit täytyy tunnistaa,
niihin voi varautua ja vaikuttaa
ja niiltä voi suojautua. Toisin

sanoen riskit täytyy hallita. Riski voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus.
Riskejä on oltava valmis ottamaan, jotta
voi menestyä yrittäjänä.
Riskit yritystoiminnassa voivat olla
esimerkiksi liikeriskejä, henkilöriskejä,
sopimus- ja vastuuriskejä, tietoriskejä,
tuoteriskejä, ympäristöriskejä, keskeytysriskejä, rikosriskejä ja paloriskejä.
Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja
järjestelmällistä. Lisätietoja riskienhallinnasta: www.pk-rh.fi.

Kuva: istockphoto
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Markkinointi, myynti ja mainonta
Mistä asiakkaita?
Ennen yrityksen perustamista sinun on
syytä tutkia markkinoita ja selvittää, millaisille markkinoille olet yritystäsi perustamassa. Näin saat tietoa, jonka perusteella voit päättää, kannattaako yritystä
perustaa vai ei. Pystyt myös paremmin
suunnittelemaan yrityksesi markkinoinnin. Alkavalla yrittäjällä on harvoin varaa
tuhlata mainoseuroja.
Kun olet liikeideaa miettiessäsi määritellyt, keitä mahdolliset asiakkaasi ovat,
voit selvittää, paljonko heitä on yrityksesi toiminta-alueella. Selvitä myös, ketkä
ovat kilpailijoitasi ja mitkä ovat heidän
vahvuutensa ja heikkoutensa. Selvitä, miksi sinun yrityksesi olisi parempi
ja missä asioissa olisit altavastaajana.
Kannattaa ottaa selvää myös kilpailijoiden tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoittelusta ja toimintatavoista.
Markkinatutkimus ja liikeidean
terävöittäminen
Markkinatutkimus on tapa hankkia tietoa markkinoista, asiakkaiden tarpeista
ja mielipiteistä, kilpailurakenteesta tai
siitä, mitä mieltä eri asiakasryhmät ovat
tietystä tuotteesta tai palvelusta, yrityksestä tai yritysideasta.
Tärkeimpiä kysymyksiä, joihin tarvitset
vastaukset, ovat seuraavat:
• Ketkä ovat mahdollisia asiakkaitani?
• Paljonko heitä on valitsemallani
alueella?
• Millaisiin ryhmiin (segmentteihin)
asiakkaat voidaan jakaa?
• Miten tavoitan asiakkaat?
• Paljonko asiakkaat ovat valmiita
maksamaan tuotteesta tai palve
lusta?
• Miksi asiakas ostaisi mieluummin
minun yritykseltäni kuin kilpailijalta?
Jos asiakkaasi ovat yksityisiä kuluttajia,
voit etsiä taustatietoja internetin monista tietokannoista ja hakemistoista tai
sosiaalisen median eri kanavista. Tiedon lähteitä ovat myös kuntien elinkei-

nopalvelut ja muut viranomaiset sekä
Tilastokeskus.

toimivan vuorovaikutuksen yrityksen ja
asiakkaan välille.

Markkinatilanteesta, kilpailijoista ja yritysasiakkaista saat tietoa uusyrityskeskusten yritysneuvojilta ja asiantuntijoilta, ELY-keskuksesta, yrittäjäjärjestöstä,
kauppakamareista, toimialajärjestöistä,
Tilastokeskuksen rekistereistä, PRH:sta
(Patentti- ja rekisterihallitus) sekä erilaisia tietopalveluja ylläpitävistä yrityksistä.

Myyntitaidot lähtevät asiakkaan
tarpeen tunnistamisesta
Myyntityössä on tärkeintä tunnistaa asiakkaan tarpeet ja odotukset. Myyntitilanteessa pitää ottaa selvää asiakkaan
lähtökohdista ja siksi sujuvan vuorovaikutuksen rakentaminen on tärkeää.
Myynnin onnistumisen ja asiakassuhteen säilymisen kannalta olennaisinta on luottamus asiakkaan ja myyjän
välillä. Luottamuksen synnyttäminen ja
vahvistaminen ovat myyntityön perusasioita.

Jos tällainen kirjoituspöytätutkimus ei
vielä riitä, voit saada vastauksia suoraan mahdollisilta asiakkailtasi tekemällä sähköposti- tai verkkokyselyn tai
haastattelemalla heitä joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti tapaamalla.
Kuluttajille suunnatussa markkinatutkimuksessa vastaajilta kysytään, mitä he
ajattelevat tarvitsevansa tulevaisuudessa tai vielä tavallisemmin, millaista nykyinen kulutus on. Kyselyjen tekoon on
olemassa useita sähköisiä työkaluja.
Tutkimustuloksia voit käyttää markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa tai
tuotekehityksessä. Alkavan yrittäjän on
tärkeintä selvittää, onko liikeidealla menestymisen mahdollisuuksia vai ei.

Yrittäminen on myyntityötä
Yrittäjänä onnistuminen ja yritystoiminnan jatkuminen ovat myynnistä kiinni.
Jos asiakkaat eivät halua ostaa, taipaleesi yrittäjänä jää hyvin lyhyeksi, vaikka
tuotteesi ja palvelusi olisivat miten hyviä
tahansa. Yrittäjä saa tulonsa asiakkailta, siksi aina on tärkeintä huolehtia
myynnistä ja yrityksen kassavirrasta.
Myynnistä on myös saatava riittävästi
katetta, jotta saat maksettua yrityksesi
kiinteät ja muuttuvat kulut.
Myyntitaidot vaikuttavat ratkaisevasti yrittäjän menestymiseen. Yrittäjän on
kyettävä myymään omaa osaamistaan
sekä tarjoamiaan tuotteita tai palveluja.
Hyvät myyntitaidot ovat keino erottua
kilpailijoista. Tehokas myyntityö auttaa
vakuuttamaan asiakkaat ja saa aikaan

Myyntiprosessi voi kestää muutamista
minuuteista jopa vuosiin riippuen siitä,
millaisia tuotteita tai palveluja tarjotaan.
Se sisältää monia vaiheita ensikontaktista sekä tarjouksen tekemisestä sopimusneuvotteluihin ja kaupan päättämiseen. Myyntitoiminnot on syytä
suunnitella etukäteen: ajankäyttö, asiakastietojen hankinnat, myynnin seurantatyökalut sekä tarvittavat tukimateriaalit.
Myyntitaitoja voi opetella ja
myyntiapua ostaa
Aloittavakin yrittäjä voi joskus hankkia apua myyntityöhön ostopalveluna
toiselta yrittäjältä, myynnin ammattilaiselta – varsinkin silloin, jos itse tuntee
epävarmuutta myyntityössä. Jotkut
ovat sitä mieltä, että myyjän työ edellyttää tiettyjä luoteenpiirteitä ja sosiaalisia taitoja, mutta myyntitaitoja voi myös
opiskella ja kehittää.
Myyntikurssit ja -koulutukset ovat
helppo ja tehokas tapa parantaa omia
myyntivalmiuksiaan. Myyntityö ja myyntitaitojen kehittäminen kasvattavat yrittäjälle tärkeitä neuvottelutaitoja, itseluottamusta ja tavoitteellisuutta sekä
kehittävät sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Myyntikoulutuksia on lukuisia päivän kestävistä lyhytkursseista
pidempikestoisiin, tutkintoon johtaviin
koulutuksiin.
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Jokainen yrittäjä joutuu tekemään
myyntityötä. Hyvä myyjä myy ensin itsensä ennen kuin voi myydä tuotteitaan
ja palvelujaan. Yrittäjän on tärkeää oppia ymmärtämään asiakkaiden toiveita
ja käyttäytymistä. Asiakaslähtöisessä
myyntityössä yrittäjä täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ensin on hyvä tuntea markkinoinnin ja mainonnan ero
Mainonnalla pyritään suoraan vaikuttamaan kuluttajan ostopäätökseen ja
tekemään tuote tunnetuksi. Tyytyväinen asiakas palaa mielellään uudelleen.
Mutta jos mainonta ei anna oikeaa tietoa tuotteen ominaisuuksista, voi olla,
että asiakas ei tule toista kertaa.
Markkinointi sisältää kaikki ne toimenpiteet, joiden tavoitteena on aikaansaada
myyntiä. Hyvä työkalu markkinoinnin
suunnitteluun on niin sanottu markkinointimix. Se koostuu 4:stä P:stä eng-

lannin kielen sanojen mukaan: Product,
Price, Place ja Promotion. Ne tarkoittavat tuotetta, hinnoittelua, sijaintia ja
myynnin edistämistä. Näistä voi valita
haluamansa markkinointimixin oman
asiakaskohderyhmän mukaan.
Tuote = Product: Tavara tai palvelu ja
sen ominaisuudet, tuotenimi, takuut,
uutuusarvo ja erottautuminen kilpailevista tuotteista.
Hinta = Price: Asiakkaan tuotteesta
maksama rahallinen tai muu korvaus.
Määräytymisperusteisiin vaikuttavat
markkinoiden kilpailutilanne, markkinaosuus, asiakkaan näkemys tuotteen arvosta, tuotanto- ja materiaalikulut sekä
alennukset.
Sijainti = Place: Paikka, josta tuotteen
voi ostaa. Usein käytetään myös termiä jakelukanava, joka tarkoittaa sekä
konkreettista liikepaikkaa eli myymälää
että virtuaalista liikepaikkaa kuten verkkokauppaa.

Myynnin edistäminen = Promotion:
Kaikki kommunikaatiovälineet, joilla
markkinoija eli yritys voi viestiä tuotteestaan. Siihen kuuluvat muun muassa mainonta, viestintä myyntipisteessä
tai vaikkapa internetissä, myyntikampanjat, PR (public relations) ja puska
radio eli asiakkaiden viestit toisilleen.
Yrityksen markkinointisuunnitelma auttaa tekemään markkinoinnista yhtenäistä ja selkeää. Suunnitelman avulla
voit seurata tavoitteiden toteutumista
ja kehittää markkinointia jatkossa. Sinun kannattaa tarkastella säännöllisin
väliajoin sekä markkinointimixiä että
asiakasryhmiä. Voit pohtia esimerkiksi
seuraavia kysymyksiä: Saavutitko tehdyillä toimenpiteillä sen mitä halusit vai
pitääkö sinun tehdä muutoksia tai vaihtaa markkinoinnin tai mainonnan tyyliä?
Onko tärkein asiakasryhmä muuttanut
ostokäyttäytymistään (tarpeet muuttuneet)? Ketkä ovat nyt asiakkaitasi
ja keitä haluat jatkossa asiakkaiksesi?
Entä mitä kilpailijasi tekevät?

HINTA (Price)
• identiteetti
• kilpailutilanne
• tuotantokulut
• asiakkaan näkemys
arvosta

TUOTE (Product)
• ominaisuudet
• tuotenimi
• innovatiivisuus
• takuupalvelut

NELJÄ P:tä
markkinoinnin
suunnitteluun
MYYNNIN
EDISTÄMINEN
(Promotion)
• mainonta
• myyntikampanjat
• myyntihenkilöt
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SIJAINTI (Place)
• myyntialue
• jakelukanavat
Lähde: Kotler Philip (1980) Principles of Marketing. Prentice Hall.

Markkinoinnin kilpailukeinot
Menestyminen markkinoilla vaatii hyvää
liiketoimintaympäristön ja kilpailijoiden
tuntemista sekä erottautumista kilpailijoista. Juuri markkinoinnilla pyritään
vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan
ja kokemukseen yrityksen tarjoamasta
tavarasta tai palvelusta – ”olemme parempia kuin kilpailijamme”. Markkinointi
onkin tärkeä osa yrityksen suunnittelutyötä.
Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaasi: se, kenelle myyt ratkaisee
sen, miten markkinoit. Vasta seuraavana tärkeysjärjestyksessä tulee se, mitä
myyt eli tuotteesi ja palvelusi. Asiakas
ostaa niiden avulla saatavaa hyötyä, ei
esimerkiksi teknisiä ominaisuuksia tai
menetelmien hienouksia. Keskity siis
asiakkaaseen ja hänen tarpeisiinsa, älä
uppoudu liikaa oman tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksiin.
Alkavan yrittäjän markkinointi on pääasiassa henkilökohtaista myyntityötä.
Useimmiten on kysymys siitä, miten
myyn omaa työtäni. Koska rahaa on
yleensä käytettävissä varsin niukasti,
myyntityöhön on panostettava omaa
aikaa. Ensimmäinen yhteydenotto
tapahtuu useimmiten parhaiten puhelimitse. Sitten vain salkku käteen ja
asiakkaita tapaamaan.
Markkinoinnilla yritys pyrkii vaikuttamaan asiakkaiden käyttäytymiseen.
Markkinoinnin tavoitteena on luoda,
ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita.
Asiakasuskollisuuden ylläpitäminen
on tärkeää, sillä uusien asiakkaiden
hankkiminen on usein paljon kalliimpaa
kuin vanhojen säilyttäminen. Uskolliset
avainasiakkaat tuovat yleensä myös
suurimman osan myyntivolyymista.
Hyvin hoidettu kanta-asiakasjoukko on
monelle yritystoiminnan perusta, joka
hankkii suosittelemalla yritykselle myös
uusia asiakkaita.

Markkinointi sisältää
kaikki ne toimenpiteet,
joiden tavoitteena on
aikaansaada myyntiä.

Asiakasryhmien jakaminen ja
kohderyhmän valitseminen
On hyvä tutkia, mille asiakasryhmälle
tuotetta halutaan myydä. Vaikka suuren
asiakasmassan hankkiminen houkuttaa, kannattaa keskittyä tärkeimpään
asiakasryhmään, joka tuo suurimman
myynnin yritykselle vähimmällä vaivalla.
Tietylle segmentille (eli ryhmälle) markkinoiminen vähentää asiakasmassaa,
mutta samalla se lisää markkinoinnin
tehokkuutta. Rajaamisen perusteena
voi olla esimerkiksi ikä, asuinpaikka tai
ostovoima eli kuinka paljon asiakkailla on rahaa käytössään. Esimerkiksi
lastenlelujen mainostaminen kannattaa
keskittää alueelle, jossa asuu paljon
lapsiperheitä tai vauva-aiheiseen lehteen, jota lukevat tuoreet vanhemmat.
Markkinat kannattaa
segmentoida, jos
• markkinoilla on riittävästi
potentiaalisia asiakkaita
• ryhmän asiakkailla on yhteisiä
piirteitä ja tarpeita
• asiakasryhmät eroavat toisistaan
• markkinointi saavuttaa valitut segmentit taloudellisesti ja tehokkaasti

Mainosvälineiden valinta
Sinun kannattaa etsiä yrityksellesi ne
mediat, joilla saat sanoman eli mainoksesi halutulle vastaanottajalle mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti.
Tutustu huolella eri mainosvälineiden
keskeisiin ominaisuuksiin ja hintoihin.
Hinta voi vaihdella valtavasti mediasta
riippuen.

Erilaisia medioita ovat
• sanomalehdet, paikallis- ja ilmais
jakelulehdet sekä aikakauslehdet
• internet (muun muassa display,
blogit, virtuaali- ja pelimaailmat,
sosiaalinen media)
• televisio
• ulko- ja liikemainosvälineet
• radio
• elokuva (muun muassa product
placement eli tuotesijoittelu)
• mobiili
Suoramainonta on yksi yleinen tapa tavoittaa asiakkaat. Esimerkiksi pizzeriayrittäjä voi jakaa itse mainoksia lähiseudun asukkaiden postiluukuista. Kaikki
suoraan henkilölle joko fyysisesti tai
sähköisesti jaettavat esitteet, käyntikortit ynnä muut ovat suoramainontaa.
Muista kuitenkin tarkistaa luvanvaraisuus eli tarvitsetko asiakkaan tai alaikäisen kohdalla hänen huoltajansa luvan,
jos käytät esimerkiksi sähköpostia.
Nykyisin tietoa tuotteista ja yrityksistä
haetaan paljon, ja melkeinpä ensisijaisesti, verkosta. Internetnäkyvyyttä ovat
muun muassa ilmoitustilat erilaisissa
palveluissa, omat kotisivut tai verkkokauppa. Kaikessa näkyvyydessä on tärkeää muistaa tietojen päivitys. Verkkokauppa ja esimerkiksi rekisteröitymistä
vastaan jaettava tieto ovat hyviä keinoja
kerätä tietoa ja rakentaa asiakasrekisteriä. Asiakkaalle pitää aina kertoa, mihin
käytät tietoja ja kuinka hän voi estää niiden käytön muussa kuin haluamassaan
tarkoituksessa.
Hyvin tärkeä tietolähde on myös ihmisten keskinäinen kommunikointi eli niin
sanottu puskaradio. Asiakkaat kertovat usein toisilleen hyvistä ja huonoista
kokemuksista, jolloin tieto tuotteesta
leviää nopeasti esimerkiksi Facebookissa. Sinun kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, miten kohtelet asiakasta
palvelutilanteessa. Pystytkö esimerkiksi
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myyntitilanteessa tarjoamaan tuotteelle lisäarvoa, joka edistää positiivista
mielikuvaa (muun muassa pakkauksen
ulkonäkö, alennus, kotiinkuljetus tai
kaupanpäällinen). Tai miten hoidat valitukset eli reklamaatiot.

Sosiaalinen media yrityksen
markkinoinnissa
Sosiaalinen media eli some on alkavalle
yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo
sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä
kuitenkin aikaa ja suunnitelmallisuutta,
jotta tulokset olisivat toivotunlaiset.
Yrityksen ei tarvitse näkyä kaikissa sosiaalisen median kanavissa, joten ensin
kannattaa selvittää, mitä kanavia yrityksen potentiaalinen asiakaskunta suosii.
Sosiaalisen median eri kanavien käyttö
vaihtelee muun muassa iän perusteella.
Sosiaalinen media on ennen kaikkea
viestintäkanava, joten pelkkää suoraa
mainontaa on hyvä välttää. Sosiaaliseen mediaan kannattaakin tuottaa
hyödyllistä ja/tai viihdyttävää sisältöä,
jota on mukava seurata ja helppo jakaa. Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus panostaa positiiviseen ja asiantuntevaan imagoon, mikä edesauttaa
sitä, että kyseinen yritys tulee asiak-

kaalle ensimmäisenä mieleen, kun hän
tarvitsee tuotteita tai palveluita yrityksen
toimialalta.

sella rekisteröinnillä ja Euroopan unionin
aluetta koskevan yhteisön tavaramerkin
rekisteröintijärjestelmän kautta.

Ohjeita ja vinkkejä sosiaalisen median viestintään löytyy muun muassa painetuista ja sähköisistä oppaista
sekä blogiteksteistä. Hyvä keino oppia
some-viestinnästä on tietysti myös seurata sitä. Seuraamalla muiden yritysten
some-viestintää voi huomata, mikä toimii ja mikä ei.

Verkkotunnus eli domain

Tavaramerkki
Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka
erottaa yrityksen valmistamat tai tuottamat tavarat ja palvelut muiden yritysten tuotteista. Yrityksen kannattaa
suojata tavaramerkkinsä rekisteröimällä se Patentti- ja rekisterihallituksessa. Rekisteröinnillä saa yksinoikeu
den merkin käyttämiseen tavaran tai
palvelun tunnuksena. Tavaramerkki voi
olla esimerkiksi sana tai kuvio tai niiden
yhdistelmä. Se voi olla myös iskulause,
kirjainyhdistelmä tai vaikka äänimerkki
tai jokin muu merkki, jonka voi esittää
graafisesti. Suomessa myönnetty tavaramerkki antaa suojaa vain Suomessa.
Jos yritys haluaa suojata tuotteensa
myös ulkomailla, suojaa voi hakea joko
kansallisilla tai kansainvälisillä järjestelmillä kuten Madridin pöytäkirjan mukai-

Verkkotunnus on esimerkiksi wwwosoitteen tai sähköpostiosoitteen loppuosa, joka kattaa maatunnuksen .fi
ja sitä edeltävän sanan. Tunnuksen ei
tarvitse olla sama kuin yrityksen nimen,
vaan se voi olla vaikka myytävää tuotetta kuvaava lyhenne, jonka asiakas
muistaa helposti.
Verkkotunnus ei saa perustua toisen
suojattuun nimeen, merkkiin tai luonnollisen henkilön nimeen, eikä se saa
sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja. Verkkotunnuksen voi tilata helpoiten internet
palveluja tarjoavan yrityksen kautta.
5.9.2016 alkaen fi-verkkotunnusten
hakeminen onnistuu vain verkkotunnuksia välittävien yritysten kautta.
Lue lisää www.viestintavirasto.fi.
Verkkotunnuspalvelu on osoitteessa
www.domain.fi.

Aloittavan yrityksen kannattaa ottaa verkko heti haltuun.
Meiltä saat kaiken olennaisen yrityksesi digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin.

Aloita maksuttomista palveluista:
www.fonecta.fi/yrityksille/maksuttomat-palvelut/
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Hinnoittelu
Mieti ennen hinnoittelua, onko tuotteesi
laadukkaampi kuin kilpailijoilla. Myytkö
siis kalliimmalla vai halvemmalla kuin
kilpailijasi? Mistä lisäarvosta asiakkaat
ovat valmiita maksamaan? Maksavatko he esimerkiksi imagosta, tuotteen
laadusta, hyvästä asiakaspalvelusta,
takuusta tai sijainnista?

Asiantuntijapalvelujen hinnoittelu voi perustua käytettyyn aikaan. Tuntihinta ei
kuitenkaan kerro asiakkaalle kokonaishintaa, koska hän ei voi tietää, kuinka
paljon aikaa työhön kuluu. Käytä apuna
hintaesimerkkiä, jossa kerrot työn sisällöstä ja työhön käytetystä ajasta tai
sopikaa työlle hintakatto.

Mieti tarkkaan hintataso ja luo sen mukainen yrityksen tuoteimago. Laadukas
tuote vaatii tasokkaat puitteet. Kun on
lähtenyt tarjoamaan, neuvottelemaan ja
tekemään kauppaa tietyllä hinnalla, sitä
on tulevaisuudessa melkein mahdotonta enää nostaa. Muista myös, että
moni asiakas odottaa, että hinnoissa
on ”neuvotteluvaraa”.

Hinnoittelussa voit käyttää myös apukeinoja, kuten tutustumistarjouksia, sopimushintaa, nopean tilaajan tarjouksia
tai tiettyä ajankohtaa (esimerkiksi kun
on hiljaista sesongin ulkopuolella). Esimerkkejä hinnoittelusta ovat ravintoloiden lounashinnat tai matkatoimistojen
nopean varaajan edut. On myös asiakkaita, jotka haluavat maksaa hinnaston

mukaisen hinnan ilman neuvotteluja.
Pidä hinnat aina asiakkaiden näkyvillä. Hyvä hinnasto kertoo sekä tuotteen
hinnan että sisällön. Kuluttaja on kiinnostunut vain arvonlisäverollisesta loppuhinnasta. Yritysasiakas on kiinnostunut arvonlisäverottomasta hinnasta,
sillä ostojen arvonlisäverot voidaan vähentää myynnin arvonlisäveroista.

Myyntikate
Mieti tarkasti, mikä on oikea hinta tuotteellesi. Yrityksellesi täytyy jäädä osa
tuotteen myynnistä katteena. Jos myyt
korkeammalla hinnalla (eli katteella),
riittää kannattavuuteen vähempi määrä. Pienemmällä katteella sinun täytyy
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myydä määrällisesti enemmän. Tarkista
siis paljonko jokaisesta myydystä tuotteesta tai palvelusta jää myyntikatetta.
Onko kate myytyyn määrään nähden
riittävä? Muista myös kiinteät kustannukset ja kokonaisajankäyttö. Kannattavuuslaskelman avulla saat hyvän käsityksen hinnoittelusi alarajoista.
Esimerkki: Myyt tuotetta, minkä kustannukset ovat 28 euroa. Kilpailijasi
myy samaa tuotetta asiakkaille 55 euron (sis. alv) hinnalla. Huomaa 20 prosentin hintaeron vaikutus katteeseen.

ESIMERKKI HINNOITTELUSTA

kilpailijan
hinta

myyntihinta
- alv 24%
veroton hinta
- ostohinta (alv 0%)
kate

20 % halvempi
hinta

55,00 e

44,00 e

- 10,65 e

- 8,52 e

44,35 e

35,48 e

- 28,00 e

- 28,00 e

16,35 e

7,48 e

Esimerkki myyntihinnan laskemiseksi:

EUR

Tuotteen kaikki kustannukset

150,00

+ Katetuottotavoite (35 %)

80,77

= Veroton myyntihinta

230,77

+ Alv 24 %

55,38

= Verollinen myyntihinta

286,15

Esimerkki, millä aikataululla yritys voi saada myynnistään rahaa:
Asiakas
tilaa tuotteen
15.9

Yritys toimittaa tuotteen
asiakkaalle
20.9

Yritys lähettää
laskun asiakkaalle
25.9

Asiakas
maksaa
25.10

Raha tulee
yrityksen
tilille
26.10

HARKITSETKO OMAN YRITYKSEN PERUSTAMISTA?

AVAA SÄHKÖINEN TYÖTILA OMA YRITYS-SUOMEEN
Oma Yritys-Suomi on helppokäyttöinen verkkopalvelu, jossa voi hoitaa lukuisia yrityksen
perustamiseen ja käytännön arkeen liittyviä asioita. Käyttäjän toiveiden mukaisesti rakentuva
palvelu kokoaa yhteen aloittavan yrittäjän tärkeimmät työkalut ja sähköiset asiointipalvelut.
oma.yrityssuomi.ﬁ
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Laskutus
Kun asiakas tilaa tuotteen, voi mennä
yrityksestä riippuen 1–5 päivää ennen
kuin tuote toimitetaan asiakkaalle. Lasku taas lähetetään 1–5 päivän päästä
tuotteen toimituksesta.
Yritysten keskinäisissä kaupoissa (b-tob-kauppa) maksuajasta voidaan sopia.
Tyypillisesti käytetään 14–30 päivän
maksuaikoja. Maksuaika saa lain mukaan ylittää 30 päivää vain, jos siitä on
nimenomaisesti sovittu.
Toisin sanoen parhaimmassakin tapauksessa menee useita viikkoja jopa yli
kuukausi tilauksesta ennen kuin rahat
ovat yrityksen tilillä.
Pyri siis laskuttamaan valmiit tavarat tai
palvelut mahdollisimman pian. Kirjaa
lasku jo valmiiksi laskutusta varten tarjouksena, myyntitilauksena tai laskuluonnoksena niin aikaisin kuin mah-

dollista. Laskun viivästyminen viikolla
saattaa viivästyttää myös rahan saantia
viikon. Nopeasti saapuva lasku antaa
asiakkaalle hyvän kuvan toiminnan ammattimaisuudesta.
Lähetä lasku asiakkaan
toivomassa muodossa
Käytä verkkolaskua, jos asiakas niin
toivoo, sähköpostia, jos olette siitä sopineet tai perinteistä paperista laskua,
mikäli et ole varma, miten asiakas laskun haluaa. Muista myös lähettää laskun liitteet.
Ennen laskun lähettämistä tarkista vielä,
että Verohallinnon vaatimukset täyttyvät
ja että asiakkaan ja laskun tiedot ovat
oikein. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta
maksaa laskua, jos tiedot ovat väärin.
Huolehdi laskujen arkistoinnista
Yrittäjä on velvollinen säilyttämään kaiken kirjanpitoaineiston kuusi vuotta sen

Pyri laskuttamaan valmiit tavarat tai palvelut
mahdollisimman pian,
sillä rahan saapuminen
yrityksen tilille voi kestää
useita viikkoja.
kalenterivuoden lopusta, jonka aikana
tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2016, tositteita on
säilytettävä 31.12.2022 asti.
Älä koskaan muokkaa 
lähettyä laskua
Voit muokata laskua siihen saakka, kun
lähetät laskun asiakkaallesi ja kirjanpitoon. Hyvin tehdystä laskusta asiakkaan on helppo tarkistaa, että häntä on
laskutettu sovitusti. Mikäli asiakkaalle
lähettyyn laskuun jäi virhe, tulee lasku
hyvittää ja tehdä uusi lasku tilalle.

A K T I A Y R I T Y S P A LV E L U T

”Kasvua henkilökohtaisella
neuvonannolla”
Tarjoamme neuvoja ja pankkipalveluja, jotka
edesauttavat yrityksesi ja perheesi arkea.
Käymme yhdessä läpi suunnitelmasi liiketoiminnan kehittämiselle ja kasvun tarpeille.
Näin löydämme parhaat ratkaisut yrityksellesi.
Otamme vastuun siitä, että asiat etenevät
sovitusti. Asiakkaamme kiittävät meitä
ihmisläheisyydestä ja joustavuudesta.
Haluatko kuulla lisää? Sovi tapaaminen.
Tavoitat meidät sähköpostitse (yritys@aktia.fi)
tai soittamalla yritysasiakaspalveluun
puh. 010 247 6700.
Tervetuloa Aktia Pankkiin!
Aktia on vuonna 1826 perustettu pörssinoteerattu suomalainen
pankki. Aktian pääomistajiin kuuluvat Aktia ja säästöpankkisäätiöt tukevat paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaa
noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa.
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Yritysten sopimuksista

Suomessa, kuten yleisesti muissakin maissa, vallitsee sopimusvapaus
eli osapuolet voivat tehdä sopimukset
pääsääntöisesti haluamillaan ehdoilla. Erityisesti tämä koskee yritysten
välisiä sopimuksia. Sopimusvapauden
rajoituksia on esimerkiksi työsuhdelainsäädännössä, kuluttajansuojassa ja
ympäristöasioissa. Näissä lainsäädäntö
on pitkälti pakottavaa ja mahdollisuus
sopia on rajoitettua.
On suositeltavaa tehdä kaikki sopimukset aina kirjallisina, vaikka laki ei yleensä
edellytä kirjallista muotoa tai määrämuotoisuutta. Sopimukset tulee tehdä
sisällöltään niin täydellisiksi, ettei ehtoja
jäisi tulkinnan tai kauppatavan varaan.
Riitatilanteissa sopimusteksti ratkaisee.
Sopimus kannattaakin lukea huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista ja
käyttää tarvittaessa lakiasiantuntijoita.
Varsinkin uutta liikesuhdetta aloitettaessa on syytä selvittää sopimuskump-
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panin tausta. Luottotiedot voi tarkistaa
luottotietoja myyviltä yrityksiltä. Tiedon
työnsuorittajan ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä saa YTJ-yritys
hausta www.ytj.fi.
Kun toisena sopijapuolena on oikeushenkilö, on ennen allekirjoittamista,
etenkin merkittäviä sopimuksia tehtäessä, syytä ottaa selville, kenellä on
toimivalta ja kelpoisuus edustaa oikeushenkilöä. Yrityksen edustamiseen
oikeutetut henkilöt selviävät yleensä
kaupparekisteriotteesta. Sähköisen
otteen saa PRH:n sivuilta virre.prh.fi.
Lähtökohtaisesti sopimus on osapuolia sitova. Sopimuksen sitovuuteen on
kuitenkin poikkeuksia kuten ennalta
arvaamaton ja ylivoimainen este (force
majeure), pätemättömyys ja sopimuksen sovittelu. Pätemättömyys voi tulla
kyseeseen, jos toinen sopijapuoli on
oikeustoimikelvoton, sopimuksessa
on muotovirhe tai se on lain vastainen.

 opimusta voidaan sovitella, jos sen
S
ehto on toiselle osapuolelle kohtuuton.
Sopimukseen tulisi aina ottaa toimintamalli sellaisten riitatilanteiden varalta,
joita sopimusosapuolet eivät neuvotteluteitse pysty ratkaisemaan. Valittavana
on käsittely käräjäoikeudessa tai välimiesmenettelyssä. Riidan ratkaisuaika
välimiesmenettelyssä on yleensä lyhyempi kuin yleisessä tuomioistuimessa.

Liikehuoneiston
vuokrasopimus
Liikehuoneiston vuokrasopimus on
alkavan yrittäjän ensimmäisiä sopimuksia, koska yleensä toiminta aloitetaan vuokratiloissa. Liikehuoneiston
vuokrasopimukseen sovelletaan lakia
liikehuoneiston vuokrauksesta. Ennen
sopimuksen tekemistä on varmistettava kunnan rakennusvalvonnasta, että
toimitilaa voidaan käyttää suunniteltuun
yritystoimintaan. Jos varmistusta ei voida jostain syystä tehdä, voidaan vuok-

rasopimukseen ottaa mukaan toimitilan
hyväksymiseen liittyvä ehto.
Vuokralaisen on hyvä tehdä huoneistossa alkukatselmus yhdessä vuokran
antajan kanssa. Tällöin kirjataan ylös
huoneiston puutteet ja viat. Näin kummallakin sopimuspuolella on samanlainen näkemys huoneiston kunnosta
eikä vuokralainen joudu vastuuseen
huoneistossa jo olevista virheistä vuokrasuhteen päätyttyä. Myös välitöntä
korjaamista vaativat kohteet ja korjausten aikataulu kirjataan ylös. Jos vuokralainen itse haluaa tehdä korjaus- ja
muutostöitä, myös niistä sovitaan, sillä
remontit sekä korjaus- ja muutostyöt
edellyttävät kiinteistön omistajan lupaa.
Tässä yhteydessä on myös syytä sopia
miten korjaus- ja muutostöiden kustannukset jaetaan.
Katselmusmuistio päivätään ja allekirjoitetaan ja kumpikin osapuoli saa oman
kappaleensa, joka tulee säilyttää vuokrasuhteen ajan loppukatselmukseen
saakka.
Vuokrasopimus on mahdollista tehdä
määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrasopimus voi olla
vapaamuotoinen, mutta saatavilla on
myös valmiita liikehuoneiston vuokrasopimuslomakkeita, joita käyttämällä
varmistetaan, että kaikista oleellisista
asioista tulee sovittua. Vuokrasopimus
on syytä tehdä aina kirjallisena.
Jos vuokrasopimus on määräaikainen,
se on tehtävä aina kirjallisena. Jollei
näin ole tehty, katsotaan vuokrasopimuksen olevan voimassa toistaiseksi.
Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi kumpikin sopimuspuoli
irtisanoa päättymään irtisanomisajan
kuluttua. Lainmukainen irtisanomisaika
on kolme kuukautta vuokranantajan irtisanoessa ja yksi kuukausi vuokralaisen
irtisanoessa vuokrasopimuksen. Näistä
voidaan poiketa sopimalla toisin.

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo
vuokralaista koko sopimusajan, eikä
sitä voida irtisanoa kesken vuokrakauden vaan se päättyy vuokrasopimuksen
voimassaoloajan umpeuduttua ilman
erillisiä toimenpiteitä.
Liikehuoneiston vuokran määrä on vapaasti sovittavissa sopijapuolten kesken kohtuullisuussäännösten puitteissa.
Vuokran korottaminen voidaan sitoa
esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksiin tai elinkustannusindeksiin. Kustannusindeksit ovat Tilastokeskuksen sivuilla www.stat.fi.
Yleensä vuokralainen joutuu antamaan
vuokranantajalle vuokravakuuden.
Tämä on tavallisesti kolmen kuukauden
vuokraa vastaava rahamäärä, esimerkiksi vuokravakuustalletus. Myös vuokratakauksen käyttäminen on mahdollista. Tällöin yrittäjän luottotietojen täytyy
olla kunnossa. Lisäksi vaaditaan yrittäjän henkilökohtainen takaus.
Vuokralaisen on syytä selvittää sopimuskumppanin tiedot ja allekirjoitusoikeus ennen sopimuksen tekemistä. Vuokranantaja hankkii puolestaan
yleensä aina luottotiedot tulevasta
vuokralaisesta.

Vuokra-aika voidaan optimoida vuokrakohteen arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Yleensä leasingrahoituksen
sopimusaika on 2–5 vuotta.

Osamaksusopimus
Osamaksu on määrätyn pituinen, lainatyyppinen rahoitus investointikohteen hankintaan. Kaupassa maksetaan
yleensä käsiraha, noin 30 prosenttia
arvonlisäverollisesta hankintahinnasta.
Se voidaan maksaa rahana tai vaihdossa voidaan antaa entinen kone tai laite.
Myyjä luovuttaa kaupan kohteen ostajalle, joka maksaa kauppahinnan kahdessa tai useammassa erässä. Kaupan
kohde toimii rahoituksen ajan luoton
vakuutena.
Rahoittajana toimii joko myyjä itse tai
rahoitusyhtiö, jolle myyjä siirtää tekemänsä osamaksusopimuksen. Myyjä
tai rahoitusyhtiö pidättää omistusoi
keuden kaupan kohteeseen pääsääntöisesti siihen asti, kunnes kauppahinta
on kokonaan maksettu. Sillä on yleensä
myös oikeus esineen takaisin ottamiseen, jos ostaja laiminlyö sopimuksessa
mainitun velvollisuutensa.

Leasing-sopimus

Osamaksusopimukseen sovelletaan
lakia osamaksukaupasta. Osamaksusopimus on lain mukaan tehtävä aina
kirjallisena.

Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden
pitkäaikaista vuokrausta. Rahoitusyhtiö
ostaa hankittavan laitteen tai koneen
ja vuokraa sen edelleen yritykselle.
Kohteen omistus säilyy rahoitusyhtiöllä. Vuokraava yritys maksaa laitteesta
kuluiksi kirjattavia, vähennyskelpoisia
vuokraeriä. Näin yrityksen omat varat ja
vakuudet säästyvät muihin hankintoihin
ja käyttöpääomaksi.

Osamaksu soveltuu rahoitusmuodoksi silloin, kun yritys haluaa investoinnille maksuaikaa ja uskoo, että hankittavalla laitteella on pitkä käyttöarvo.
Osamaksulla yritys voi rahoittaa irtainta
omaisuutta, kuten muun muassa kuljetusvälineitä, ajoneuvoja ja työkoneita.
Ostettava kohde voi olla uusi tai käytetty.

Leasing-sopimuksilla yritys voi hankkia lähes kaiken irtaimen omaisuuden
toimistokalusteista tuotantokoneisiin ja
ajoneuvoihin.

Hankinnan kulut, korot ja poistot ovat
yrityksen kirjanpidossa vähennyskelpoisia. Kauppahintaan sisältyvän arvonlisäveron yritys vähentää kerralla, kun
hankinta on toimitettu. Luottoaika vaihtelee kahden ja viiden vuoden välillä.
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Aloittavan yrityksen rahoitus
Yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa toiminnan käynnistämiseksi. Se, kuinka paljon rahaa
alkuinvestointeihin pitää olla, riippuu
liikeideasta ja vaihtelee eri toimialoilla suuresti. Jos liiketoiminta perustuu
yrittäjän osaamisen myymiseen palveluna ja omaan ajankäyttöön (esimerkiksi tulkkaus- ja käännöstyö), tarvitaan
alkuinvestointeja paljon vähemmän kuin
silloin, jos perustetaan esimerkiksi tavaroita valmistava yritys tai ravintola. Sitten, kun yritystoiminta on kannattavaa,
voidaan tulorahoituksella eli liiketoiminnasta syntyvillä tuotoilla kattaa tulevia
investointitarpeita.
Rahoituslaskelman avulla kartoitetaan
rahan tarve ja rahan lähteet aloitusvaiheessa. Rahoitustarpeen suuruus
selviää yleensä liiketoimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Liiketoimintasuunnitelman ja tulossuunnitelman,
jotka tarvitaan myös rahoitushakemuksen liitteeksi, voi tehdä esimerkiksi
Oma Yritys-Suomi -palvelussa (oma.
yrityssuomi.fi) olevalla sähköisellä
työkalulla tai osoitteessa www.liiketoimintasuunnitelma.com. Seuraavassa
käsitellään rahan lähteitä.

Oma pääoma
Yrittäjä voi sijoittaa toimintaan omaa
rahaa tai muuta omaisuutta (apportti),
joka on hänen omistuksessaan ja hallussaan. Yrittäjän omia säästöjä, työkaluja tai koneita kutsutaan omarahoitukseksi. Yleensä lainanantajat eli pankit
edellyttävät noin 20 prosentin omarahoitusosuutta ennen kuin harkitsevat
lainan myöntämistä.

Lainasta maksetaan korkoa, joka voi
olla esimerkiksi Euribor-viitekorkoon sidottu. Sen lisäksi rahoittajan on saatava
itselleen tuottoa eli korkomarginaali ja
lainan toimitusmaksu. Lainan takaisinmaksuehdot ovat erilaisia eri rahoittajilla. Usein pankit vaativat lainapääomalle reaalivakuuksia, kuten asunnon tai
muun omaisuuden panttaamista. Kysy
lainatarjous aina useasta eri pankista.
Myös muiden ulkopuolisten sijoittajien,
esimerkiksi tuttavien tai perheenjäsenten rahat voivat olla lainamuotoista
pääomaa, joka pitää maksaa takaisin
koron kanssa. Kaikki lainat korkoineen
ja takaisinmaksuineen kannattaa sopia
aina kirjallisesti.
Yrittäjän kannattaa muistaa, että lyhytaikaista rahoitusapua voivat antaa
myös maksuajan pidennys (tavarantoimittajalaina), leasing-ratkaisut sekä
luotolliset pankkitilit ja luottokortit.
Leasing-rahoitus on pitkäaikaista vuok
rausta, jossa rahoitettava kohde on
pääasiallinen vakuus.
Edellä mainituissa tapauksissa yrittäjän
tulee kuitenkin huomioida vuosikorko,
joka voi olla huomattavasti korkeampi
kuin tavallisen pankin vuosikorko.

Vieras pääoma

Lainarahoitusta yrityksille myöntävät
pankit ja Finnvera www.finnvera.fi.
Finnvera voi toimia perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana, jos Finnveran
rahoitus on korkeintaan 50 000 euroa.
Mikäli yrittäjä tarvitsee pankkilainansa
vakuudeksi takausta, voi Finnvera olla
takaamassa lainaa. Aloittavalle yritykselle, jonka merkitsemisestä kaupparekisteriin on kulunut enintään kolme
vuotta, on tarjolla Finnveran alkutakaus.
Rahoitusneuvottelut alkutakauksen
osalta hoidetaan suoraan oman pankin
kanssa ja pankki hakee alkutakausta
yrityksen puolesta.

Yleensä yrittäjä tarvitsee oman pääoman lisäksi myös vierasta pääomaa eli
lainaa.

Finnvera tarjoaa rahoitusta myös erilaisiin kansainvälistyvän yrityksen ra-

Omaa pääomaa voivat sijoittaa yritykseen myös yrittäjän ystävät, perheenjäsenet ja tutut. He voivat näin saada
omistusosuuden yritykseen.
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hoitustarpeisiin. Lainoja ja takauksia
voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta tai
rahoittamaan suomalaisen emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Vientitakuilla sekä vientiluotto- ja
korontasauspalveluilla voidaan suojautua vientikaupan ulkomaisiin ostajiin,
pankkeihin ja maihin liittyviltä riskeiltä
sekä auttaa vientihankkeiden rahoituksen järjestymistä.

Pääomasijoitukset
Pääomasijoittaja (bisnesenkeli tai pääomasijoitusyhtiö) sijoittaa kohdeyritykseen rahaa omistusosuutta vastaan
(tyypillisesti alle 50 prosenttia osakkeista). Pääomasijoittaja ottaa huomattavan
riskin, kun hän tekee sijoituksen, ja siksi
hän odottaa vastapainoksi merkittävää
tuottoa sijoitukselle. Sijoituksen ehdot
määritellään huolellisesti osakassopimuksessa. Joukkorahoitus lisää suosiotaan kasvavalla vauhdilla. Yrityksille soveltuvat osake- ja velkapohjainen
sekä ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoitus.

Julkinen rahoitus
Aloittava yritys voi saada tukea yrityksen kehittämiseen muun muassa
ELY-keskukselta ja Tekesiltä. Erityisesti
tuetaan yritysten kansainvälistymistä ja
kasvua.
Tekesin rahoitus
Tekes rahoittaa vientiin ja kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla
on kyky ja halu menestyä. Rahoitus voi
olla avustusta tai lainaa, ja sitä haetaan
projektiin, jonka kuluista Tekesin rahoitus kattaa osan.
Alkavat yritykset voivat Tekesin rahoituksen avulla muun muassa selvittää
tuotteensa asiakastarvetta tai testata
tuotekonseptiaan potentiaalisilla asiakkailla. Lisäksi Tekes voi myöntää rahoitusta tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehitykseen ja pilotointiin.

Yritykset voivat hyödyntää myös Tekesin ohjelmia oman osaamisen ja verkoston laajentamiseen sekä asiantuntijapalveluita keksintöjen kehittämisessä,
kaupallistamisessa ja suojaamisessa.

Kehittämisavustusta 
on haettava ennen
hankkeen aloittamista.

Yrityksen kehittämisavustus
ELY-keskus voi myöntää pk-yritykselle
kehittämisavustusta yrityksen kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin.
Kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan
yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, hankkeiden
valmistelua sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää
kehittämistä.

Avustus maksetaan erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan. Avustusta saavalla yrityksellä
tulee olla kannattavan toiminnan edellytykset sekä riittävästi omia taloudellisia resursseja kilpailukykyä parantaviin
kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi avustuksella tulee olla merkittävä vaikutus
hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen
tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä.

Avustusta suunnataan hankkeisiin, joilla
arvioidaan olevan merkittävä vaikutus
yrityksen
1) käynnistämiseen, laajentamiseen tai
uudistamiseen
2) innovaatiotoimintaan tai osaamisen
vahvistamiseen
3) kasvuun tai kansainvälistymiseen
4) tuottavuuteen
5) energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Maaseudun yritystuet
Maaseutualueilla ELY-keskus voi myöntää perustamistukea ja investointitukea
maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan sekä investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Jos yrityksen
perustajalle on kuitenkin myönnetty jo
starttirahaa, ei perustamistukea voida
myöntää.

Yrityksen oman rahoitusosuuden on
oltava vähintään puolet kehittämishankkeen kustannuksista.
Kehittämistoimenpiteisiin liittyviin palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaaviin menoihin voidaan
tukea myöntää enintään 50 prosenttia
avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta
ja sijainnista riippuen 10–35 prosentilla
avustuksen perusteena olevista menoista.
Kehittämisavustusta on haettava ennen
hankkeen aloittamista. Ennen avustushakemuksen jättämistä on hyvä olla
yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseksi. Yrityksen tulee laatia
kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut
toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat
tulokset.

Perustamistukea voi käyttää yrityksen
perustamissuunnitelman toteuttamiseen kuten esimerkiksi liiketoimintaan
valmentavan neuvonnan ostamiseen,
tuotekehityshankkeisiin, tuotannon
pilotointiin, markkinointisuunnitelman
laatimiseen tai muihin konsultointi- tai
asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan
myöntää myös toimivalle yritykselle, jos
se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta
yritystoimintaa.
Perustamistukea voidaan myöntää
enintään 35 000 euroa. Kokeiluun tukea voidaan myöntää enintään 10 000
euroa.
Investointitukea voidaan myöntää aloittaville ja laajentaville yrityksille muun
muassa
1) tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen
2) uusien koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan
3) aineettomiin investointeihin, kuten
ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan.

Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
Tuen määrä vaihtelee toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20 ja 40 prosentin
välillä kustannuksista.
Ennen investoinnin toteuttamista yritys
voi hakea tukea investoinnin edellytysten selvittämiseen ja suunnitteluun.
Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalvelujen hankintaan ja sitä voidaan myöntää
40–50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Tämä toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista.
Team Finlandin kansain
välistymispalvelut
Team Finland (team.finland.fi) kokoaa
yhteen kaikki yritysten valtionrahoitteiset kansainvälistymispalvelut. Näitä
ovat neuvonta- ja koulutuspalvelut,
kansainvälisen liikekumppanin haku
palvelut ja rahoituspalvelut.
ELY-keskukset voivat myöntää pk-yrityksille avustuksia kansainvälistymisen
kehittämistoimenpiteisiin. Tekes tukee
yhdessä Finnveran ja Finpron (www.
finpro.fi) kanssa yrityksen kasvua koko
sen elinkaaren ajan. Teollisuussijoitus
puolestaan tekee pääomasijoituksia lupaavimpiin suomalaisiin yrityksiin niiden
kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa.
Finnfund (www.finnfund.fi) voi myöntää pitkäaikaista rahoitusta suomalaisyritysten tai niiden kumppaneiden
perustamis- tai laajennusinvestointeihin
kehitysmaissa. Finnpartnership (www.
finnpartnership.fi) tarjoaa liikekumppanuustukea yritysten kehitysmaihin
suuntautuvan, pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän toiminnan
suunnittelu-, kehitys- ja koulutusvaiheisiin.
Yhteydenottopyynnön parhaan asiantuntijan löytymiseksi voi lähettää Team
Finlandin verkkosivujen kautta.
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Starttiraha
Starttiraha on harkinnanvarainen tuki,
jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahalla helpotetaan yrittäjän toimeentuloa
sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestää.
Starttirahaa voidaan myöntää samanaikaisesti useammalle yrittäjälle, jotka
työskentelevät samassa aloittavassa
yrityksessä. Starttiraha on verotettavaa
eli ennakonpidätyksen alaista henkilökohtaista tuloa.
Jokaisen yrityksen perustamista harkitsevan kannattaa hyvissä ajoin ennen
yritystoiminnan käynnistämistä olla
yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon
(www.te-palvelut.fi) ja selvittää mahdollisuutensa starttirahan saamiseen.
Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen
kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen
starttirahasta.

Tuen myöntämisen
edellytykset
Starttirahaa voidaan myöntää, jos yrittäjällä on mahdollisuus saada liiketoiminta kannattamaan ja hänellä on
kokemusta yrittämisestä tai yrittäjäkoulutusta. Tuen täytyy olla tarpeellista
yrittäjän toimeentulon kannalta. Yrittäjän täytyy työskennellä päätoimisesti
yrityksessä.
Starttirahahakemukseen liitetään liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat. Niiden
tekemiseen saa apua yritysneuvonnan
asiantuntijoilta. Lisäksi tarvitaan todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus eli selvitys, onko hakijalla
maksamattomia veroja. Todistuksen voi
tilata esimerkiksi Verohallinnon internetsivujen kautta tai noutaa Verohallinnon
toimipisteestä (www.vero.fi/verovelkatodistus).
Starttirahaa voidaan maksaa enintään
18 kuukauden ajalta. Yleensä starttirahaa myönnetään kuitenkin kuudeksi
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kuukaudeksi. Sen jälkeen starttirahaa
voidaan myöntää tapauskohtaisesti harkinnan perusteella ajaksi, jonka
yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulon turvaamiselle arvioidaan olevan tarvetta.
Starttirahan jatkohakemus on toimitettava TE-toimistolle voimassa olevan
starttirahakauden aikana viimeistään
noin kuukausi ennen starttirahakauden
päättymistä.
Vuonna 2016 perustuen suuruus on
32,68 euroa päivässä. Starttirahaa
maksetaan enintään viideltä päivältä
kalenteriviikossa. Perustuen lisäksi voidaan myöntää lisäosaa, joka on enintään 60 prosenttia starttirahan perustuen määrästä. Vuonna 2016 starttirahaa
voi saada bruttona (eli tästä pidätetään
vielä verot) noin 705–1 130 euroa kuukaudessa.
Starttiraha maksetaan kerran kuussa
jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten
ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) kahden
kuukauden kuluessa maksatusjakson
päättymisestä.
Hakemus starttirahasta ja maksatus
hakemukset ovat osoitteessa
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi.
Starttirahan myöntämisen
edellytyksenä on, että
1) starttirahan hakijalla on tai hän
hankkii riittävät valmiudet aiottuun
yritystoimintaan ja

2) aiottu yritystoiminta on luonteeltaan
päätoimista ja sillä arvioidaan olevan jatkuvan kannattavan toiminnan
edellytykset.
Starttirahaa ei myönnetä, jos
1) aiotun yritystoiminnan arvioidaan
turvaavan starttirahan hakijan kohtuullinen toimeentulo yritystoiminnan
käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa.
2) starttirahan arvioidaan vääristävän
vähäistä enemmän samoja tuotteita
tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua.
3) starttirahaa hakeva henkilöasiakas
on aloittanut yritystoiminnan ennen
kuin tuen myöntämisestä on päätetty.
4) starttirahan hakija siirtyisi työsuhteesta tekemään samaa työtä yrittäjänä ja on ilmeistä, että hänen
pääasiallinen toimeksiantajansa olisi
hänen aiempi työnantajansa.
5) starttirahan hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa
veroja tai lakisääteisiä maksuja tai hänellä on olennaisia yksityisoikeudellisia maksuhäiriöitä, ellei TE-toimisto
erityisistä syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena.
Starttirahaa ei voida maksaa, jos yrittäjäksi ryhtyvän toimeentulo on muulla
tavalla turvattu esimerkiksi palkkatuloilla, erilaisilla tuilla tai etuuksilla. Starttirahan myöntämisen ja maksamisen esteistä on säädetty tarkemmin julkisista
työvoima- ja yrityspalveluista annetussa
laissa.

Suomeen muuttavien ulkomaalaisten ja ulkomailla asuvien
luvat ja r ekisteröinnit

Suomeen muuttavien
ulkomaalaisten luvat ja
rekisteröinnit
Ulkomaalaisen kansalaisuus vaikuttaa
siihen, mitä lupia tai rekisteröintejä hän
tarvitsee yritystoiminnan harjoittamiseksi Suomeen muuttaessaan.
Kaikkien Suomeen muuttavien tulee
tehdä muuttoilmoitus maistraatille, jos
oleskelun Suomessa on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta. Ilmoitus on
tehtävä viikon kuluessa maahantulosta.
EU-/ETA-kansalaisten tulee rekisteröidä
oleskelunsa Suomessa paikallispoliisilla,
jos oleskelu kestää yli kolme kuukautta.
EU/ETA-alueen ulkopuolelta muuttavat tarvitsevat pääsääntöisesti Suomen
myöntämän oleskeluluvan voidakseen
työskennellä tai harjoittaa elinkeinotoimintaa Suomessa. Jos henkilön vakinainen asuinpaikka tai kotipaikka on
ETA-alueen ulkopuolella, saatetaan tarvita Patentti- ja rekisterihallituksen lupa

Kaikkien Suomeen
muuttavien tulee 
tehdä muuttoilmoitus
maistraatille, jos oles
kelun Suomessa on
tarkoitus kestää yli
kolme kuukautta.

yrityksen perustamiseen tai yrityksen
johtotehtävissä toimimiseen.
Toisesta pohjoismaasta
Suomeen muuttavat
Suomeen muuttavan toisen pohjoismaan kansalaisen (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) on rekisteröidyttävä maistraatissa, jos oleskelun on tarkoitus
kestää yli kuusi kuukautta. Tätä varten
on käytävä henkilökohtaisesti asuinpaikan maistraatissa. Henkilöllisyyden

todistamista varten tarvitaan passi tai
henkilötodistus. Lisäksi tehdään muuttoilmoitus väestötietojärjestelmään.
EU-/ETA-kansalaiset
EU-maiden, Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisten, jotka aikovat työn tai
elinkeinonharjoittamisen vuoksi jäädä
Suomeen yli kolmeksi kuukaudeksi, on
rekisteröitävä oleskelunsa kotipaikkakuntansa poliisilaitoksella. Erityistä oleskelulupaa ei tarvita.
Lisäksi myös EU-/ETA-maiden kansalaisten tulee rekisteröityä maistraattiin
sen jälkeen, kun oleskeluoikeus on ensin rekisteröity poliisilaitoksella. Rekisteröityvän henkilön tulee täyttää ja henkilökohtaisesti allekirjoittaa maistraatissa
ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomake sekä muuttoilmoitus väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti tulee tehdä,
jos oleskelu Suomessa on pysyvää.
Oleskelun Suomessa katsotaan olevan
pysyvää, jos henkilö muuttaa Suomeen
vähintään yhdeksi vuodeksi. Henkilö voi
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tarvittaessa pyytää tilapäistä rekisteröintiä, jos asuu Suomessa alle vuoden.
Henkilöllisyyden todistamista varten tarvitaan henkilötodistus tai passi.
EU-/ETA-maiden ulkopuolelta
Suomeen muuttavat
EU-/ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen muuttava tarvitsee elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan harjoittaakseen
elinkeinoa Suomessa. Henkilö on elinkeinonharjoittaja, jos hän harjoittaa elinkeinoa tai ammattia omissa nimissään
(ammatinharjoittaja) tai on yritysvastuun
kannalta tällaiseen henkilöön rinnastettava. Yleisimmin elinkeinonharjoittajat
toimivat toiminimellä (tmi), avoimessa yhtiössä tai vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä.
Jos henkilö toimii kommandiittiyhtiön
äänettömänä yhtiömiehenä ja työskentelee omassa yrityksessään, tarvitsee
hän työntekijän oleskeluluvan (TTOL).
Jos maahanmuuttajalla on osakeyhtiö
(oy tai oyj), jonka osakkeita hän omistaa
ja jossa hän työskentelee, tarvitsee hän
työskentelyä varten työntekijän oleskeluluvan. Oleskelulupaa ei myönnetä vain
sillä perusteella, että omistaa osakkeita,
vaan henkilön pitää myös työskennellä
yhtiössä ja työn tulee tapahtua Suomessa.
Oleskelulupaa tulee pääsääntöisesti
hakea ennen maahan saapumista Suomen edustustosta siinä maassa, jossa
henkilö asuu.
Ensimmäisen määräaikaisen oleskeluluvan myöntää Maahanmuuttovirasto
(Migri). Sen jälkeen uuden määräaikaisen oleskeluluvan (jatkolupa) myöntää
asuinpaikan poliisilaitos.
Elinkeinonharjoittajan oleskelulupahakemuksen käsittely on kaksivaiheinen.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus) tekee hakemukseen ensin
osapäätöksen. Se arvioi elinkeinotoi-
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minnan kannattavuuden ja toimeentulon riittävyyden. Toiminnan kannattavuutta arvioidaan erilaisten ennalta
saatavien selvitysten, kuten liiketoimintasuunnitelman, sitovien esisopimusten
ja rahoituksen perusteella. Kun osapäätös on valmis, Maahanmuuttovirasto tai
poliisi käsittelee hakemuksen ja tekee
päätöksen.
Suomeen muuttaville henkilöille rekisteröidään kotikunta ja he saavat suomalaisen henkilötunnuksen. Oleskeluluvan
on oltava voimassa vähintään vuosi.
Rekisteröityvän henkilön tulee täyttää ja
henkilökohtaisesti allekirjoittaa maistraatissa ulkomaalaisen rekisteröinti-ilmoituslomake sekä muuttoilmoitus väestötietojärjestelmään. Henkilöllisyyden
todistamista varteen tarvitaan passi.
Kotikunnan rekisteröimisen osalta kotikunnan saamiseen vaikuttaa muun muassa henkilön oleskelulupa (vakituinen
vai tilapäinen) sekä se, millä perusteella
lupa on saatu. Lain mukaan, jos henkilöllä on vuoden tilapäinen oleskelulupa,
työntekijältä edellytetään oleskeluluvan
lisäksi vähintään kaksi vuotta kestävää
työtä Suomessa, että hänelle voidaan
myöntää kotikunta.
Ulkomaan kansalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen jo hakiessaan oleskelulupaa Suomen edustustosta tai Maahanmuuttovirastolta.
Edellytyksenä on, että oleskelulupa
myönnetään hakijalle ja hän itse pyytää
henkilötunnusta. Tällöin hänelle rekisteröidään hyvin suppeat henkilötiedot ja
postiosoite Suomessa tai ulkomailla. Vakinaisesti Suomessa asuvaksi hänet rekisteröidään (täydelliset henkilötiedot ja
perhesuhteet) edelleen vain maistraatissa henkilökohtaisen käynnin perusteella.
Lisätietoja:
www.poliisi.fi
www.maistraatti.fi
www.migri.fi

Ulkomailla asuvien luvat
Se, tarvitseeko ETA-alueen ulkopuolelta
Suomeen yrityksen perustava Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) luvan,
riippuu yritysmuodosta. Myös toimiminen yrityksen johtotehtävissä voi vaatia
PRH:n luvan.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan pysyvän asuinpaikan on oltava ETA-alueella,
muussa tapauksessa tarvitaan Patentti- ja rekisterihallituksen lupa yrityksen
perustamiseen.
Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiömiehellä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisella yhtiömiehellä on oltava
asuinpaikka tai, jos yhtiömies on oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella.
Muutoin Patentti- ja rekisterihallituksen
lupa on haettava avoimessa yhtiössä
kaikille yhtiömiehille ja kommandiittiyhtiössä kaikille vastuunalaisille yhtiömiehille. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai
kotipaikkaa ETA-alueella. Osakeyhtiön
ja osuuskunnan perustajat voivat olla
myös ETA-alueen ulkopuolelta. Sen
sijaan yhden osakeyhtiön ja osuuskunnan hallituksen jäsenen asuinpaikan
tulee olla ETA-alueella, muutoin Patentti
ja rekisterihallituksen lupa tarvitaan kaikille hallituksen jäsenille. Sama asuinpaikkavaatimus koskee myös hallituksen varajäseniä. Varsinaisten jäsenten
ja varajäsenten kohdalla tilanne lasketaan erikseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitusjohtajalla (ja mahdollisella sijaisella) on oltava asuinpaikka
ETA-alueella, muutoin tarvitaan PRH:n
lupa.
PRH:n lupakäytäntö on ollut varsin tiukka. Yksittäiset hakemukset arvioidaan
ja ratkaistaan kuitenkin vasta käsittelyssä. Lisätietoja ulkomailla asuvien luvista
www.prh.fi.

Luvanvaraiset toimialat
Suomessa on elinkeinovapaus. Se tarkoittaa, että täällä saa harjoittaa laillista
ja hyvän tavan mukaista liiketoimintaa
ilman viranomaisten lupaa. Eräille toimialoille tarvitaan kuitenkin yhteiskunnan,
ympäristön ja kuluttajien turvallisuuden
vuoksi lupa, eli toiminta saattaa olla luvanvaraista. Lisäksi toisilla aloilla täytyy
toiminnasta tehdä ilmoitus viranomaisille,
vaikka varsinaista lupaa ei tarvitakaan.
Lupia myöntävät kuntien ja kaupunkien
viranomaiset, aluehallintovirastot sekä
ministeriöt, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut lupaviranomaiset.
Ennen yritystoiminnan aloittamista on
aina tärkeää tarkistaa, tarvitaanko toimintaan erityinen lupa tai ilmoitus, sekä
mitä muuta tämän alan elinkeinonharjoittajalta vaaditaan. Lupaa varten hakijalla pitää yleensä olla ammattipätevyys,
hyvä maine sekä oikeustoimikelpoisuus. Myös hakijan taloudellinen tilanne
vaikuttaa luvan saamiseen. Yritysten
tarvitsemat luvat käyvät ilmi sivuilta
www.yrityssuomi.fi.
Lupa on yleensä määräaikainen, ja se
voidaan peruuttaa, jos henkilö ei toimi
määräysten mukaisesti. Luvan hakeminen on tavallisesti maksullista. Joissakin tapauksissa tarvitaan monen eri
viranomaisen lupa. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa tarvitaan muun muassa
hygieniapassi, anniskelupassi, alkoholin
anniskelulupa ja ilmoitukset terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.

Sosiaali- ja terveysalan luvat
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (www.valvira.fi)
myöntää hakemuksesta oikeuden
harjoittaa terveydenhuollon ammattia
Suomessa ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille kuten
lääkäreille, sairaanhoitajille, hammaslääkäreille, proviisoreille, kätilöille, puheterapeuteille ja psykologeille. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta

terveydenhuollon ammattihenkilöltä
edellytetään, että hän tekee toiminnastaan ilmoituksen aluehallintovirastolle.
Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää ilmoituksen tekemistä palveluista ja luvan hakemista
ympärivuorokautisten palveluiden osalta. Aluehallintovirasto myöntää luvan
silloin, kun palvelua tuotetaan yhden
aluehallintoviraston alueella, muussa
tapauksessa Valvira.

Elintarvikehuoneistot
Elintarvikehuoneistojen, kuten ravintoloiden, myymälöiden ja kioskien on
tehtävä kirjallinen ilmoitus sijaintikunnan
elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Toiminnan
aloittaminen ei edellytä viranomaisen
tekemää tarkastusta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran (www.evira.
fi) hyväksymismenettelyn piirissä ovat
eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset, kuten teurastamot.
Poroteurastamoiden hyväksyminen
kuuluu kuitenkin aluehallintovirastolle.

Terveydensuojelulain
mukainen ilmoitus
Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus
koskee muun muassa kampaamo- ja
parturiliikkeitä, kauneus- ja jalkahoitoloita ja tatuointiliikkeitä. Ilmoitus tehdään
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Sellaisen toiminnan perustamisesta tai
käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle ja
toiminta tapahtuu asuinrakennuksessa
tai asuinalueella, toiminnanharjoittajan
on tehtävä kirjallinen, terveydensuojelulain mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei
tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää
ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan.

Luvat tekijänoikeuden alaisten
aineistojen käyttöön
Musiikin esittämisestä (radio, tv, cd,
elävä musiikki) julkisilla paikoilla kuten
yrityksen asiakastiloissa on maksettava korvausta tekijänoikeusjärjestöille. Jos musiikki esitetään esimerkiksi
tietokoneelta tai mp3-soittimelta, niin
tästä tulee maksaa erillinen tallennuskorvaus. Yksityiskäyttöön tarkoitettuja
streaming-palveluja, kuten Spotifyta,
ei voi käyttää lainkaan yritystoiminnassa. Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
Teosto (www.teosto.fi) kerää korvaukset säveltäjille ja sanoittajille ja Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien
tekijänoikeusyhdistys Gramex (www.
gramex.fi) muusikoille, laulajille, kapellimestareille ja äänitteiden tuottajille.
Luvat yrityksessä tapahtuvaan tekijänoikeuden suojaaman aineiston kuten
kirjojen ja lehtien valokopiointiin tai internetistä tulostamiseen sekä lehtiaineiston skannaamiseen tulee hankkia
Kopiostosta www.kopiosto.fi. Osoituksena luvasta on kopiokoneeseen
laitettava Kopioston vuositarra.
Yrityksen esitteissä, julisteissa ja vuosikertomuksissa käytettäviin kuvataiteen
teosten kuviin tulee saada lupa taiteilijalta, valokuvaajalta tai näiden oikeudenhaltijoilta. Käyttölupia taiteilijoiden
teoskuviin myöntää Kuvasto www.kuvasto.fi. Verkosta löytyy myös maksuttomia kuvapankkeja.
Kunnilla tai kaupungeilla voi olla lisäksi
erilaisia säännöksiä esimerkiksi ulkomainoksista ja ulkomyynnistä.
Tuontiin liittyvät luvat myöntää Tullin
lupakeskus www.tulli.fi.
HUOM. Selvitä aina luvan tarve
ennen toiminnan aloittamista!

Tupakkatuotteiden myyntiluvan myöntää kunnan terveystarkastaja.
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Luvan- ja ilmoituksenvaraisia toimialoja
Toimiala

Lupa/ilmoitus/rekisteröinti

Organisaatio/viranomainen

Ajoneuvojen katsastustoiminta

Ajoneuvojen katsastuslupa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
(www.trafi.fi)

Alkoholijuomien anniskelu

Alkoholijuomien anniskelulupa

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Alkoholijuomien tukkumyynti

Alkoholijuomien tukkumyyntilupa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira 
(www.valvira.fi)

Alkoholijuomien tuonti (anniskelu- ja
vähittäismyyntiluvan haltijat)

Ilmoitus toimimisesta maahantuojana

Valvira (www.valvira.fi)

Alkoholijuomien valmistus kaupallista
toimintaa varten

Alkoholijuomien valmistuslupa

Valvira (www.valvira.fi)

Alkoholijuomien vähittäismyynti

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Apteekit, lääketehtaat,
lääketukkukaupat

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat / lääketehtaiden
ja lääketukkukauppojen toimiluvat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (www.fimea.fi)

Autokorjaamotoiminta

www.trafi >Tieliikenne > Luvat ja hyväksynnät
> Autokorjaamot

Trafi (www.trafi.fi)

Autokoulut

Autokoululupa

Trafi (www.trafi.fi)

Elintarvikehuoneistot (päivittäistavarakaupat, ravintolat, kioskit)

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen (www.kunnat.net)

Hissityöt

Ilmoitus hissitöistä (SL1)

Tukes (www.tukes.fi)

Jalometallituotteiden valmistajat ja
myyjät

Nimileimahakemus

Tukes (www.tukes.fi)

Joukkoliikennepalvelut Suomessa ja
EU:n alueella

Joukkoliikennelupa /
joukkoliikenteen yhteisölupa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
(www.ely-keskus.fi)

Jätteen ammattimainen kuljettaminen
ja välittäminen

Hakemus toiminnan hyväksymiseksi
jätehuoltorekisteriin

ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Kaivostoiminta

Varausilmoitus/ kaivoslupa /
kaivosturvallisuuslupa
Ympäristölupa

Tukes (www.tukes.fi)

Kauneushoitolat, parturikampaamot

Terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus
toiminnan aloittamisesta

Kunnan terveydensuojeluviranomainen (www.kunnat.net)

Kemikaalien valmistus ja maahantuonti

Kemikaali-ilmoitus
Ympäristölupa

Tukes (www.tukes.fi)
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (www.kunnat.net)

Kemikaalien (vaarallisten) käsittely ja
varastointi

Lupa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle

Tukes (www.tukes.fi)

Kiinteistönvälitystoiminta

Kiinteisönvälitystoiminnan aloitusilmoitus

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdontalupa

Tukes (www.tukes.fi)

Kylmälaite- ja sammutuslaitteistoliikkeet

Toimintailmoitus

Tukes (www.tukes.fi)

Laboratoriot

Laboratoriohyväksyntä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
(www.evira.fi)
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Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Toimiala

Lupa/ilmoitus/rekisteröinti

Organisaatio/viranomainen

Maa-aineksen otto

Lupa maa-aineksen ottamiseen / selvitys
naapurien kuulemisesta / maa-aineslain 23 a
§:n mukainen ilmoitus

Kunnan vastuuviranomainen
(www.kunnat.net)

Malminetsintä

Varausilmoitus / malminetsintälupa /
kullanhuuhdontalupa

Tukes (www.tukes.fi)

Matkanjärjestäjät ja matkanvälittäjät

Matkatoimiston rekisteröinti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi)

Mielipide- ja markkinatutkimukset

Toimintailmoitus

Tietosuojavaltuutetun toimisto
(www.tietosuoja.fi)

Myyntitoiminta maantien varrella

Lupa myyntitoimintaan sekä kausiluonteisen
myyntitoiminnan kyltit

ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut,
valuutanvaihtotoiminta

Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelutoiminnan
rekisterihakemus / valuutanvaihtotoiminnan
rekisterihakemus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
(www.avi.fi)

Perintätoiminta (toisen lukuun)

Perintätoimen toimilupa / toimintailmoitus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.
avi.fi) / Tietotosuojavaltuutetun toimisto
(www.tietosuoja.fi)

Päivittäistavarakaupat

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta / alkoholin vähittäismyyntilupa / tupakkatuotteiden
myyntilupa

Sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomainen (www.kunnat.net) / Aluehallintovirasto (www.avi.fi) / kunnan viranomainen (www.kunnat.net)

Sähkötyöt (sähköasennustyöt ja säh- Ilmoitus sähkötöistä (SL1)
kölaitekorjaus)

Tukes (www.tukes.fi)

Taksiliikenteen harjoittaminen

ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Taksilupa / ilmoitus taksiliikenteen
aloittamisesta

Tavaraliikenteen harjoittaminen (koti- Kotimaan tavaraliikennelupa /
maan tavaraliikenne ja EU:n talousYhteisölupa
alueella tapahtuva tavaraliikenne)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
(www.ely-keskus.fi)

Teletoiminta, ohjelmistotoiminta,
tilausohjelma- ja maksutelevisio
palvelut

Teletoimintailmoitus / Ohjelmistotoimintailmoitus / Tilausohjelmailmoitus /
Maksutelevisiopalveluilmoitus

Viestintävirasto (viestintavirasto.fi)

Teurastamot ja niiden yhteydessä
olevat laitokset sekä riistankäsittelylaitokset

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen
laitokseksi

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
(www.evira.fi), poroteurastamot:
Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Vakuutusasiamiehet ja -meklarit

Rekisteröinti asiamieheksi / rekisteröinti
vakuutusmeklariksi

Finanssivalvonta
(www.finanssivalvonta.fi)

Vartioimisliikkeet

Vartioimisliikelupa / vastaavaksi hoitajaksi
hyväksyminen

Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta
(www.poliisi.fi)

Verkkopalvelinvuokraustoimintaa
harjoittavat yritykset

Toimintailmoitus

Tietosuojavaltuutetun toimisto
(www.tietosuoja.fi)

Vuokrahuoneiston välitystoiminta

Vuokrahuoneiston välitystoiminnan
aloitusilmoitus

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Yksityiset sosiaalipalvelut (ympärivuorokautiset)

Lupa ympärivuorokautisten
sosiaalipalvelujen antamiseen

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Yksityiset sosiaalipalvelut (muu kuin
ympärivuorokautinen palvelu)

Ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta

Kunta, jossa palvelu tuotetaan.

Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen

Toiminta yhden aluehallintoviraston
alueella: Aluehallintovirasto (www.
avi.fi), toiminta kahden tai useamman
Aluehallintoviraston alueella: Valvira
(www.valvira.fi)
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Ammattiin liittyviä hyväksymisiä ja pätevyyksiä		
Henkilöt

Hyväksyminen/pätevyys

Organisaatio/viranomainen

Henkilöt, jotka toimivat anniskelu
paikan vastaavana hoitajana tai
hänen sijaisenaan

Alkoholin anniskelulupa (anniskelupassi)

Anniskelukokeiden järjestämiseen luvan
saaneet ravitsemisalan oppilaitokset
(www.valvira.fi)

Henkilöt, jotka käsittelevät työssään
pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita

Hygiaosaamistodistus (hygieniapassi)

Osaamistestaajat (www.evira.fi)

Kiinteistöarvioijat (AKA ja KHK)

AKA- ja KHK-koe

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta (www.keskuskauppakamari.fi)

Kiinteistövälittäjät (LKV)

LKV-koe

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta (keskuskauppakamari.fi)

Liikenneopettajat

Liikenneopettajalupa

Trafi (www.trafi.fi). Palveluntuottaja
Ajovarma Oy (www.ajovarma.fi)

Rakennus-, LVI- ja kiinteisöalan henkilöt

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan
henkilöpätevyydet

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy (www.fise.fi)

Sähkö- ja hissitöiden johtajat

Sähkö- ja hissialan pätevyystodistukset

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
(www.seti.fi)

Taksinkuljettajat

Taksinkuljettajan ajolupa

Hakemukset Ajovarma Oy 
(www.ajovarma.fi) / ajolupapäätökset
Trafi (www.trafi.fi)

Tavarantarkastajat (HTT)

HTT-koe

Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta
(www.keskuskauppakamari.fi)

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Hakemus toimia laillistettuna/nimikesuojattu- Valvira (www.valvira.fi)
na terveydenhuollon ammattihenkilönä

Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Ilmoitus itsenäisestä terveydenhuollon
ammatinharjoittamisesta

Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Tilintarkastajat

HT-tutkinto sekä KHT- ja JHT-erikoistumistutkinnot

Tilintarkastusvalvonta (www.prh.fi)

Tulityöntekijät

Tulityökortti

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
(www.spek.fi)

Turvallisuusalalla (yksityisellä) työskentelevät henkilöt (yksityinen)

Vartijaksi hyväksyminen (vartijakortti) /
turvasuojaajaksi hyväksyminen (turvasuojaajakortti) / järjestyksen valvojaksi hyväksyminen (järjestyksenvalvojakortti)

Kotikunnan poliisilaitos (www.poliisi.fi)

Vaarallisten aineiden kuljettajat

ADR-ajolupa

ADR-kouluttajat (www.trafi.fi)

Vuokrahuoneiston välittäjät (LVV)

LVV-koe

Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta (keskuskauppakamari.fi)

Yhteisillä työpaikoilla työskentelevät

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti.fi

Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuslupa

Pirkanmaan ELY-keskus
(www.ely-keskus.fi)

Tiealueella työskentely

Työlupa tiealueella työskentelyyn

ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Muita lupia ja ilmoituksia
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Yritysmuodot
Suomessa on mahdollista harjoittaa
yritystoimintaa seuraavissa yritysmuodoissa: yksityinen elinkeinonharjoittaja,
avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta ja ulkomaisen yhtiön
sivuliike. Lisäksi on harvinaisemmat
eurooppayhtiö, eurooppaosuuskunta ja
eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä
(ETEY).

Juuri sinulle parhaiten
sopivan yritysmuodon
selvittämisessä sinua
auttavat uusyrityskeskuksen yritysneuvojat
ja asiantuntijat.

Juuri sinulle parhaiten sopivan yritysmuodon selvittämisessä sinua auttavat
uusyrityskeskuksen yritysneuvojat ja
asiantuntijat.

Toiminimellä ei ole hallitusta eikä toimitusjohtajaa, eikä tilintarkastus ole pakollinen.

Yritysmuodon valintaan vaikuttavat
• perustajien lukumäärä
• pääoman tarve ja saatavuus
• vastuut ja päätöksenteko
• toiminnan joustavuus
• toiminnan jatkuvuus
• rahoittajien suhtautuminen
• voitonjako ja tappion kattaminen
• verotus.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja
eli toiminimi (tmi)
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi
Suomessa toimia luonnollinen henkilö,
jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan
talousalueella (ETA-alueella). Henkilö,
joka asuu ETA:n ulkopuolella, tarvitsee
yrityksen perustamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen luvan (www.prh.fi).
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimiminen tarkoittaa, että henkilö harjoittaa liiketoimintaa yksin tai yhdessä
puolisonsa kanssa. Vaikka puolisot perustavat toiminimen yhdessä, yritys rekisteröidään vain toisen puolison nimiin.
Yrittäjä tekee itse päätökset, ja hän on
vastuussa yrityksen sitoumuksista (esimerkiksi velasta) koko omaisuudellaan.
Yrittäjä siis vastaa yrityksen tappioista
henkilökohtaisesti, mutta saa itselleen
myöskin elinkeinotoiminnasta saatavat
voitot.

Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen rahaa,
mutta sekään ei ole pakollista. Yrittäjä
ei voi maksaa palkkaa itselleen, puolisolleen eikä alle 14-vuotiaalle lapselleen, vaan rahaa nostetaan yrityksen
tililtä niin sanottuina yksityisottoina.
Yritystoiminnasta maksetaan veroa
vuosittaisen tuloksen perusteella.
Vaikka yrittäjä omistaa toiminimiyrityksen, täytyy oma henkilökohtainen talous pitää erillään yrityksen taloudesta
kirjanpidon avulla.
Toiminimiyrittäjät jaetaan ammatinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jotka molemmat tekevät työtä omaan lukuunsa.
Ammatinharjoittaja on yrittäjä, joka voi
toimia ammatissaan ilman pysyvää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolista työvoimaa. Ammatinharjoittajana voi toimia
esimerkiksi ompelija, kirvesmies tai
tulkki.
Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, jolla on
pysyvä toimipaikka tai joka voi työllistää
toisia henkilöitä.
Perustamistoimet
Toiminimen perustaminen on yksinkertaista. Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tarvita. Toiminnan aloittamisesta
täytyy kuitenkin tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallintoon.
Ilmoitus tehdään internetosoitteesta
www.ytj.fi saatavalla Y3-lomakkeella.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.
Rekisteröinti on maksullista (110 euroa
vuonna 2016). Toiminnan voi aloittaa
heti perustamisilmoituksen jälkeen, ellei
kyseessä ole luvanvarainen elinkeino
eikä yrittäjäksi aikova hae starttirahaa.
Kenelle toiminimi sopii?
Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin ja helppo perustaa. Toiminimi sopii usein aloittavan pienyrittäjän yritysmuodoksi.

37

Perustamisopas
2016

Henkilöyhtiöt: avoin yhtiö ja
kommandiittiyhtiö (ky)
Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan
vähintään kaksi yhtiömiestä (eli henkilöä). Yleensä nämä ovat luonnollisia
henkilöitä, mutta yhtiömiehinä voivat olla
myös oikeushenkilöt (yritykset ja yhteisöt). Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia:
avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä.
Avoimessa yhtiössä ainakin yhdellä
yhtiömiehellä, ja kommandiittiyhtiössä
ainakin yhdellä vastuunalaisella yhtiömiehellä, täytyy olla pysyvä asuinpaikka, tai jos yhtiömies on oikeushenkilö,
kotipaikka ETA-alueella. Jos näin ei ole,
täytyy kaikille yhtiömiehille, jotka eivät
ole ETA-alueelta, hakea lupa Patenttija rekisterihallitukselta.
Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpanoksen, joka on rahaa, omaisuutta tai
työtä. Avoimessa yhtiössä sijoitukseksi
riittää yhtiömiesten työpanos. Kommandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiömieheltä vaaditaan panokseksi rahaa
tai muuta omaisuutta. Laki ei kuitenkaan määrää, kuinka suuri tämän panoksen pitää olla.
Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet
vastaavat yhtiön sitoumuksista koko
henkilökohtaisella omaisuudellaan ja
päättävät yhdessä sen asioista, jos
muuta ei ole sovittu.
Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia
yhtiömiehiä: vastuunalaisia ja äänettömiä. Kommandiittiyhtiössä on oltava
vähintään yksi vastuunalainen ja yksi
äänetön yhtiömies. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan ja päättävät yhdessä yhtiön
asioista.
Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön rahaa tai rahan arvoista omaisuutta, ja saavat korkoa voitosta. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta
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sistä, kilpailukiellosta ja riitatilanteiden
hoitamisesta. Sopimuksessa pyritään
myös säätelemään yhtiömiesten vastuita yhtiön veloista ja vastuista. Tällainen
rajoitus ei kuitenkaan sido kolmatta
osapuolta.

osallistua yrityksen päätöksentekoon
eikä hänellä ole vastuuta yrityksen asioista, jos yhtiösopimuksessa ei määrätä toisin.
Perustamistoimet
Yhtiömiehet tekevät kirjallisen yhtiösopimuksen, jossa lain mukaan on mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikkana oleva
Suomen kunta, toimiala ja yhtiömiehet.
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa
on myös mainittava, ketkä yhtiömiehistä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä ja äänettömän yhtiömiehen panoksen määrä euroissa.
Lisäksi yhtiösopimuksessa voidaan
sopia esimerkiksi, kenellä on oikeus
yhtiön edustamiseen, yhtiöosuuden
luovutuksesta, yhtiöstä eroamisesta,
voitonjaosta ja miten yhtiösopimus voidaan irtisanoa tai purkaa.
Yhtiömiehet voivat yhtiön perustamisen
yhteydessä laatia myös erillisen kirjallisen yhtiömiessopimuksen. Yhtiömiessopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi yhtiön hallinnosta, yhtiömiesten
yksimielisyyttä edellyttävistä päätök-

Yhtiömiessopimusta ei liitetä perustamisilmoitukseen. Sopimukset tulee tehdä erittäin huolellisesti käyttäen apuna
lakiasiantuntijaa.
Henkilöyhtiö täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus
tehdään Y2-lomakkeella. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Lomakkeita
saa osoitteesta www.ytj.fi. Ilmoitukseen pitää liittää alkuperäinen yhtiösopimus. Rekisteröinti on maksullista
(240 euroa vuonna 2016). Ilmoitus on
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa
yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta,
muussa tapauksessa yhtiön perustaminen raukeaa.
Kenelle henkilöyhtiö sopii?
Henkilöyhtiöt ovat sopivia perheyritysten yritysmuotoja. Täytyy muistaa,
että avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja
kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista yhdessä tasavertaisesti. Jos yksi yhtiömies tekee sitoumuksen, myös muut
ovat vastuussa siitä. Yhtiömiesten välillä
täytyy siis olla erittäin suuri luottamus.
Yhtiömiesten vastuuta voidaan kuitenkin rajata sopimuksella.

Osakeyhtiö (oy)
Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö. Perustamisvaiheessa yhtiön perustajat merkitsevät kaikki yhtiön osakkeet. Yksityisessä
osakeyhtiössä osakepääoman täytyy
olla vähintään 2 500 euroa. Osakeyhtiölaki ei määrää osakkeenomistajien
asuin- eikä kotipaikasta eli osakeyhtiön
perustajaosakkeenomistajat voivat olla
myös ETA-alueen ulkopuolelta.
Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön sitoumuksista vain sillä pääomalla, jonka
he ovat sijoittaneet yhtiöön, elleivät he
ole menneet takaamaan lainoja osakeyhtiön puolesta.
Osakeyhtiön asioista päättävät osakkeenomistajat. Henkilö, jolla on enemmän osakkeita, nauttii myös enemmän
päätösvaltaa (ja äänivaltaa). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallitus huolehtii
yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä.
Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa
hallintoa. Toimitusjohtajan valinta on
kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja
voidaan valita jo osakeyhtiön perustamisvaiheessa perustamissopimuksessa
tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa.
Jos osakeyhtiön hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, täytyy
valita myös vähintään yksi hallituksen
varajäsen. Vähintään yhdellä hallituksen
jäsenistä ja yhdellä varajäsenistä (erikseen laskettuina) täytyy olla vakituinen
asuinpaikka ETA-alueella. Jos näin ei
ole, kaikille ETA-alueen ulkopuolelta
oleville varsinaisille jäsenille tai varajäsenille on haettava lupa Patentti- ja rekisterihallitukselta.
Perustamistoimet
Osakeyhtiön perustamiseksi tehdään
perustamissopimus, johon liitetään yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys sisältää minimimuodossaan kolme kohtaa: toimi-

nimi, kotipaikka ja toimiala. Toimialaksi
voidaan merkitä yleistoimiala, joka
tarkoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa
(eli ei ole pakko merkitä jotakin erityistä
toimialaa).
Osakeyhtiön perustamissopimuksessa
on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja
kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä,
osakkeen maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet. Tilikaudesta on määrättävä
joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.
Perustamissopimuksessa on lisäksi
tarvittaessa mainittava yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja
tilintarkastajat. Perustamissopimuksessa voi nimetä hallituksen puheenjohtajan.
Osakeyhtiö pitää rekisteröidä kaupparekisteriin ennen kuin se saa lainvoiman. Ilmoitus tehdään Y1-lomakkeella
ja sen liitelomakkeella 1. Lisäksi täytetään henkilötietolomake. Rekisteröin-

ti on maksullista (380 euroa, verkossa
YTJ-asiointipalvelussa 330 euroa vuonna 2016). Ilmoitus on tehtävä kolmen
kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa
tapauksessa perustaminen raukeaa.
Lomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi.
Perustamisilmoitukseen liitetään myös
alkuperäinen perustamissopimus ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä, jos se ei ole
osa perustamissopimusta.
Ennen osakeyhtiön rekisteröimistä täytyy osakepääoma maksaa uuden yrityksen pankkitilille. Jos osakkeiden maksamiseen käytetään apporttia (muuta
omaisuutta kuin rahaa), on perustamissopimuksessa oltava ehto, jonka mukaan osakkeenmerkitsijällä on oikeus
tai velvollisuus maksaa merkintähinta
apporttiomaisuudella. Perustamissopimuksessa on oltava lisäksi selvitys apporttiomaisuudesta. Kaupparekisteriin
on oheistettava liitteeksi tilintarkastajan
antama lausunto apporttiomaisuuden
selvityksestä ja siitä, oliko omaisuudella
vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Lausunnon voi antaa
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joko KHT- tai HT-tilintarkastaja taikka
tilintarkastusyhteisö.
Jos yrityksen perustajia on enemmän
kuin yksi, kannattaa tehdä kirjallinen
osakassopimus. Osakassopimus on
osakeyhtiön osakkaiden välinen sopimusoikeudellinen sopimus, jossa
säännellään osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista, oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiössä.
Osakassopimuksessa voidaan määrätä esimerkiksi työnjaosta yhtiössä,
osakaspiirin rajoittamisesta tai yhtiön
toimintojen järjestämisestä. Samoin voidaan sopia osakkeiden lunastamisesta
sellaisissa tapauksissa, jossa joku osakas luovuttaa niitä ulkopuoliselle, ellei
lunastuslauseketta ole sisälly yhtiöjärjestykseen. Muita osakassopimuksella
sovittavia asioita voivat olla muun muassa voitonjako, kilpailukielto sekä se,
tai mitä tapahtuu osakkeille osakkaan
kuollessa.
Myös yhtiö voi olla osakassopimuksen
osapuolena, jolloin sopimuksessa voidaan sopia myös yhtiön ja osakkaiden
keskinäisistä suhteista. Tällöin yhtiön
tulee myös päättää asianmukaisissa elimissään osakassopimuksen kohteena
olevista asioista.
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Osakassopimus on syytä laatia huolella
ja harkiten. Sopimuksen muuttaminen
voi toiminnan käynnistyttyä olla varsin
hankalaa, jos erimielisyyksiä on ilmennyt, sillä siihen tarvitaan kaikkien sopimusosapuolten yhteinen päätös.
Kenelle osakeyhtiö sopii?
Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen liiketoimintaan.
Osakeyhtiön voi perustaa yksinkin. Tällöin tarvitaan hallituksen varajäseneksi
joku toinen henkilö. Osakeyhtiön etuna
on rajallinen vastuu, joka rajoittuu osakepääomaan, ellei ole tehty takaussitoumusta yhtiön puolesta.
Suurten yritysten yritysmuodoksi sopii
julkinen osakeyhtiö, jossa minimiosakepääoma on 80 000 euroa. Julkisia
osakeyhtiöitä ovat ne, joiden osakkeita tarjotaan yleisölle ja joiden osakkeilla
saa käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla.

Osuuskunta (osk)
Osuuskunta on yhteisö, jossa on yksi
tai useampi jäsen. Jäsenet voivat olla
yksityishenkilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä.

Osuuskunnan perustaminen ei edellytä minimipääomaa. Osuuskunta on
joustava yritysmuoto, jossa jäsenten
määrä voi kasvaa tai vähentyä toiminnan aikana tarpeen mukaan. Osuusmaksusta osuuskunta päättää säännöissään. Osuusmaksulla ei tarvitse olla
nimellisarvoa ja sen merkintähinta voi
vaihdella. Maksun voi suorittaa rahana
tai apporttina, jos apportista määrätään säännöissä. Osuuskunta maksaa
osuusmaksun takaisin, jos jäsen eroaa
tai erotetaan osuuskunnasta.
Osuuskunnan asioista päättävät jäsenet osuuskunnan kokouksessa.
Jokaisella jäsenellä on pääsääntöisesti yksi ääni. Jäsenet valitsevat osuuskunnan kokouksessa hallituksen, joka
huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja
edustaa osuuskuntaa. Osuuskunnalla
voi olla toimitusjohtaja, joka hoitaa juoksevaa hallintoa. Se ei kuitenkaan ole
pakollista.
Osuuskunta itsenäisenä juridisena
oikeushenkilönä vastaa veloistaan.
Osuuskunnan jäsenen vastuu rajoittuu osuuskuntaan sijoitettuun määrään
(osuusmaksu). Luotonotossa osuuskunnan jäseniltä voidaan edellyttää tarvittaessa omavelkaista takausta samoin

kuin osakeyhtiön osakkailta, jos muut
vakuudet eivät ole riittävät.
Osuuskunnan nettovarallisuus ja ylijäämä kuuluvat osuuskunnalle. Säännöissä
voidaan määrätä jakamisesta ja jakoperusteet. Siitä voidaan maksaa esimerkiksi korkoa osuuspääomalle tai palauttaa
jäsenille heidän käyttämiensä palvelujen
mukaisessa suhteessa. Päätavoitteena
ei ole kuitenkaan ylijäämän tuottaminen.
Perustamistoimet
Osuuskunnan perustamiseksi tehdään
perustamissopimus, johon liitetään
osuuskunnan säännöt. Säännöissä
täytyy mainita vähintään osuuskunnan
toiminimi, kotipaikka (kunta) ja toimiala.
Osuuskunnan mallisäännöt ovat osoitteessa perustajanopas.pellervo.fi.
Osuuskunnan perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen
päivämäärä, kaikki perustajajäsenet ja
kunkin merkitsemät osuudet, osuudesta osuuskunnalle maksettava määrä,
osuuden maksuaika, osuuskunnan hallituksen jäsenet. Tilikaudesta on määrättävä perustamissopimuksessa tai
säännöissä.
Perustamissopimuksessa on mainittava
osuuskunnan toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat, jos osuuskunnassa
on tällainen elin. Perustamissopimuksessa voi nimetä hallituksen puheenjohtajan.

Osuuskunnan sisäisiä asioita ei kannata
ottaa sääntöihin, vaan kirjata ne erilliseen jäsensopimukseen. Jäsensopimuksessa voidaan sopia muun muassa
osuuskunnan hallinnollisten asioiden
hoitamisesta, tehtävien jakamisesta ja
vastuista sekä riitatilanteiden hoitamisesta. Jäsensopimuksen tekemisessä kannattaa käyttää lakiasiantuntijan
apua. Jäsensopimusta ei liitetä perustamisilmoitukseen.
Osuuskunta täytyy rekisteröidä kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa
perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Ilmoitus tehdään Y1lomakkeella ja sen liitelomakkeella 2.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.
Perustamisilmoitukseen liitetään perustamissopimus sääntöineen. Rekisteröinti on maksullista (380 euroa vuonna
2016).
Kenelle osuuskunta sopii?
Osuuskunta on parhaimmillaan silloin,
kun jäsenet ovat aidosti sitoutuneet
päämääriin ja ovat aktiivisia toimijoita.
Erityisen hyvin osuuskunta sopii silloin,
kun jäsenkunta on vaihtuvaa ja silloin,
kun halutaan varmistaa jatkuvasti keskinäinen tasa-arvo. Osuuskunta on jäsenten yhteisö, uusista jäsenistä päätetään yhdessä, eikä jäsenyyttä ja siihen
sidottua äänivaltaa voi ostaa tai myydä.

yhdessä määriteltävissä. Työstä ja toiminnasta aiheutuvat kulut sekä toimitilat
ovat jaettavissa ja hankinnat suoritettavissa järkevällä tavalla. Jäsen pystyy
omalla panoksellaan vaikuttamaan sekä
omaan palkkaansa että osuuskunnan
saamaan osuuteen.

Ulkomaisen yrityksen sivuliike
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa
Suomessa tässä maassa sijaitsevasta
kiinteästä toimipaikasta käsin jatkuvaa
liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen
yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.
Sivuliikkeen toiminimen tulee sisältää
ulkomaisen elinkeinonharjoittajan toiminimi rekisteröidyssä muodossa lisäyk
sellä, joka osoittaa sen sivuliikkeeksi.
Lisäys voi olla esimerkiksi ”sivuliike
Suomessa”, ”filial i Finland” tai ”filial”.
Sivuliikkeen perustamisesta täytyy tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoitus tehdään Y1-lomakkeella ja
sen liitelomakkeella 3. Lisäksi täytetään
henkilötietolomake. Ilmoituksen liitteet,
katso www.prh.fi. Ilmoitus tehdään
ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti on maksullista (380 euroa vuonna
2016).
Jos ulkomainen yhteisö tai säätiö on
ETA-alueen ulkopuolelta, täytyy sivuliikkeen perustamiseen hakea Patentti- ja
rekisterihallituksen lupa.

Osuuskunta on myös joustava yritysmuoto. Asiat, säännöt ja tehtävät ovat
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Tiedolla varmuutta
– suojauksella k ilpailuetua
Toiminimi yksilöi yrityksesi
Nimestään yritys tunnetaan, siksi yrityksen nimen suunnitteluun kannattaa
käyttää aikaa.
Kun sopiva nimi on katsottu, kannattaa ennen nimen rekisteröintiä kaupparekisteriin tarkistaa, ettei nimi ole jo
käytössä.

tai palvelut) kilpailijoiden tarjoamista samanlaisista tai samankaltaisista
tuotteista. Tavaramerkin rekisteröinnillä
haltija saa oikeuden kieltää muita käyttämästä sekoitettavissa olevaa tavaramerkkiä samankaltaisten tuotteiden
yhteydessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen Virretietopalvelussa (www.virre.prh.fi) voit
nimihaulla selailla olemassa olevia yritysnimiä.

Tavaramerkit ovat keskeisessä asemassa yritysten markkinointistrategiassa,
koska juuri tavaramerkkien ansiosta
yritykset tuotteineen kykenevät erottumaan kilpailijoistaan. Tavaramerkit ovat
siten brändin rakentamisen perusta.

Yrityksen ydinosaamisen
suojaaminen

Verkkotunnus tuo yrityksesi
asiakkaiden ulottuville

Ideoita on helppo kopioida. Siksi kannattaa suunnitella, miten voit parhaiten
suojata oman ydinosaamisesi, liikeideasi ja tuotekehityksesi tulokset, jotta kilpailijat eivät ilman lupaa hyödy kustannuksellasi.

Yrityksesi kotisivuja varten tarvitset
verkkotunnuksen, joka yksilöi yrityksesi internetissä. Mieti huolellisesti
yrityksesi nimen, tavaramerkkien ja
verkkotunnuksen yhteensopivuutta ja
erottamiskykyä yrityksesi omassa kilpailuympäristössä. Lisätietoja verkkotunnuksesta www.viestintavirasto.fi.

Immateriaalilainsäädännön perusajatuksena on antaa suoja henkisen työn
tuloksille. Jokaisella yrityksellä on siten
mahdollisuudet hyödyntää olemassa
olevaa järjestelmää ja kartoittaa omat
suojauskeinot jo liiketoimintaa suunniteltaessa. Patentti, tavaramerkki,
hyödyllisyysmalli ja mallisuoja tuovat kilpailuetua niin yhdessä kuin erikseenkin
käytettynä. Yrityksen liiketoimintastrategiaan pohjautuva kirjallinen suunnitelma
ydinosaamisen hallinnasta antaa hyvän
pohjan suojauspäätöksille.
Jos liikeideaasi liittyy teknisiä ratkaisuja, joita haluat suojata, älä julkista niitä
ennen kuin keskustelet asiantuntijan
kanssa. Julkistaminen estää esimerkiksi
patenttisuojan saamisen.

Tavaramerkki erottaa tuotteen
markkinoilla
Tavaramerkin ansiosta asiakkaat erottavat tietyn yrityksen tuotteet (tavarat
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Kuva: istockphoto

Tietoa kilpailuympäristöstä

kantoja, joista voit helposti ja nopeasti
tarkastaa toisten toimijoiden teollisoikeudet: toiminimet, tavaramerkit, suojatut mallit, hyödyllisyysmallit ja patentit.
Selvitä muun muassa missä ja mitä on
suojattu, ovatko suojat vielä voimassa
toisin sanoen onko tuotteellesi tai palvelullesi valmistus- tai markkinointiesteitä tai onko kehittämäsi ratkaisu upouusi
ja siten mahdollisesti patentoitavissa.

Liiketoiminnan suunnittelussa kannattaa käyttää apuna Patentti- ja rekisterihallituksen tarjoamia maksuttomia tieto-

Lisätietoja:
www.prh.fi.

Suojamuoto

Käyttötarkoitus

Voimassaoloaika

Patentti

Suojaa tuotteen,
laitteen tai menetelmän

20 v., joissakin tapauksissa 25 v.

Hyödyllisyysmalli

Suojaa tuotteen tai
laitteen

10 v. (4+4+2)

Tavaramerkki

Keino erottua
markkinoilla

Ikuinen, uudistaminen 10
vuoden välein

Mallioikeus

Suojaa tuotteen
ulkomuodon

25 v. (5+5+5+5+5)

Toiminimi

Suojaa yrityksen nimen

Ikuinen, jos yritys on
toiminnassa

Tekijänoikeus

Suojaa teoksen

Elinikä + 70 vuotta

Liikesalaisuus

Suojaa tiedon, jolla
taloudellista merkitystä

Kunnes tulee
julkiseksi

Yrityksen rekisteröinti
Kaupparekisteri
Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on
ilmoittauduttava kaupparekisteriin.
Kaupparekisteri (www.prh.fi > Kaupparekisteri) on virallinen ja julkinen
yritystietorekisteri. Suomalaisista yrityksistä enemmistön muodostavat osakeyhtiöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat.
Yrityksen rekisteröinti on maksullista.
Samalla ilmoituksella voi ilmoittautua
myös Verohallinnon rekistereihin, joita
ovat ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri ja arvonlisäverovelvollisten
rekisteri. Näihin rekistereihin ilmoittautuminen on maksutonta.

Yritysten rekisteröintimaksut
vuonna 2016
Yksityinen elinkeinonharjoittaja		
110 euroa
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö		
240 euroa
Osakeyhtiö, osuuskunta,
sivuliike, ETEY				
380 euroa
osakeyhtiön perustaminen verkossa
YTJ-asiointipalvelussa
330 euroa.

Y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) on
yksilöllinen tunnus, jonka viranomainen
antaa yritykselle ja yhteisölle. Y-tunnuksen saa heti, kun yrityksen perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (www.ytj.fi).
Y-tunnuksessa on seitsemän numeroa,
väliviiva ja tarkistusmerkki, esimerkiksi
1234567-8. Y-tunnusta tarvitaan muun
muassa laskuihin ja sopimuksiin sekä
asioitaessa kaupparekisterissä ja Verohallinnon kanssa.

Yrityksen nimi
Yrityksen nimen eli toiminimen rekisteröiminen antaa yksinoikeuden nimeen
koko maassa, eli muut elinkeinonharjoittajat eivät saa käyttää tätä nimeä.
Nimessä ei saa olla pelkästään yleisiä
sanoja tai palvelun kuvausta ja henki-

lön- tai paikannimiä, vaan sen täytyy
olla riittävän yksilöllinen. Nimen pitää
riittävästi erottua muista nimistä ja
tavaramerkeistä, jotka ovat rekisterissä. Oma nimi tai paikannimi yrityksen
nimen osana voi auttaa yksilöinnissä.
Yrityksen nimestä selviää myös yritysmuoto. Yksityinen elinkeinonharjoittaja
voi käyttää tunnusta ”tmi” tai ”toiminimi”, mutta se ei ole pakollista. Kommandiittiyhtiö voi käyttää lyhennettä
ky. Osakeyhtiön tunnus on oy, julkisen
osakeyhtiön oyj. Avoimen yhtiön tunnus on ”avoin yhtiö” - lyhennettä ”ay” ei
saa käyttää. Osuuskunnan nimen tulee
sisältää sana ”osuuskunta”, yhdysosa
”osuus” tai lyhenne ”osk”. Sivuliikkeen
nimessä on ulkomaisen yhtiön nimen
lisäksi merkintä ”sivuliike Suomessa”,
”filial i Finland” tai ”filial”.
Toiminimi rekisteröidään joko suomentai ruotsinkielisenä. Toiminimessä voi
suomen- tai ruotsinkielisen yhtiömuodon tunnuksen lisäksi olla muunkielisiä
yhtiömuodon tunnuksia. Esimerkiksi Ab
Finntex Oy, tai Oy Finntex Ltd. Toiminimellä voi myös olla erikielisiä rinnakkaistoiminimiä eli suomen- tai ruotsinkielisen varsinaisen toiminimen käännöksiä.
Osakeyhtiön mahdolliset rinnakkaistoiminimet on otettava yhtiöjärjestykseen.
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön
rinnakkaistoiminimet on otettava mukaan yhtiösopimukseen ja osuuskunnan rinnakkaistoiminimet sääntöihin.

Aputoiminimi
Elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa osaa
toiminnastaan aputoiminimellä. Aputoiminimi on kätevä silloin, kun samalla
yrityksellä on toimintaa täysin eri aloilla.
Esimerkiksi ”Jokisen kukkakaupan”
yrittäjällä voi olla siivousalan toimintaa
nimellä ”Näppärä”. Tämä voi helpottaa toimintaa ja markkinointia. Aputoiminimen rekisteröinti on maksullista ja
aputoiminimellä voi harjoittaa vain juuri
sitä toimintaa, jolle aputoiminimi on
annettu. Aputoiminimiä voi olla useita.
Koko yrityksen toimintaa ei saa kuitenkaan harjoittaa aputoiminimellä. Saman
yrityksen kaikella toiminnalla on kuitenkin sama kirjanpito ja Y-tunnus. Pelkällä aputoiminimellä ei voi allekirjoittaa
yrityksen sopimuksia. Jos allekirjoitustilanteessa käytetään aputoiminimeä, on
myös varsinainen toiminimi mainittava.

Toimiala
Yrityksen toimiala ilmoitetaan aina, kun
yritys rekisteröidään kaupparekisteriin
ja Verohallintoon. Kaupparekisteriin voi
ilmoittaa myös niin sanotun yleistoimialan, joka tarkoittaa, että yritys voi
harjoittaa kaikenlaista laillista ja hyvän
tavan mukaista liiketoimintaa. Suositeltavaa on kuitenkin, että toimiala ilmoitetaan selkeästi niin, että toiminnan laatu
käy selvästi ilmi.
Kaupparekisteriin voi antaa esimerkiksi tällaisen ilmoituksen: ”yleistoimiala”,
muun muassa ajoneuvojen korjaus,
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huolto ja kauppa. Silloin asiakkaatkin
ymmärtävät helpommin, millä alalla yritys toimii.

osuuskunta hakevat ennakkoveroa erillisellä hakemuksella, joka löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Verohallinnolle täytyy kuitenkin ilmoittaa
päätoimiala. Yrityksellä voi olla vain yksi
päätoimiala, ja sen pitää selvästi kertoa,
millä alalla yritys toimii, ja mikä on toiminnan muoto: esimerkiksi ajoneuvojen
korjaus, huolto ja kauppa. Rekisteriin ei
voi merkitä liian yleistä päätoimialaa.

Verohallinto määrää ennakkoverot uudelle yritykselle sen oman arvion perusteella ja lähettää yritykselle päätöksen
ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet.

Ennakkoperintärekisteri
Yritystoiminnan aloittaminen edellyttää
yleensä, että yritys ilmoittautuu Verohallinnon pitämään ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin
ilmoittaudutaan samalla lomakkeella,
jolla tehdään perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Kun yritys on ennakkoperintärekisterissä, työn teettäjän eli
toimeksiantajan ei tarvitse pidättää
maksamastaan työkorvauksesta veroa.
Ennakkoperintärekisterissä oleva yritys
huolehtii itse veroistaan maksamalla
ennakkoveroa. Ennakkoperintärekisteriin pääsee, jos yrityksellä tai yrityksen
vastuuhenkilöillä ei ole laiminlyöntejä
verotuksessa.

Ennakkoverot
Aloittava yritys maksaa ennakkoveroa
sen perusteella, kuinka suureksi yritys
arvioi ensimmäisen tilikauden verotettavan tuloksen.
Elinkeinonharjoittaja ja henkilöyhtiö voi
ilmoittaa arvion tuloksesta yrityksen
perustamisilmoituksessa. Osakeyhtiö ja

Tuloksen kertymistä kannattaa seurata ja pyytää tarvittaessa muutosta ennakkoveroon, jos arvio poikkeaa
olennaisesti toteutuvasta tuloksesta.
Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakkoveroa on maksettu liian vähän,
veroja voi täydentää maksamalla ennakon täydennysmaksua. Ennakkoverot
ja ennakon täydennysmaksu otetaan
huomioon tilikauden lopullisessa verotuksessa.

Työnantajarekisteri
Työnantajarekisteriä pitää Verohallinto
(www.vero.fi).
Yrityksen täytyy ilmoittautua työnantajarekisteriin, jos maksaa
1) vakituisesti palkkaa kahdelle tai
useammalle palkansaajalle tai
2) palkkaa samanaikaisesti vähintään
kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja
tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Arvonlisäverovelvollisten
rekisteri
Arvonlisäverovelvolliset yritykset ilmoittautuvat perustamisilmoituksessa
Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin. Silloin ilmoitetaan myös arvonlisäverovelvollisen toiminnan aloittamispäivä. Arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin voi hakeutua silloinkin, kun
yritys ei lain mukaan olisi arvonlisäverovelvollinen, esimerkiksi jos tilikauden
liikevaihto on alle 10 000 euroa tai yritys
vuokraa toimitiloja. Rekisterissä oleva
yritys saa vähentää yritystoiminnan ostoihin sisältyneen arvonlisäveron myynnistä maksettavasta arvonlisäverosta.
Ulkomainen yritys on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, jos sillä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Ulkomainen
yritys merkitään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin samoin kuin suomalaiset
yritykset. Ulkomainen yritys voi myös
hakeutua Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi. Joissain erityistilanteissa ulkomainen yritys on aina verovelvollinen.
Jos yrittäjän mielestä yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen, perustamisilmoitukseen merkitään rasti kohtaan ”Ei katso
olevansa arvonlisäverovelvollinen” ja
selvitys verottomuuden perusteista.

Jos palkanmaksu on tilapäistä tai palkkaa maksetaan vain yhdelle työntekijälle, yrityksen ei tarvitse ilmoittautua
työnantajarekisteriin.

PERUSTAISINKO
OSUUSKUNNAN?
Tutustu osuuskunnan perustamiseen:

perustajanopas.pellervo.fi

44

Helpoin tapa laskuttaa
Lähetä verkko-, paperi- tai sähköpostilaskuja.
Yhdenkertainen kirjanpito toiminimelle.

Kokeile laskutusohjelmaa ilmaiseksi

www.zervant.ﬁ
Käytä promokoodia "OMAYRITYS16" rekisteröinnin yhteydessä
niin saat 2kk ilmaista käyttöaikaa.

Blogilta löydät ilmaisia työkaluja, inspiroivia tarinoita ja vinkkejä yrittäjille.

www.zervant.ﬁ/news
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Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
Kirjanpitolain mukaan kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrittäjän
kannattaa ulkoistaa kirjanpito eli ostaa
palvelu tilitoimistolta, jotta hän voi itse
keskittyä tulojen hankkimiseen. Yrittäjän
on hyvä pitää tilitoimistoa valitessaan
mielessä, että on lopulta vastuussa
myös tilitoimiston tekemän kirjanpidon
oikeellisuudesta. Siksi yrittäjän tulee
ymmärtää yrityksen taloudenpidosta
edes perusasiat.
Kirjanpitolaissa yritykset jaetaan mikroyrityksiin, pienyrityksiin ja keskikokoisiin yrityksiin sekä suuriin yrityksiin. Tässä käsitellään pääasiassa mikroyrityksiä
ja pieniä yrityksiä. Näille on laadittu
omat tilinpäätössäännökset uudistetussa kirjanpitolaissa. Kokoluokille on
seuraavat rajat:
Pienyritys
• Tase 6 000 000 euroa
• Liikevaihto 12 000 000 euroa
• Palveluksessa keskimäärin 50
henkilöä
• Jos enintään yksi edellä mainituista
rajoista ylittyy kahdessa peräkkäisessä tilinpäätöksessä, on kyseessä
pieni kirjanpitovelvollinen.
Mikroyritys
• Tase 350 000 euroa
• Liikevaihto 700 000 euroa
• Palveluksessa keskimäärin 
10 henkilöä
• Jos enintään yksi edellä mainituista
rajoista ylittyy kahdessa peräkkäisessä tilinpäätöksessä, on kyseessä
mikrokokoinen kirjanpitovelvollinen.

Juokseva kirjanpito
Juokseva kirjanpito, joka hoidetaan tilikauden aikana, perustuu tositteisiin.
Tositteita ovat muun muassa myyntilaskut, ostolaskut, palkkalaskelmat,
käteiskuitit ja tiliotteet. Tositteet voivat
olla joko paperisia tai sähköisiä. Tilitoimisto hoitaa yleensä kirjanpidon ja
palkanlaskennan. Yrittäjän tehtäväksi jää kirjoittaa myyntilaskut ja maksaa
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Yrittäjän kannattaa
ulkoistaa kirjanpito eli
ostaa palvelu tilitoimistolta, jotta hän voi
itse keskittyä tulojen
hankkimiseen.
ostolaskut sekä seurata myyntisaatavia.
Nämäkin työt yhä useammin ulkoistetaan tilitoimistoon. Yrittäjä on vastuussa
tositteiden lainmukaisuudesta. Hyvänä
apuna yrittäjän tuottamien tositteiden
laatimiseen on taloushallintojärjestelmä.
Yksinkertaisimmillaan taloushallinnon
järjestelmä on ohjelma, jolla voi tehdä
laskut. Perinteisten paperisten laskujen
lisäksi ohjelmalla tulisi olla mahdollista
lähettää laskut myös sähköisesti. Parhaimmillaan taloushallinnon järjestelmä
tuottaa kirjanpidon aineiston tilitoimistolle suoraan raporttina tai yhteensopivaan järjestelmään tositteina.
Yrittäjän kannattaa sopia mahdollisimman selvästi kirjanpitäjänsä kanssa,
mitä yrittäjä tekee itse, mitä kirjanpitäjä
tekee yrittäjän puolesta ja kuinka yrittäjä toimittaa kirjanpitoaineiston. Aineiston välittäminen kirjanpitäjälle tulee olla
helppoa tai jopa automaattista. Jos
yrittäjä ja kirjanpitäjä käyttävät samaa
ohjelmistoa, tietoa ei erikseen siirretä ja
kirjanpidon tositteita ei tarvitse kirjata
uudelleen. Tällöin kirjanpito on jatkuvasti ajan tasalla ja kirjanpitäjän työ helpot-

tuu. Jos yrittäjä ja tilitoimisto käyttävät
omia ohjelmiaan, toimitetaan kirjanpitoaineisto tositteina tai tiivistelmäraportteina. Valittu toimintatapa määrittää
myös yrittäjän ja tilitoimiston vastuun
valmiista kirjanpidosta.
Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneellä, että
sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt
enintään yksi seuraavista edellytyksistä:
1) Taseen loppusumma ylittää 100 000
euroa.
2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto
ylittää 200 000 euroa.
3) Palveluksessa on keskimäärin yli
kolme henkilöä.
Yhdenkertainen kirjanpito on pääpiirteissään vain yrityksen tulojen ja menojen kirjausta. Muiden kuin edellä mainittujen ammatin- ja liikkeenharjoittajien
täytyy pitää kahdenkertaista kirjanpitoa.
Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa
sitä, että jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille, eli debet- (veloituskirjaus-) ja kredit- (hyvityskirjaus-) tilille.

Tilikausi
Yrityksen tilikausi on normaalisti 12
kuukautta. Ensimmäinen tilikausi voi
olla pidempi kuin 12 kuukautta, ei kuitenkaan yli 18 kuukautta. Ensimmäinen
tilikausi voi olla myös lyhyempi kuin 12
kuukautta. Yrityksen tilikausi voi olla
myös muu kuin kalenterivuosi (esimerkiksi 1.4.–31.3.). Tilikautta voi toiminnan aikana tarvittaessa muuttaa, jolloin
sen pituus poikkeaa 12 kuukaudesta.

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja
1) Jos on yhdenkertainen kirjanpito tai yrittäjä ei tee 		
tilinpäätöstä, tilikauden on oltava kalenterivuosi.
2) Jos on kahdenkertainen kirjanpito ja yrittäjä laatii 		
tilinpäätöksen, tilikausi voi olla muukin kuin kalenterivuosi. (Esimerkiksi tilikausi alkaa huhtikuun alussa ja
loppuu maaliskuun lopussa.)

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikausi
on kuitenkin aina kalenterivuosi (1.1.–
31.12.), jos tämä ei pidä kahdenkertaista kirjanpitoa ja laadi tilinpäätöstä vähintään mikrosäännösten mukaan.

Tilitoimistot
Yrittäjän kannattaa aina ottaa tilitoimisto tai kirjanpitäjä hoitamaan kirjanpitoa,
jotta hän voi itse käyttää aikansa tulojen
hankkimiseen. Yleensä tilitoimistot ovat
lakisääteisen kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja yritysverotuksen asiantuntijoita. Tilitoimisto voi tarvittaessa hoitaa
myös palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon. Pienelle yritykselle on tärkeää myös kassavirran suunnittelun
asiantuntemus. Tilitoimiston valinnassa
kannattaa kiinnittää huomiota kaikkiin
näihin asioihin. Katso lisätietoja www.
taloushallintoliitto.fi > Tilitoimiston
asiakas > Ostajan opas.

Tilinpäätös
Kun tilikausi on päättynyt, tehdään
tilinpäätös ja suuret yritykset laativat
myös toimintakertomuksen. Pienyrityksen tilinpäätökseen sisältyvät tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot
sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista. Kaikki nämä asiakirjat noudattavat
kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja yhteisölakien tarkkoja muotomääräyksiä.
Yhtiön tai osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja, henkilöyhtiön vastuunalaiset
yhtiömiehet tai yksityinen elinkeinonharjoittaja hyväksyvät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksellaan.
Jos yrityksessä on tilintarkastaja, hän
tarkastaa kirjanpidon ja yhtiön hallinnon
sekä kirjoittaa tarkastuskertomuksen.
Osakeyhtiössä osakkaat vahvistavat
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yhtiökokouksessa tai kirjallisella asiakirjalla. Osuuskunnassa jäsenet vahvistavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osuuskunnan kokouksessa tai
kirjallisella asiakirjalla. Henkilöyhtiössä ei
tarvitse pitää muodollista kokousta, sillä

tilinpäätöksen allekirjoittavat vastuunalaiset yhtiömiehet. Sama koskee yksityistä elinkeinonharjoittajaa.
Tilinpäätöstä ei tarvitse laatia sellaisen
ammatin- ja liikkeenharjoittajan, jolla
sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään
yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta
tilinpäätöspäivänä:
1) Taseen loppusumma on yli 350 000
euroa.
2) Liikevaihto on yli 700 000 euroa.
3) Tilikauden aikana palveluksessa on
ollut keskimäärin 10 henkilöä.

Tilintarkastus
Tilintarkastusvelvollisuus koskee avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Yksityisten
elinkeinonharjoittajien eli liikkeen- ja
ammatinharjoittajien ei tarvitse valita tilintarkastajaa.
Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja voidaan kuitenkin jättää valitsematta
pienessä yrityksessä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi
seuraavista edellytyksistä:

1) Taseen loppusumma ylittää 100 000
euroa.
2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto
ylittää 200 000 euroa.
3) Palveluksessa on keskimäärin yli
kolme henkilöä.
Tilintarkastus on siis pakollinen niissä
yhtiöissä ja osuuskunnissa, joissa edellä mainittu raja ylittyy.
Perustettavan yrityksen yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiösopimukseen
voidaan sisällyttää tilintarkastajaa koskeva määräys, vaikka laki ei tilintarkastajaa edellyttäisi. Jos tilintarkastajaa ei
kuitenkaan haluta valita, ei määräyksiä
tilintarkastajasta kannata ottaa. Silti tilintarkastaja voidaan haluttaessa valita.
Jos tilintarkastaja valitaan, on valittava
hyväksytty tilintarkastaja eli KHT- tai
HT-tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö. Lisätietoja saat www.prh.fi/
tilintarkastusvalvonta ja
suomentilintarkastajat.fi.
Jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa, sillä on oltava osuuskunnan ko
kouksen valitsema toiminnantarkastaja.
Säännöissä voidaan määrätä toisinkin.
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Tuloverotus ja arvonlisävero
Yritys maksaa tuloveroa yrityksen verotettavan tulon perusteella. Tuloveroja maksetaan ennakkoveroina sekä
tarvittaessa jäännösveroina ja ennakon
täydennysmaksuna. Tuloverotukseen
vaikuttaa yritysmuoto.
Arvonlisäveroa suoritetaan yleensä kuukausittain myynnin ja ostojen perusteella. Arvonlisäverotuksessa yritysmuodolla ei ole merkitystä.
Yrittäjällä voi olla omassa tuloverotuksessaan sekä ansiotuloja että pääomatuloja.
Pääomatuloja ovat yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden myynnistä, vuokrauksesta tai tuotoista saatavat tulot.
Tällaisia ovat esimerkiksi korkotulot ja
vuokratulot, luovutusvoitot sekä pörssiyhtiöstä saadut osingot. Myös osa
yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritystulosta, avoimen yhtiön ja
kommandiittiyhtiön yhtiömiehen tuloosuudesta sekä tavallisen osakeyhtiön
jakamasta osingosta on pääomatuloa.
Yrityksen varallisuudesta riippuu, kuinka suuri tämä osuus on. Pääomatulon
vero on 30 prosenttia enintään 30 000
euron pääomatulojen osalta ja 34 prosenttia sen ylittävältä osalta.
Ansiotuloja ovat muun muassa palkka,
eläke, etuus (esimerkiksi luontoisedut
kuten työntekijän asuntoetu) ja korvaus
(esimerkiksi työttömyyskorvaus). Ansio
tulon vero on progressiivinen eli veroprosentti nousee, kun tulot kasvavat.
Toisin sanoen suurituloisilla on suurempi veroprosentti kuin pienituloisilla.
Ansiotulosta menevä vero muodostuu valtionverosta, kunnallisverosta ja
mahdollisesta kirkollisverosta. Kunnallisveron ja kirkollisveron määrä riippuu
kunnasta ja seurakunnasta. Lisäksi verotuksen yhteydessä maksetaan YELtyötulon perusteella 1,30 prosenttia
sairaanhoitomaksua ja 0,95 prosenttia
päivärahamaksua (vuonna 2016).
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Tuloverotus eri yritysmuodoissa
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityksestä saama tulo verotetaan hänen
omana tulonaan. Osa yritystulosta on
pääomatuloa ja osa ansiotuloa. Yritystulo jaetaan ansio- ja pääomatuloksi
yrityksen nettovarallisuuden perusteella
(nettovarallisuus = yritys- ja elinkeinotoimintaan liittyvät varat – yrityksen velat).
Pääomatulo-osuus lasketaan kaavalla =
20 % * (Edellisen tilikauden nettovarallisuus + 30 % * viimeisen 12 kk:n aikana
maksetut palkat). Loppuosa yritystulosta on ansiotuloa. Yrittäjä voi valita, että
pääomatuloa on vain 10 % nettovarallisuudesta tai että koko yritystulo on
ansiotuloa. Yritystoiminnan aloittamisvuonna pääomatulo-osuus lasketaan
ensimmäisen tilikauden päättymishetken nettovarallisuuden mukaan. Ansiotulo on monella yrittäjällä keveämmin
verotettua kuin pääomatulo.
Jos puolisot työskentelevät yrityksessä
yhdessä, jaetaan yritystulo puolisoiden
kesken. Yritystulon ansiotulo-osuus
jaetaan puolisoille työpanosten suhteessa ja pääomatulo-osuus nettovarallisuusosuuksien mukaan.

Yritystulon pääomatulo-osuudesta
menee veroa 30 %, mikäli elinkeinonharjoittajan kaikki pääomatulot ovat
enintään 30 000 euroa ja 34 prosenttia
30 000 euroa ylittävältä osalta. Ansiotulo-osuus lasketaan yhteen yrittäjän
muiden ansiotulojen kanssa ja yrittäjä
maksaa kaikkien ansiotulojensa yhteismäärästä veroa progressiivisen veroasteikon mukaan.
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eivät
ole tuloverotuksessa erillisiä verovelvollisia. Ne antavat kyllä oman veroilmoituksensa, jonka mukaan lasketaan
yhtiön verotettava tulo (tulo, josta pitää
maksaa veroa). Tämä tulo jaetaan yhtiömiesten tulo-osuuksiksi, joista yhtiömiehet maksavat veroa. Yhtiömiehiä ei
sen sijaan veroteta heidän tekemistään
yksityisotoista (heidän yhtiöstä tekemistään raha- tai tavaranostoista).
Osa yhtiömiehen tulo-osuudesta on
pääomatuloa ja osa ansiotuloa. Tuloosuus jaetaan ansio- ja pääomatuloksi
edellä toiminimiyrittäjän kohdalla esitetyllä kaavalla ja yhtiömiehelle kuuluvan
varallisuusosuuden perusteella.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus, esimerkki
(Elinkeinonharjoittajan kaikki pääomatulot/v enintään 30 000 e)

Nettovarallisuus
15 000 e

+ Liikevaihto 40 000 e
- Kulut 15 000 e
Jaettava yritystulo 25 000 e

Pääomatuloa 20 % x 15 000 
= 3 000 e
Pääomatulovero
30 % x 3 000 e = 900 e

Ansiotuloa 22 000 e
Ansiotulovero % x 22 000 e

Pääomatulo-osuudesta menee veroa
30 prosenttia, mikäli elinkeinonharjoittajan kaikki pääomatulot/v ovat enintään
30 000 euroa ja 34 prosenttia 30 000
euroa ylittävältä osalta. Ansiotulo-osuus
lasketaan yhteen yhtiömiehen muiden
ansiotulojen kanssa ja yhtiömies maksaa kaikkien ansiotulojensa yhteismäärästä veroa progressiivisen veroasteikon mukaan.
Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies
saa yleensä yhtiöstä korkoa sijoittamalleen pääomalle. Tällainen tulo on äänettömälle yhtiömiehelle pääomatuloa.
Äänetön yhtiömies voi saada yhtiöstä
myös palkkaa, tai hänelle voidaan yhtiösopimuksessa määritellä jaettavaksi
osa yhtiön tuloksesta.
Osakeyhtiö
Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiön tulot verotetaan yhtiön omina
tuloina, eivätkä ne vaikuta yksittäisen
osakkaan verotukseen. Tällä hetkellä
osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa
20 prosenttia.
Osakeyhtiön osakkaat voivat nostaa
osakeyhtiöstä varoja joko palkkana tai
osinkona. Verovapaat yksityisotot eivät
ole osakeyhtiössä mahdollisia. Osakkaiden rahalainat yhtiöstä ovat yleensä
osakeyhtiölain vastaisia.
Yhtiö voi jakaa voiton osakkailleen osinkoina. Osingon verotus riippuu siitä,
kuinka paljon osinkoa yhtiö jakaa ja
kuinka suuri on osakkeen matemaattinen arvo. Osakkeen matemaattinen
arvo lasketaan osingon jakovuotta
edeltäneen verovuoden nettovarallisuuden perusteella. Osakeyhtiön maksaman osingon verokohtelu riippuu siitä,
jakaako yhtiö osinkona enemmän vai
vähemmän kuin 8 prosentin tuoton
osakkeen matemaattiselle arvolle. Jos
osinko mahtuu kokonaisuudessaan 8
prosentin tuoton sisälle, se on osakkaalle 25 prosenttisesti veronalaista

pääomatuloa ja 75 prosenttia on verovapaata. Siltä osin kuin osinko tässä
tapauksessa ylittää 150 000 euroa per
osakas, osingosta 85 prosenttia on
veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos yhtiö
jakaa osinkoa enemmän kuin 8 prosentin tuoton osakkeen matemaattiselle
arvolle, 8 prosenttia ylittävästä osasta 75 prosenttia verotetaan ansiotulona ja 25 prosenttia on verovapaata.
Osingosta on tehtävä ennakonpidätys
sinä kuukautena, kun se yhtiökokouksen päätöksen mukaan on osakkaiden

nostettavissa. Ennakonpidätys tilitetään
seuraavan kuukauden kausiveroilmoituksella. Osingon todellisella nostamiskuukaudella ei ole tähän merkitystä.

Ennakkoperintärekisteri
Henkilö tai yritys, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa, rekisteröidään Verohallinnon ennakkoperintärekisteriin.
Ilmoittautuminen tapahtuu perustamisilmoituksella tai muutosilmoituslomakkeella, jos yrityksellä on jo Y-tunnus.
Ennakkoperintärekisteriin pääsee, jos
yrityksellä tai yrityksen vastuuhenkilöil-

Osakeyhtiön tuloverotus

Osakeyhtiön toiminta
Liikevaihto - kulut = voitto

Palkka (kulu)
(taulukkovero %)

Maksetaan 20 %
yhteisöveroa

Osinko

Jos osinkoa maksetaan
enintään 8 % osakkeen
matemaattiselle arvolle
1) 150 000 euroon asti 75 %
verovapaata ja 25 % 		
veronalaista pääomatuloa
2) yli 150 000 euron
menevästä osasta
		 a) 15 % verovapaata
		 b) 85 % veronalaista 		
			 pääomatuloa

Osakeyhtiössä
voidaan päättää
jakaa:
1) Osinkoa =
osinkotuloa
2) jättää rahaa
yhtiöön = kasvattaa varallisuutta

Jos osinkoa maksetaan yli
8 % osakkeen matemaattiselle arvolle
a) 25 % verovapaata
b) 75 % ansiotulovero%:n 		
mukaan

www.vero.fi -> Yritys- ja yhteisöasiakkaat -> Osakeyhtiö ja osuuskunta
-> Yrityksessä toimiminen -> Tuloverotus
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lä ei ole laiminlyöntejä verotuksessa.
Verohallinto voi myös poistaa yrityksen
ennakkoperintärekisteristä, jos tämä ei
huolehdi veronmaksusta, ilmoitusvelvollisuudesta, kirjanpitovelvollisuudesta tai
muista velvollisuuksistaan, jotka liittyvät
verotukseen.
Kun elinkeinonharjoittaja on merkitty
ennakkoperintärekisteriin, hänen toimeksiantajansa ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä työkorvauksista, jotka
hän maksaa. Ennakkoperintärekisteriin
merkitseminen vaikuttaa myös kotitalousvähennykseen, joka myönnetään
yrittäjän asiakkaalle. Oikeus kotitalousvähennykseen on vain silloin, kun työkorvauksen saava yrittäjä on merkitty
ennakkoperintärekisteriin. Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen voi tarkistaa maksuttomasta YTJ-yrityshausta
(www.ytj.fi) tai Verohallinnon puhelinpalvelusta.
Ennakkoperintärekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja huolehtii veroistaan
itse maksamalla yleensä kuukausittain
ennakkoveroa.

Verotili
Verovelvollisen verotilille merkitään verot, jotka asiakas on ilmoittanut kausiveroilmoituksella. Kaikki oma-aloitteiset
verot (eli sellaiset verot, joista yrittäjä huolehtii itse) paitsi varainsiirtovero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.
Oma-aloitteisia veroja ovat esimerkiksi
arvonlisävero, ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu. Verottaja
voi kuitata verotililtä varoja myös muihin
erääntyneisiin veroihin. Perintään siirtyneet verot eivät enää näy verotilillä.
Niiden määrästä saa tiedon ulosottomieheltä.
Kausiveroilmoitus annetaan ja omaaloitteiset verot maksetaan normaalisti
kerran kuussa. Pienyritys voi kuitenkin
hakea tätä harvempaa ilmoitus- ja maksuaikataulua, jos se on aina huolehtinut
hyvin verojen ilmoittamisesta ja maksamisesta.
Jos yrityksen liikevaihto on enintään 
50 000 euroa kalenterivuodessa,
arvonlisäveron, ennakonpidätykset,
työnantajan sosiaaliturvamaksun ja

lähdeverot voi ilmoittaa ja maksaa
neljännesvuoden jaksoissa eli kerran
kolmessa kuukaudessa sopimalla siitä
verottajan kanssa ennakkoon.
Jos liikevaihto on enintään 25 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain eli kerran vuodessa sopimalla siitä verottajan kanssa
ennakkoon. Alkutuottajat ja kuvataiteilijat voivat maksaa arvonlisäveron kerran vuodessa riippumatta liikevaihdon
suuruudesta. Lisätietoja saa osoitteesta
www.vero.fi > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Ilmoittaminen ja maksaminen > Yrityksenä toimiminen >
Verotili.

Arvonlisävero
Arvonlisävero on kulutusvero, jonka
myyjä sisällyttää eli laskee mukaan tavaran tai palvelun myyntihintaan.
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat
tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Palvelun myyntiä on esimerkiksi tarjoilu-,
konsultointi- ja kuljetuspalvelu.

YRITYKSEN
TUNNETTUUDEN
KOLME KÄRKEÄ:

toiminimi, tavaramerkki ja verkkotunnus
TOIMINIMI YKSILÖI
YRITYKSESI

Valitse yrityksesi nimi huolella, jotta se
sopii yrityksesi toimintaan vielä vuosienkin
kuluttua ja erottuu kilpailijoista. Huomioi
myös, että nimi sopii nettimarkkinointiin.

HaE HYvÄT
NEUvOT
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TavaRaMERKILLÄ EROTUT
KILpaILIjOISTa

Tavaramerkki on tunnusmerkki, jolla erotat tuotteesi
ja palvelusi kilpailijoiden vastaavista. Rekisteröimällä
tavaramerkin saat yksioikeuden merkin käyttöön ja
edistät yrityksesi markkinointia ja myyntiä.

www.prh.fi, puh. 029 509 5050 (toiminimi ja tavaramerkki)
www.domain.fi, puh. 0295 390 200 (fi-verkkotunnukset/Viestintävirasto)

vaRMISTa OSOITTEESI
vERKOSSa

Yrityksesi verkkotunnus on osa internetnäkyvyyttä ja tärkeä osa yrityksesi brändiä.
Ole liikkeellä ajoissa, sillä verkkotunnukset
myönnetään yleensä vain niitä ensin hakevalle.

Useimmista tavaroista ja palveluista
arvonlisävero on 24 prosenttia. Elintarvikkeista ja rehuista arvonlisäveroa
maksetaan 14 prosenttia. Ravintola- ja
ateriapalvelujen arvonlisävero on myös
14 prosenttia, mutta alkoholijuomien ja
tupakkavalmisteiden myynnissä tai tarjoilussa yleinen 24 prosenttia.
Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksujen (tilausjakso vähintään yhden kuukauden), kirjojen, lääkkeiden,
liikuntapalvelujen, elokuvanäytösten,
henkilökuljetusten, majoituspalvelujen, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien,
arvonlisäverolaissa erikseen säädettyjen taide-esineiden maahantuonnin ja
luovutusten, tekijänoikeuden haltijoita
edustavien järjestöjen saamien kor
vausten ja televisio- ja yleisradiokorvausten arvonlisävero on 10 prosenttia.
Yrittäjä tilittää valtiolle arvonlisäverot,
jotka hän on kerännyt myynnin yhteydessä ja joista hän on vähentänyt
omien ostojensa arvonlisäverot. Tavaroiden ja palvelujen myynti on yleensä
arvonlisäverollista. Sellaiset alat, joita
arvonlisävero ei koske, mainitaan laissa
erikseen. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti,
terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä
sosiaalihuoltopalvelut. Jos yritys myy ainoastaan sellaisia tavaroita tai palveluja,
joista ei makseta arvonlisäveroa, yritys
ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Jos yrityksen liikevaihto jää kahdentoista kuukauden mittaiselle tilikaudelle laskettuna alle 10 000 euron, sen ei
tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi. Yrittäjän kannattaa olla realistinen, kun hän arvioi yrityksen liikevaihdon suuruutta. Jos 10 000 euron raja
ylittyy, vaikka yrittäjä on arvioinut, että
liikevaihto on pienempi, täytyy arvonlisävero maksaa takautuvasti tilikauden alusta alkaen. Lisäksi tulee viivästysmaksuja. Myöskään ostotuotteiden
arvonlisäveroja ei voi vähentää, mikäli
yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Kuukausi

Verollinen

Veroton

Alv 24 %

Myynnit

6 200

5 000

1 200

Ostot

1 860

1 500

Maksettava arvonlisävero

Yrittäjä voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi myös, vaikka liikevaihto olisi
alle 10 000 euroa kahdentoista kuukauden tilikaudessa.
Arvonlisäverosta saa alarajahuojennuksen, jos yrityksen tilikauden liikevaihto
jää alle 30 000 euron. Kun yrityksen tilikauden liikevaihto on enintään 10 000
euroa, yritys saa huojennuksena koko
tilikaudelta tilitettävän veron. Tilitettävällä verolla tarkoitetaan tilikauden myynnin verojen ja ostojen verojen erotusta.
Alarajahuojennukseen oikeuttavaa liikevaihtoa laskettaessa mukaan ei lueta
arvonlisäveron osuutta. Jos liikevaihto
on vähintään 10 000 euroa, mutta alle
30 000 euroa, lasketaan huojennus
seuraavasti:

360
840 e

taan on sisältynyt vero ja veron määrä
eriteltynä verokantojen mukaan.
Arvonlisäverosta tuonnissa, viennissä ja
muissa kansainvälisissä tilanteissa on
säädetty erikseen. Näissä tapauksissa
kannattaa selvittää asiat verotoimiston
tai kirjanpitäjän kanssa.
Rakennuspalvelujen ja metalliromun
myynnissä on Suomessa käytössä niin
sanottu käännetty verovelvollisuus.
Myyjän lasku on ilman arvonlisäveroa ja
ostaja lisää arvonlisäveron omaan suoritettavaan arvonlisäveroonsa ja vähentää sen vähennettävässä arvonlisäverossa, jos hankinta tulee vähennykseen
oikeuttavaan tarkoitukseen.
Lisätietoja verotuksesta www.vero.fi.

Vero -

(liikevaihto - 10 000) x vero
20 000

Esimerkki: Liikevaihto on 19 000
euroa ja arvonlisävero, joka pitäisi
maksaa, on 3 426 euroa. Huojennus
lasketaan (19 000 - 10 000 ) x 3 426) : 
20 000 = 1 541,70 euroa, ja tämä vähennetään alkuperäisestä maksettavasta verosta, eli 3 426 eurosta. Huojennuksen määrä on 1 884,30 euroa.
Jos arvonlisäverovelvollinen yrittäjä ostaa toiselta verovelvolliselta tavaran tai
palvelun, jonka hintaan sisältyy arvonlisäveroa, hän voi vähentää tämän arvonlisäveron siitä verosta, jonka hän tilittää valtiolle. Näin voi tehdä silloin, kun
näitä tavaroita tai palveluja käytetään
arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.
Ostosta täytyy silloin olla olemassa lasku tai käteiskuitti, josta näkyy, että hin-

Verovelkarekisteri
Verovelkarekisteri on julkinen palvelu,
josta voi tarkastaa tiedot minkä tahansa
yrityksen ja yksityisen elinkeinonharjoittajan veroveloista ja kausiveroilmoituksen laiminlyönneistä. Verovelkarekisterin tietoja pääsee katsomaan Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmän (YTJ) verkkopalvelun kautta. Yritysten tiedot ovat
kaikkien katsottavissa. Sen sijaan elinkeinonharjoittajien (toiminimien) verovelkatietoja voivat katsoa vain tunnistautuneet käyttäjät. Tunnistautuminen
tapahtuu Katso-tunnisteella. Haku
tapahtuu nimellä tai Y-tunnuksella.
Verovelkarekisterissä olevan verovelan
julkaisuraja on 10 000 euroa.
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Vakuutukset
Jo ennen yrityksen perustamista on
tärkeää selvittää huolellisesti, millaisia
vakuutuksia yritys ja yrittäjä tarvitsevat.
Yrittäjän kannattaa arvioida yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa riskejä, jotka liittyvät aloitettavaan
yritystoimintaan ja mitä niistä voidaan
pienentää vakuutusten avulla. Yrittäjän
ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjän
oma eläkevakuutus, YEL-vakuutus, jos
yrittäjän työtulo ylittää 7 557,18 euroa
vuodessa (vuonna 2016) ja yritystoiminta on jatkunut neljä kuukautta.

Vapaaehtoisia vakuutuksia
ovat muun muassa
Yrittäjän vapaaehtoinen työajan
vakuutus (tapaturmavakuutus)
• voidaan liittää myös vapaa-ajan
vakuutus
• on vähennyskelpoinen kulu
yritykselle
Keskeytysvakuutus
• tarkoituksena turvata liiketoiminnan
keskeytymisestä aiheutuva tulojen
menetys

Vastuuvakuutus
• korvaa tietyin edellytyksin toiselle aiheutuneen vahingon sekä vahingon
selvittelyn ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut
• usein työn tilaaja esimerkiksi rakennus- ja siivousalalla vaatii vastuuvakuutuksen
Oikeusturvavakuutus
Korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka voivat johtua esimerkiksi
• toimitus-, kauppa- tai urakkasopimuksesta
• velan tai saatavan oikeellisuuden
riitautumisesta
• irtisanomis- tai palkkaeri
mielisyydestä
• vuokrasopimussuhteesta
Omaisuus ja liiketilat on myös hyvä vakuuttaa varkauden, murron, tulipalon
sekä vesivahingon varalta. Pyydä tarjouksia eri vakuutusyhtiöistä ja tutustu
vakuutusehtoihin tarkasti. Päätä vasta
tämän jälkeen mitä vakuutuksia otat.

Yrityksen perustamistoimet
helposti, nopeasti ja
luotettavasti

Yrittäjän eläkevakuutus YEL
YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat 18–67-vuotiaat henkilöt, jotka toimivat Suomessa yrittäjinä
• Toiminnan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä
kuukautta.
• Arvioitu työtulo on vähintään 
7 557,18 euroa vuodessa
(vuonna 2016).
• YEL-maksu on 23,6 % työtulosta, yli 53-vuotiailla 25,10 %
(vuonna 2016).
• Uusi yrittäjä saa 22 % alennuksen maksuista ensimmäisten 48 kuukauden ajan. Maksu
on 18,408 %, yli 53-vuotiailla
19,578 % (vuonna 2016).
• Maksetaan 1, 2, 3, 4, 6 tai 12
kertaa vuodessa.

Unohda byrokratia ja
lomakkeet, keskity
yrittämiseen
Ilmainen palvelu säästää
aikaa ja kustannuksia

Rekisteröidy jo tänään!
www.perustayritys.fi
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Yrittäjän eläkevakuutus YEL
Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on
yrittäjän työeläkevakuutus eli YEL-vakuutus, jonka yrittäjä ottaa valitsemastaan eläkevakuutusyhtiöstä viimeistään,
kun yritystoiminnan alkamisesta on
kulunut kuusi kuukautta. YEL-työtulon
on vastattava sitä palkkaa, joka pitäisi
maksaa ammattitaitoiselle henkilölle
vastaavasta työstä. YEL:n perusteella
yrittäjälle maksetaan vanhuus- ja työ-

kyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea. Myös kaikkien Kelan päivärahojen,
kuten sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahan suuruus riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi ilmoitetusta yrittäjän
työtulosta. Myös yrittäjän työttömyyskassan maksama mahdollinen ansiosidonnainen päiväraha vastaa suuruudeltaan korkeintaan YEL-työtulon mukaisia
ansioita. YEL-vakuutus vaikuttaa myös

perhe-eläketurvaan, jota maksetaan
omaisille yrittäjän kuoleman jälkeen.
Pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä
yrittäjäeläkkeen perusteeksi, vaan eläkevakuutus edellyttää työntekoa yrittäjänä. Myös omistussuhde ja erilaiset
yhtiömuodot vaikuttavat siihen, pitääkö
yrittäjän ottaa YEL- vai TyEL-vakuutus
eli työntekijän eläkevakuutus.

YEL Yrittäjän eläkevakuutus

vastuunalainen
yhtiömies

Toiminimi
(Tmi)

Avoin yhtiö

Kommandiitti
yhtiö (Ky)
äänetön yhtiömies
(joka saa palkkaa)

Johtavassa asemassa työskentelevä, omistaa
yli 30 % yksin tai perheen kanssa yli 50 %
osakkeista tai äänimäärästä (tai osuuksista).

Osakeyhtiö (Oy)
(Osuuskunta)
Johtavassa asemassa työskentelevä, omistaa yksin
30 % tai vähemmän ja yhdessä perheensä kanssa
50 % tai vähemmän osakkeista tai äänimäärästä (tai
osuuksista) sekä ei-johtavassa oleva osakas (tai jäsen).

TyEL Työntekijän eläkevakuutus

Tunne perhoset
vatsassa
Oman yrityksen perustaminen on aina iso
harppaus. Kun rahoitus on kunnossa,
askel on kevyempi.
Kysy lisää puhelinpalvelustamme
029 460 2580 tai katso nnvera..
Kun ideasi kantaa – hae rahoitusta meiltä.
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Yrittäjän työttömyysturva
Kuka voi ottaa yrittäjän työttömyysvakuutuksen?
Yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmistaakseen
työttömäksi jäätyään oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.
Työttömyyskassaan kuuluminen on vapaaehtoista.
Yrittäjän työttömyyskassaan voi liittyä
henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutettu (poislukien apurahansaajat).

Yrittäjän kannattaa liittyä yrittäjäkassaan
välittömästi yritystoiminnan alettua.
Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytyksenä on yrittäjän työssäoloehdon täyttyminen. Näin yrittäjän
15 kuukauden työssäoloehto, joka on
ansiosidonnaisen päivärahan saamisen edellytyksenä, alkaa kertyä heti.
Kassaan kuulumattomat yrittäjät voivat
hakea työttömyyspäivärahaa Kelasta.
Päiväraha on tällöin peruspäivärahan
suuruinen.

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva yrityksen osaomistaja ja yrittäjän perheenjäsen, jos hän
• työskentelee johtavassa asemassa
(toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen)
yrityksessä, josta hän itse omistaa vähintään 15 % tai josta hänen
perheenjäsenensä tai hän yhdessä
perheenjäsentensä kanssa omistaa
vähintään 30 % tai
• työskentelee työntekijänä yrityksessä, josta hän itse, hänen perheenjäsenensä tai he yhdessä omistavat
vähintään 50 % yrityksestä.

15 kuukauden työssäolo- ja
vakuutusehdon täyttyminen

Kun lasketaan omistusosuutta, otetaan
huomioon myös välillinen omistaminen
toisten yritysten ja yhteisöjen kautta.
Omistamiseen rinnastetaan lisäksi muu
vastaava määräysvalta yrityksessä.

Katkoton työttömyysturva ja
jälkisuojaoikeus

Ansiosidonnaista päivärahaa
kassaan kuuluville
Yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi
voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva
yrittäjä, jolla on vähintään 12 420 euron
vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL). Yrittäjäkassoja on Suomessa kaksi, Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa
(AYT) ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT). Jäsenmaksun suuruus
kannattaa tarkistaa kassojen verkkosivuilta. Jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa.
Kassojen yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassaja työttömyysturvalaissa.
54

Työssäoloehto täyttyy, kun yrittäjä on
ollut kassan maksavana jäsenenä vähintään 15 kuukautta. Jotta jäsenyysaika voidaan lukea työssäoloehtoon,
yrittäjyyden tulee lain mukaan olla laajuudeltaan olennaista. Toiminnan laajuus on olennaista, kun yrittäjän lakisääteisen eläkevakuutuksen perusteena
oleva työtulo (YEL-vakuutetuilla vahvistettu työtulo) on vähintään 12 420 €/
vuosi. Eläkevakuutusmaksujen tulee
myös olla maksetut.

Palkansaajakassan jäsenellä on mahdollisuus katkeamattomaan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kuluessa
yritystoiminnan aloittamisesta lähtien.
Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä
on yleensä myös ns. jälkisuojaoikeus.
Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon
perusteella, jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on yleensä
18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Oikeus palkansaajaperusteiseen päivärahaan päättyy yrittäjän 15
kuukauden työssäoloehdon täytyttyä.
Yrittäjän ansiosidonnaisen päivärahan
suuruus määräytyy kassaan liityttäessä valitun vakuutustason mukaisesti.
Kassan vakuutustaso ei saa kuitenkaan

ylittää eläkevakuutuksen vuosityötuloa.
Päivärahaa maksetaan viiden arkipäivän omavastuuajan jälkeen viideltä arkipäivältä viikossa yhteensä enintään 500
päivää. Jos henkilön työhistoria on alle
kolme vuotta, päivärahaa maksetaan
kuitenkin enintään 400 päivää.

Oikeus työttömyysetuuteen
Yrittäjällä on oikeus päivärahaan, kun
hän on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja on lopettanut yritystoimintansa
todisteellisesti. Yritystoiminta katsotaan
kokonaan lopetetuksi, jos yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen
purkamisesta on tehty yhtiömiesten
kesken sopimus tai on muuten ilmeistä,
että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut.
Yritystoiminta katsotaan yleensä päättyneeksi, kun yritystoiminnan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on
loppunut ja yrittäjä on luopunut YEL- tai
MYEL-vakuutuksesta sekä hän on jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen
• yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
• yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä ja
• yrityksen poistamiseksi tai keskeyttämiseksi arvonlisäverovelvollisten
rekisteristä.
Yrittäjä voi saada päivärahaa vaikka
yritys jäisikin kaupparekisteriin, kunhan
yllämainitut edellytykset täyttyvät.
Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi 1.1.2016
alkaen myös, kun
1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan
päättynyt tai muuten on ilmeistä,
ettei toimintaa enää jatketa ja
2) henkilö on luopunut mahdollisesta
yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Päivärahaa maksetaan ilman yritystoiminnan lopettamista, jos henkilön
työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti, jos yritystoiminta on luonnonolosuhteista johtuen kausiluontoista tai
jos yrittäjä on palkansaajaan rinnastettava, harvalukuisille toimeksiantajille
työskentelevä henkilö, jolla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten.

Työssöoloehto täyttyy,
kun yrittäjä ollut kassan
maksavana jäsenenä
vähintään 15 kuukautta.

Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee
ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Paikallinen työvoimaviranomainen antaa
työttömyyskassalle lausunnon yrittäjän työttömyydestä. Kassa ei voi tehdä
TE-toimiston lausunnosta poikkeavaa
päätöstä.

Sivutoimista yritystoimintaa harjoittavalla yrittäjällä voi olla oikeus soviteltuun
työttömyysetuuteen, jolloin päivärahan
määrässä huomioidaan yritystoiminnasta saatavat tulot.
Yrittäjä voi osoittaa, ettei yritystoiminta
tai oma työ ole esteenä kokoaikatyön

vastaanottamiselle tekemällä yritystoimintaan tai omaan työhön liittymätöntä
kokoaikatyötä vähintään kuusi kuukautta edellyttäen, ettei yritystoiminnan laajuudessa tapahdu muutoksia.
Yritystoiminta voidaan katsoa sivutoimiseksi myös toiminnan vähäisyydestä
kertovalla muulla selvityksellä. Soviteltavaa päivärahaa voi saada kassan jäsen,
joka on täyttänyt työssäolo- ja vakuutusehdon. Lisäksi hakijan tulee olla
työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa, työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä.
Lisätietoja työttömyysturvasta:
www.te-palvelut.fi
www.syt.fi
www.ayt.fi
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Työntekijän palkkaaminen
Työsuhteessa työntekijä tekee työtä
työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta korvausta vastaan. Työsuhde syntyy, kun työnantaja
ja työntekijä sopivat työn tekemisestä.

Työsopimuksen tekeminen
Pääsääntöisesti työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrämuotoa. Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti,
suullisesti taikka sähköisesti. Suositeltavaa kuitenkin on aina laatia kirjallinen
sopimus.
Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaiselle työsopimukselle on
oltava aina perusteltu syy. Tällainen voi
olla esimerkiksi sijaisuus, työn kausi- tai
kertaluontoisuus tai harjoitteluaika.
Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka perustuvat lakeihin (muun
muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja
vuosilomalaki) ja työehtosopimuksiin.
Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan
on noudatettava työantajaliittonsa tekemää työehtosopimusta. Järjestäytymätön työantaja on velvollinen noudattamaan yleissitovaa työehtosopimusta,
mikäli alalla on sellainen. Ennen työsopimuksen tekemistä on syytä selvittää,
onko yrityksen päätoimialalla yleissitova
työehtosopimus (ks. www.finlex.fi).
Työsopimuksessa voidaan sopia työsopimuksen alkuun sijoittuvasta koeajasta. Koeaika voi olla yleensä enintään
neljä kuukautta. Kahdeksaa kuukautta
lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet
työsopimuksen kestosta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin
puolin purkaa. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Kirjallinen selvitys työsuhteen
ehdoista
Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty,
työnantajan on annettava ilman eri
pyyntöä kirjallinen selvitys työnteon
keskeisistä ehdoista. Selvitys on annettava työntekijälle viimeistään, kun ensimmäinen palkanmaksukausi päättyy.
Selvityksenantovelvollisuus koskee niitä
työsuhteita, jotka ovat voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Selvityksenantovelvollisuus koskee myös työnantajaa, mikäli työntekijä
on alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin.
Jos työsuhteen ehdot muuttuvat, uudet
ehdot on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä.
Selvitys voi olla yksi tai useampi asiakirja tai se voidaan antaa viittaamalla
työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai
työehtosopimukseen.
Vuokratyössä selvitys on annettava
vuokratyöntekijän pyynnöstä, vaikka
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työsopimus olisi tehty alle kuukauden
määräajaksi.
Työsopimuksessa tai selvityksestä on
käytävä ilmi ainakin
1) työnantajan ja työntekijän kotija liikepaikka
2) työnteon alkamisajankohta
3) määräaikaisen työsopimuksen
määräaikaisuuden peruste ja
sopimuksen päättymisaika tai sen
arvioitu päättymisaika
4) koeaika (jos siitä on sovittu)
5) työntekopaikka tai, jos työntekijällä
ei ole pääasiallista kiinteää työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan työntekijä
työskentelee eri työkohteissa
6) työntekijän pääasialliset
työtehtävät
7) työhön sovellettava työehto
sopimus
8) palkan tai muun vastineen
määräytymisen perusteet sekä
palkanmaksukausi
9) säännöllinen työaika
10) vuosiloman määräytyminen
11) irtisanomisaika ja sen määräy
tymisen peruste.

Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä selvityksessä tulee olla
mukana työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahakorvaukset ja luontoisedut
sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

tivuuteen nähden kohtuullista palkkaa.
Minimipalkan määrää ei ole säädetty
lailla. Jonkinlaisena vähimmäispalkkana
voidaan käyttää palkansaajan työssäoloehdon täyttävää palkkaa, jonka voi
tarkistaa Kelan sivuilta.

Työntekijän vuokraaminen

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin
sovita. Työnantajan on huolehdittava,
että työntekijöille annetaan palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Toiminnan alkuvaiheessa työvoiman
tarve voi olla epäselvä tai vakiintumaton. Myöskään toiminnan jatkuvuudesta ei välttämättä ole vielä varmuutta.
Tällöin oman työntekijän palkkausta
joustavampi tapa hankkia työvoimaa
voi olla tarpeellisten resurssien osta
minen toiselta yritykseltä.
Vuokrausyritys maksaa työntekijän palkan ja hoitaa kaikki muutkin työantajalle
kuuluvat velvoitteet. Sen pitää noudattaa vuokratyöntekijöihin käyttäjäyritystä
sitovaa työehtosopimusta. Käyttäjäyrityksen tehtävänä on ohjata ja opastaa
työntekijää. Käyttäjäyritys myös valvoo
työntekijän työn tekemistä.

Ilmoittautuminen
työantajarekisteriin
Jos yritys ryhtyy maksamaan säännöllisesti palkkoja, sen täytyy ilmoittautua
Verohallinnon työnantajarekisteriin. Yritys on säännöllisesti palkkaa maksava
työnantaja, jos se maksaa vakituisesti
palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle tai jos se maksaa palkkaa
samanaikaisesti vähintään kuudelle palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.
Ilmoitus tehdään perustamisilmoituslomakkeella tai muutosilmoituslomakkeella, jos yrityksellä on jo Y-tunnus.
Verohallinto lähettää yritykselle verotiliohjeet ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen maksamista ja ilmoittamista varten.

Palkanlaskenta ja työnantajailmoitusten
teko kannattaa yleensä antaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen tilittäminen
Työnantaja on aina velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamistaan palkoista ja työkorvauksista.
Työnantaja maksaa sosiaaliturvamaksun maksettujen palkkojen yhteismäärän perusteella. Sosiaaliturvamaksua ei
makseta kuitenkaan alle 16-vuotiaalle
eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista
palkoista. Työnantaja ilmoittaa ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksun
Verohallinnolle kausi-ilmoituksella yleensä kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä.
Maksujen tilitys Verohallinnolle tapahtuu
myös samana päivänä.

Vuosi-ilmoituksen tekeminen
Jokaisen työnantajan on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksa-

mistaan palkoista ja muista suorituksista. Tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella.
Ilmoitus annetaan suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun
mennessä.

Työntekijän palkan sivukulut
(vuonna 2016)
• Palkatulle työntekijälle täytyy ottaa pakollinen TyEL-vakuutus, jos
hänelle maksetaan palkkaa 57,51
euroa kuukaudessa tai enemmän.
Eläkeyhtiölle tilitetään TyEL-maksu,
joka on pienillä sopimustyönantajilla 24,60 % työntekijän palkasta.
Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu
on 25,1 prosenttia palkasta. Työntekijän osuus TyEL-maksusta, jonka
työnantaja pidättää palkanmaksun
yhteydessä, on alle 53-vuotiaiden
työntekijöiden osalta 5,70 prosenttia
ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden osalta 7,20 prosenttia palkasta.
• Työnantajan sairausvakuutusmaksu
(sosiaaliturvamaksu eli sotu-maksu)
on 2,12 % palkasta.
• Työttömyysvakuutusmaksu on 1
prosentti palkasta, kun työnantaja
maksaa vuodessa palkkoja enintään
2 044 500 euroa. Sen ylittävältä
osalta vakuutusmaksu on 3,90 prosenttia palkasta. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksu
maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle (www.tvr.fi).

Esimerkkilaskelma työntekijän
kustannuksista	
Kuukausipalkka
Työnantajan sosiaaliturvamaksu 2,12 %
Pieni sopimustyönantaja, TyEL-maksu 24,60 %, josta työantajan osuus 18,9 % (alle 53-vuotias työntekijä)

EUR
3 000,00
63,60
567,00

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen
maksu keskimäärin 0,8 %

24,00

Palkan maksaminen

Työantajan työttömyysvakuutusmaksu 1 %

30,00

Työntekijälle maksettavan palkan vähimmäismäärä ilmenee alan yleissitovasta työehtosopimuksesta. Ellei tällaista ole, työstä on maksettava aina alalle
tavanomaisena pidettävää ja työn vaa-

YHTEENSÄ

Ryhmähenkivakuutusmaksu keskimäärin
yksityissektorilla 0,066 %

1,98
3 686,58
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• Työtapaturma- ja ammattitauti
vakuutusmaksu vaihtelee 0,1–7,0
prosenttia palkasta toimialasta riippuen ollen keskimäärin 0,8 prosenttia.
• Ryhmähenkivakuutusmaksu on keskimäärin 0,066 prosenttia palkasta.

Muista lisäksi
• Vuosilomakertymä 1. vuonna 2 pv/kk,
sen jälkeen 2,5 pv/kk. Työpäiviä
keskimäärin 258 vuodessa.
• Työehtosopimuksessa on voitu sopia lomarahasta.
• Työnantajan on maksettava palkkaa
myös työntekijän sairausajalta lain ja
työehtosopimusten mukaisesti.
• Työehtosopimuksessa on voitu sopia
palkanmaksusta äitiysvapaan ja lapsen äkillisestä sairastumisesta johtuvan lyhytkestoisen poissaolon ajalta.

Työterveyshuolto

Työntekijän vakuuttaminen

Työnantajalla on velvollisuus järjestää
työsopimussuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto.
Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa. Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön,
jota koskee työturvallisuuslaki ja jota
tehdään Suomessa. Työterveyshuollon
palvelut voidaan ostaa esimerkiksi kunnallisesta terveyskeskuksesta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. Työnantajan
on tehtävä palveluntuottajan kanssa
kirjallinen sopimus sekä toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman on perustuttava tehtyyn työpaikkaselvitykseen.
Työnantaja voi hakea Kelalta korvausta
työterveyshuollon kustannuksista.

TyEL-vakuutus
Työnantajan, joka työllistää henkilökuntaa vakituisesti, on otettava erillinen työeläkevakuutus (sopimustyönantaja). Vakuuttamisen täytyy tapahtua
palkanmaksua seuraavan kuukauden
aikana. Jos yritys maksaa palkkaa alle
8 238 euroa (vuonna 2016) kuuden
kuukauden aikana, eikä yrityksessä
ole vakituista työntekijää, voi maksaa
eläkevakuutusmaksut ilman erillistä
vakuutussopimusta. Tällöin vakuutusmaksut maksetaan valitulle eläkeyhtiölle
palkanmaksua seuraavan kuukauden
20. päivään mennessä.

Yrittäjän tärkeitä päiviä
12. päivä
Verohallinnolle
- ilmoita ja maksa
arvonlisävero,
palkkojen ennakonpidätykset ja
sosiaaliturvamaksut

20. päivä
Vakuutusyhtiöön
- maksa TyEL ja
YEL-maksut ja muut
vakuutusmaksut

23. päivä
Verohallinnolle
- maksa yrityksen
ennakkovero

Tee hyvä päätös ja vakuuta itsesi
työttömyyden varalta.

YRITTÄJIEN
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Selvitä turvasi puh. (09) 2535 3100
ja liity jäseneksi www.ayt.fi

Työtapaturma- ja ammatti
tautivakuutus
Työnantajalla on lakiin perustuva (työtapaturma- ja ammattitautilaki) velvollisuus
vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien
ja ammattitautien varalta, jos kalenterivuoden aikana teetetään työtä, josta
maksetut tai maksettaviksi sovitut työansiot ylittävät 1 200 euroa. Vakuutus on
otettava ennen töiden aloittamista.
Ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus perustuu työmarkkinajärjestöjen keskinäiseen sopimukseen. Vakuutettuina ovat
eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien
alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutus otetaan lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen yhteydessä vahinkovakuutusyhtiön kautta.
Työttömyysvakuutus
Työttömyysvakuutusmaksu koskee
työnantajaa, jos kalenterivuoden aikana
maksetut palkat ovat yli 1 200 euroa.
Työnantajan tulee kuitenkin aina pidättää maksuvelvollisen työntekijän palkasta palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyysvakuutusrahasto
määrää vakuutusmaksun ennakon, jota
yritys voi hakea sähköisessä asiointipalvelussa www.tvr.fi, kun ennakkopalkkasumma on arvioitavissa.
Lisätietoa työntekijän palkkaamiseen:
www.yrittajat.fi, www.tyosuojelu.fi
www.ek.fi, www.yrittajat.fi
www.tyoelake.fi, www.tvr.fi

Yrityksen ympäristövastuu
Yrityksen toimialaa valitessasi ja toimintaa aloittaessasi on hyvä jo huomioida
ympäristöasiat. Kaikella toiminnalla on
vaikutuksia ympäristön tilaan, mutta noudattamalla lakeja, säännöksiä ja
ohjeita minimoit ympäristölle koituvat
haitat. Lisäksi esimerkiksi sähkönkulutuksen seuranta ja jätteiden lajittelu
säästää myös yrityksen kuluja.
Ympäristövastuullinen liiketoiminta
on lisäksi pienyrityksen kilpailukykyyn
vaikuttava tekijä. Kuluttajat ovat hyvin
tietoisia ja arvostavat yrityksiä, jotka toiminnassaan huomioivat ympäristöasiat. Jokapäiväiset ostopäätökset voivat
syntyä näiden arvojen mukaisesti.

Huolehdi ympäristöstä
1) Selvitä yritystäsi koskeva
ympäristölainsäädäntö.
EU-maana Suomessa on paljon ympäristölakeja ja säädöksiä, jotka koskevat
yrityksiä ja eri toimialoja. Vaikuttaako
yrityksesi toimintaan esimerkiksi se,
että tuotteiden valmistaja ja maahantuoja on velvollinen järjestämään ja
maksamaan tuotteiden jätehuollon, kun
tuotteet poistetaan käytöstä? Lisätietoja oman kuntasi ympäristöviranomaiselta ja www.ymparisto.fi sekä www.
yrityssuomi.fi/yrityksen-ymparistotieto.
2) Täytä yrityksesi tuottajavas
tuu myös pakkausten osalta.
Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan
velvollisuutta järjestää tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys
ja muu jätehuolto sekä vastata näistä
aiheutuvista kustannuksista. Pakkausten osalta tuottajia ovat yritykset, jotka
pakkaavat tai maahantuovat pakattuja
tuotteita Suomen markkinoille ja joiden
liikevaihto on vähintään miljoona euroa.
Velvoite koskee kaikkia pakkauksia
sekä niiden käytöstä syntyvää pakkausjätettä. Lisätietoja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, rinkiin.fi.

3) Tunnista haitalliset
ympäristövaikutukset.
Selvitä, miten niitä voisi pienentää.
Yrityksen ei välttämättä tarvitse tehdä
suuria investointeja, vaan jo käyttötottumusten muutoksilla voi vaikuttaa. Esimerkiksi sähkölaitteet kuluttavat paljon
energiaa valmiustilassa. Tietokoneen
sähkönkulutus voi vähentyä jopa 60
prosenttia käyttämällä energiansäästöominaisuuksia (lähde: Motiva). Seuraamalla järjestelmällisesti yrityksesi energiankulutusta, huomaat mahdolliset
turhat kulutusta aiheuttavat kohteet.
4) Tutustu yrityksen paikkakun
nan jätehuoltomääräyksiin.
Yritystoiminnassa syntyvien jätteiden
lajittelu ja vähentäminen on hyvin tärkeää. Oikein lajiteltu ja keräyspisteeseen
toimitettu jäte voidaan hyödyntää uudelleen. Asuintalossa toimivaa yritystä
koskevat yleensä samat lajittelumää
räykset kuin asukkaitakin. Jos yritys toimii omassa liiketilassa tai kiinteistössä,
se tekee jätehuoltosopimuksen itsenäisesti.

Ympäristölle paras ratkaisu on jätteen
vähentäminen; lajittelematon sekajäte
on rahaa, jota kannetaan turhaan kaatopaikalle. Lisää kierrätysohjeita www.
kierratys.info.
5) Kunnioita ympäristöä, jos
toimit vaarallisten aineiden
kanssa.
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita,
jotka jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia tai vaarallisia sekä ihmisille että
ympäristölle (www.vaarallinenjate.fi).
Kattava luettelo vaarallisista jätteistä ja
niiden keräyspaikoista löytyy osoitteesta www.kierrätys.info.
Kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita
pitää käyttää ja varastoida määräysten
mukaisesti. Lue lisää www.tukes.fi.
6) Mieti ympäristöä jo
kun teet hankintoja.
Käytä ympäristömerkittyjä, lähellä tuotettuja, reilun kaupan tuotteita tai luomutuotteita. Hanki tuotteet suurpak
kauksissa tai kierrätystavarana. 
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Voit ostaa myös vihreää (ympäristöystävällistä) sähköä. Uudet kylmälaitteet
ja astianpesukoneet ovat energiatehokkaampia kuin vanhat. Säästöä voi
syntyä myös kuluttamalla vähemmän
sähköä, vettä tai vaikkapa pesuainetta. Tutustu ympäristömerkkeihin kuten
Joutsen-, Kukka- ja Energiamerkkeihin sekä Luomu- ja EU:n luomu-, Demeter-, Ekoenergia- ja Reilun kaupan
merkkeihin.

Ympäristövastuullinen liiketoiminta
on pienyrityksen
kilpailukykyyn
vaikuttava tekijä.

Minusta tulee toimitusjohtaja.
Yrityspörssi yhdistää yrityksen myyjän ja ostajan.

Miksi et ostaisi jo olemassa olevaa yritystä tai myisi omaasi? Ostajana
saat valmiin asiakaskannan, tunnettuuden
ja toimintakonseptin.
Yrityksen
JATKUVUUDEN
TURVAAJA
myyjänä löydät ostajat ja ostoja välittävät tahot yhteisestä palvelusta.
Kauppapaikka verkossa yhdistää yrityksen myyjän ja ostajan.
www.yritysporssi.fi

WWW.YRITYSPORSSI.FI
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Tärkeät linkit
Patentti- ja rekisterihallituksesta saa tietoa ja neuvontaa
muun muassa patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä, mallioikeuksista, kaupparekisteristä, yrityskiinnityksistä, säätiörekisteristä ja yhdistysrekisteristä.
www.prh.fi
ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä ja työllisyyttä tarjoamalla
yrityksille neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalveluja.

Uusille yrityksille ja yrittäjille tietoa verotuksesta ja muista
yrityksen velvoitteista. Keskeisimmät asiat on koottu yritysmuodoittain omille alasivuilleen yrityksen elinkaaren mukaan.
Tietoa esimerkiksi ilmoittautumisesta eri rekistereihin, yrityksen työnantajavelvoitteista sekä ilmoituksista ja maksuista.
www.vero.fi

Team Finland –verkoston alta löytyvät yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat
ja niiden tarjoamat palvelut. Tarjolla on tietoa, työkaluja ja
asiantuntija-apua.
team.finland.fi

www.ely-keskus.fi

Yrittäjäksi ryhtyvä voi tietyin edellytyksin saada starttirahaa
päätoimisen yritystoiminnan käynnistysvaiheessa.
TE-toimistot tarjoavat koulutusta yrittäjiksi aikoville.
www.te-palvelut.fi
Yritys-Suomi-verkkopalvelu tarjoaa maksuttomasti tietoa ja
palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen,
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Kirjautuneen käyttäjän Oma Yritys-Suomi-palvelu (oma.yrityssuomi.fi) on
käyttäjän profiilitietojen mukaan rakentuva sähköinen työtila
yritystoimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen. Lomakkeet
ja sähköinen asiointi -otsikon alla on lomakehaku, jossa lomakkeita voi hakea hakusanan, organisaation nimen,
lomakkeen nimen tai lomaketunnuksen avulla.

Tekes kannustaa yrityksiä kehittymään tarjoamalla innovaatiorahoitusta, verkostopalveluja ja asiantuntemusta. Tekes
rahoittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka hakevat merkittävää kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja joilla
on halu ja kyky menestyä. Tekes tukee yrityksen kasvua
koko sen elinkaaren ajan yhdessä Team Finland -kumppaneiden kanssa.
www.tekes.fi
ProAgrian kokonaisuus koostuu palveluista, joita maaseudulla toimivat yritykset tarvitsevat tavoitteidensa toteuttamiseksi, kannattavuutensa parantamiseksi ja kilpailukykynsä
kehittämiseksi. Palveluista saa apua yrityksen perustamiseen ja käyntiinlähdön turvaamiseen, toimivan yrityksen
kehittämiseen ja kasvuun, muutostilanteiden hallintaan ja
yrittäjänvaihdoksiin.
www.proagria.fi

www.yrityssuomi.fi
Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa asiakkailleen muun muassa lainoja, takauksia
ja pääomasijoituksia. Finnvera rahoittaa hyvään liikeideaan
perustuvaa, kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävää yritystoimintaa.

Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu on luottamuksellinen, maksuton puhelinneuvonta ja nettipalvelu yrittäjille.
Liiketoiminnan kehittämisen ja terveyttämisen asiantuntijat
palveluksessasi.
www.yrityssuomi.fi/yrityksen-maksuvaikeudet

www.finnvera.fi
Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään,
hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa
ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen.

PRH:n ja Verohallinnon yhteisillä YTJ-sivuilla olevasta Yrityshaku –palvelusta voit hakea perustietoa yrityksistä, joilla
on Y-tunnus. Hakukriteerinä voi käyttää joko Y-tunnusta tai
yrityksen nimeä.

www.finpro.fi

www.ytj.fi

Liiketoimintasuunnitelmien pohjat verkossa:

Yrityspörssi on Suomen Yrittäjien valtakunnallinen palvelu
yrityksen myyjille ja ostajille.

oma.yrityssuomi.fi
www.liiketoimintasuunnitelma.com
www.onnistuyrittajana.fi

www.yritysporssi.fi
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Aloittavan yrittäjän muistilista
Henkilökohtaiset ominai
suutesi ja ammattitaito
Riittääkö ammattitaitosi ja asiantuntemuksesi yrittäjänä toimimiseen? Oletko
sisukas ja kestätkö stressiä? Miten läheisesi suhtautuvat yrittämiseen?

Liikeidea
Hio yritysideasi tarkkaan ja käytä apuna
asiantuntijoita. Selvitä myös, tarvitaanko yrityksen perustamiseen aikomallesi
toimialalle erityinen lupa eli onko toiminta luvanvaraista.

Liiketoimintasuunnitelma
Muokkaa liikeideastasi kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Tarvitset sitä neuvotellessasi yrityksen rahoituksesta kuten
pankkilainasta ja hakiessasi toiminnalle
starttirahaa tai muuta julkista tukea.

Markkinointi
Onko tuotteillesi riittävät markkinat ja
missä ne ovat? Mikä on alan kilpailutilanne ja ketkä ovat kilpailijasi? Tuoko
liikeideasi jotain uutta ja ainutlaatuista,
jotain millä päihität kilpailijat?

Rahoitus
Paljonko tarvitset rahaa yritystoiminnan
aloittamiseen? Rahoituksen järjestämiseen on useita vaihtoehtoja kuten
pankit, erityisrahoitusyhtiö Finnvera
sekä ulkopuoliset sijoittajat. Muista, että
ulkopuolisten sijoittajien tulee vakuuttua liikeideasi elinkelpoisuudesta ennen
kuin he rahoittavat toimintaa. Keskustele vaihtoehdoista asiantuntijoiden
kanssa.

Kannattavuus
Paljonko laskutusta tulee olla tietyllä aikavälillä, ja onko sinun mahdollista saavuttaa riittävä myyntimäärä? Mikä on
tuotteiden myyntikate? Määrittele kannattavuuden kriittinen piste, jossa tulot
ovat menoihin verrattuna riittävät.

Oikea yritysmuoto
Yrittämiseen liittyy aina riski. Oletko
valmis asettamaan omaisuutesi riskille
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Muokkaa liikeideastasi
kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Tarvitset
sitä neuvotellessasi
yrityksen rahoituksesta
ja hakiessasi toiminnalle
starttirahaa tai muuta
julkista tukea.

alttiiksi? Onko yrityksen tarkoitus laajentaa toimintaansa? Tuleeko yritykseen
muita osakkaita, ja mitkä ovat keskinäiset suhteenne? Selvitä, mitkä ovat vastuusi eri yrittämisen muodoissa. Verotus
on vain yksi ja usein epäolennaisin yritysmuodon valintaan vaikuttava tekijä.

Kirjanpito
Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Laki asettaa vaatimuksia yrityksen
kirjanpidolle, ja sen hoitaminen vaatii
asiantuntemusta. Tilitoimistojen palvelut maksavat, mutta silloin sinulla on
mahdollisuus keskittyä olennaiseen eli
yrittämiseen.

Sopimusten sitovuus
Mitä sopimuksia tarvitaan, ja mitkä niistä ovat välttämättömiä? Ennen kuin allekirjoitat mitään, selvitä tarkkaan, mihin
sitoudut ja mitä siitä seuraa. Tee aina
kirjallinen sopimus asioista, jotka koskevat yritystäsi!

Vakuutukset ja riskien
kartoittaminen
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi sinun kannattaa selvittää oman toimialasi
riskit ja miettiä tarkkaan, mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrityksesi tai sinä itse
tarvitsette. Esimerkiksi tapaturmavakuutus ei ole lakisääteinen eli pakollinen
yrittäjälle, mutta ehdottoman suositeltava. Selvitä mitä vakuutuksia on tarjolla.
Entä edellyttävätkö asiakkaasi toiminnassa jotain vakuutuksia? Pyydä tar
jouksia eri vakuutusyhtiöiltä.

Yrittäjän tukiverkosto
Yrittäjän ei ole hyvä olla yksin. Onko sinulla ystäväpiirissäsi yrittäjiä, jotka tuntevat yrittämisen ongelmia? Tunnetko
alan asiantuntijoita? Onko alalla toimivia
yrittäjäyhdistyksiä tai -järjestöjä?
Lisätietoja www.yrittajat.fi.

KUKA MUU USKOISI
SINUUN, ELLET
SINÄ ITSE?

Yrittäjät pitävät Suomen pyörät pyörimässä. Se vaatii kovaa työtä – yrittämistä.
Yrittäjät luovat uutta. He työllistävät ja maksavat suuren osan veroista.
Jos sen jälkeen jää jotain itsellekin, se on ihan oikein. Yrittäjät ovat
tottuneet pärjäämään omillaan. Mutta kyllä jokainen joskus apua ja
tukea tarvitsee. Siksi kannattaa liittyä Suomen Yrittäjiin: yrittajat.fi/liity
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Tarkistuslista
1. Liikeidea			
•
•
•
•

2. Kannattavuus		
•
•
•
•

ok

selvitä

mitä myyn?
miten myyn?
kenelle myyn?
hahmottele liiketoimintasuunnitelmaa		

ok

selvitä

kateprosentti
kiinteät kulut
muuttuvat kulut
oma ansio

3. Yhtiömuodot		

ok

selvitä

ok

selvitä

ok

selvitä

• ilmoitusvelvollisuus
• luvanvaraisuus

5. Rahoitus			
•
•
•
•

investoinnit / käyttöpääoma
Finnvera / pankki / muu
tukimahdollisuudet
takaukset

6. Markkinointi		
•
•
•
•
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selvitä

kysyntä
kilpailu
hintataso
mainonta

7. Vakuutukset		
•
•
•
•
•

ok

•
•
•
•

YEL: sosiaaliturvan perusta
tapaturmavakuutus
vastuu-/oikeusturvavakuutukset
omaisuusvakuutukset
muut vakuutukset

selvitä

selvitä

10. Starttiraha		
•
•
•
•
•

ok

selvitä

arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 10 000 €
verotili
ennakkoverot
käynti uusyrityskeskuksen veroneuvojalla

ok

selvitä

sivutoimisessa yrittäjyydessä ei mahdollista
verovelkatodistus
hakemus
liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat
selvitä lausuntomenettelyprosessi
uusyrityskeskuksen kanssa

11. Rekisteröinti		

ok

selvitä

• älä rekisteröi ennen starttirahapäätöstä
• Oy:n osakepääoma talletettava ennen
rekisteröimistä
• PRH:n kaupparekisterissä/osakeyhtiön voi
perustaa sähköisesti verkossa
osoitteessa www.ytj.fi 		

12. Kirjanpito		

ok

selvitä

• yhdenkertainen kirjanpito
• kahdenkertainen kirjanpito
• ellet itse ole kirjanpidon ammattilainen,
osta palvelu esimerkiksi tilitoimistolta

13. Rahaliikenne		

ok

selvitä

ok

selvitä

• tilinavaus
• maksupääte
• laskupohjat

14. Toimitilat		
ok

ok

• siirry palkansaajan työttömyyskassasta
yrittäjäkassaan mahdollisimman pian
yritystoiminnan aloittamisen jälkeen (viim. 3
 kk
kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta)
• SYT / AYT
• www.tyj.fi

9. Verotus			

• Tmi: 1 hlö, henk.koht.vastuu
• Avoin yhtiö: vähintään 2 vastuunalaista
yhtiömiestä, yhteinen vastuu
• Ky: vähintään 1 vastuunalainen yhtiömies
(henk.koht./yhteinen vastuu)
ja 1 äänetön yhtiömies
• Oy: vähintään 1 osakas, vastuu rajoittuu
sijoitettuun pääomaan, lisäksi
hallitusvastuu ja mahd. takausvastuu,
osakepääoma min 2 500 €
• Osuuskunta: vähintään 1 jäsen (ks. sivu 40),
palkansaajan työttömyysturvan
säilyttämiseksi vähintään 7 hlöä

4. Viranomaisluvat

8. Työttömyysturva

• vuokra vai omistus
• sijainti, sijainti ja vielä kerran sijainti
• soveltuvuus / tilaan liittyvät mahdolliset
viranomaistarkastukset

15. Yrittäjän valmius

ok

selvitä

• ammattitaito
• työkokemus
• yrittäjäkoulutus, muu koulutus

16. Henkilöstö		

ok

ok

selvitä

selvitä

• yrittäjäjärjestö, www.yrittajat.fi
• toimialaliitot, www.ek.fi, www.mtk.fi,
www.yrittajat.fi
• kauppakamarit, www.keskuskauppakamari.fi
• työantajajärjestöt, www.ek.fi

selvitä

• velvoitteet (työehtosopimukset, työsopimuslaki, 		
työaikalaki, vuosilomalaki…)
• kustannus yritykselle (palkka + sivukulut)
• tutki palkkatukimahdollisuudet

17. Sopimukset 		

18. Liity elinkeinojärjestöihin
(ei pakollista)		
ok

19. Asiantuntijatapaamiset 		
					
ok

• vuokra (laki liikehuoneiston vuokrauksesta),
tavarantoimittajat, tukku, työntekijät, leasing ym.
• kiinnitä huomiota siihen, mihin olet sitoutumassa
• laadi sopimukset kirjallisesti, käytä
asiantuntijoita tarvittaessa

•
•
•
•
•

selvitä

pankki				
vakuutusyhtiö				
tilitoimisto				
markkinointi				
muut

OMA YRITYS PITÄISI ALOITTAA, MUTTA IDEA PUUTTUU?
KIINNOSTUIT KO?
Lisätietoa
ketjuyrittäjyydes tä

T i e Fr an chi si ng-

ALOITA YRITTÄJYYS VALMIILLA,
TESTATULLA KONSEPTILLA. KATSO
AVOIMET YRITTÄJÄPAIKAT NETISSÄ.
Ketju.fi tarjoaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden
tutustua yhdellä sivustolla yli sadan ketjun tarjoamiin
yrittäjämahdollisuuksiin useilta eri toimialoilta.
Ketju.fi tarjoaa sinulle suoran kontaktin nopeasti, juuri
oikealle, ketjun rekrytoinnista vastaavalle henkilölle.

yr i ttäj äks i
Oppaas s a!
Luettavissa
digitaalisena
osoitteessa
www.fbc.fi
Päivitetty opas
ilmestyy huhtikuussa
2016

Katso www.ketju.fi
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10 askelta menestykseen

1. askel
Sinun pitää
tuntea se toimiala,
jolle aiot yrityksen
perustaa. Muista
seurata alallasi
tapahtuvia muutoksia.

2. askel
Yrittäjyyttä pitää opiskella.
Yrittäjäkursseja järjestävät
esimerkiksi TE-toimistot ja
uusyrityskeskukset.
Käytä myös yritysneuvonnan
asiantuntijoiden apua.
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3. askel
Yritys voi toimia vain
sellaisen tuotteen varassa,
jolle on olemassa riittävät
markkinat.

4. askel
Huolehdi imagosta
ja immateriaalioikeuksista.

5. askel
Pelkkä markkinointi
ei riitä, vaan sinun täytyy
osata myös myydä.
Tee aloitteita ja pyri
vastaamaan asiakkaittesi
muuttuviin tarpeisiin.

6. askel
Tee työsi aina niin
kuin on sovittu
asiakkaan kanssa,
tai tee vielä
paremmin.

7. askel
Huolehdi velvoitteista,
jotka laki määrää.
Maksa verot ja
viranomaismaksut
eräpäivään mennessä sekä anna
viranomaisilmoitukset
ajallaan.

8. askel
Kiinnitä erityistä
huomiota parhaisiin
asiakkaisiin.

10. askel
Huolehdi omasta
hyvinvoinnistasi. Yrittäjänä
voit järjestää itsellesi
työterveyshuollon. Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa
yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita
tarpeellisia ja kohtuullisia
kustannuksia.

9. askel
Kehitä yritystoimintaasi
koko ajan. Jätä pois
tuotteet, joiden myynti
ei kannata. Yritä
pienentää kuluja ja
lisätä näkyvyyttä.
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Työkaluja ja
valmiita vastauksia
aloittavan yrittäjän
kymmeniin
kysymyksiin.

Yrityssanastoa
ALIHANKINTA on yrityksen ulkopuolelta itsenäiseltä tekijältä tai tuottajalta ostettu työ.
AMMATINHARJOITTAJA on yrittäjä, joka toimii ammatissaan ilman kiinteää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolista työvoimaa. Ammatinharjoittajana voi toimia esimerkiksi hieroja,
ompelija tai kirvesmies (ks. myös kohdat Liikkeenharjoittaja
ja Kahdenkertainen kirjanpito).
ANSIOTOIMINTA Työskentelyä, jolla tavoitellaan rahatuloja
tai rahan arvoisia tuloja.
APPORTTIOMAISUUS tarkoittaa muuna kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua omaisuutta. Apporttiomaisuutta voi olla vain omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa.
Työsuoritusta koskeva sitoumus ei voi olla apporttiomaisuutta. Osakeyhtiössä osakkeen tai osuuskunnassa osuuden
merkintähinta voidaan maksaa apporttiomaisuudella yritystä
perustettaessa. Apportiksi voidaan laittaa esimerkiksi arvokkaat työvälineet ja liiketoiminnan käyttöön tuleva auto.
ARVONLISÄVERO (alv.) on kulutusvero, jonka kuluttaja
maksaa tuotteen tai palvelun hinnassa yritykselle, ja jonka
yritys tilittää Verohallinnolle. Arvonlisäveron yrittäjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Yleinen verokanta (veroprosentti) on Suomessa 24 prosenttia. Yritykset voivat vähentää
ostamansa tuotteen tai palvelun arvonlisäveron omassa kirjanpidossaan, jos hankinta on säädetty vähennyskelpoiseksi. Vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset
voivat tehdä edellä mainitun vähennyksen.
BISNESENKELI on yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa rahaansa kasvuyrityksiin. Businessenkeli voi pääomasijoitusten
lisäksi toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä, yrityskummina
tai auttaa kontaktien ja yhteistyösuhteiden luomisessa.
BRUTTOHINTA Kokonaishinta ilman mitään alennuksia,
mukana on myös vero.
BUDJETTI on yrityksen toimintasuunnitelma, joka on tarkoitus toteuttaa määrättynä ajanjaksona. Siinä tuotto- ja kustannustavoitteet on esitetty numeroina esimerkiksi euroissa
(talousarvio).
BUSINESS-TO-BUSINESS tarkoittaa yritysten välistä. Esimerkiksi markkinointikampanja voi olla vain yrityksille suunnattu.

E-LASKU on kuluttajan verkkopankistaan laskuttajalta tilaama sähköinen lasku, jonka voi asettaa myös suoraveloitukseen.
ELINKAARI Yrityksen tuotteella on elinkaari, joka alkaa kehitystyöstä ja päättyy, kun tuotteen myynti vähenee ja sen
pitäminen valikoimissa käy kannattamattomaksi.
ELINKEINONHARJOITTAJAT jaetaan ammatinharjoittajiin
ja liikkeenharjoittajiin.
ELINKEINOTOIMINTA on tapa ansaita rahaa, jotta pystyy
elämään. Elinkeinoja ovat esimerkiksi kuljetus-, hotelli-, kirjanpitopalvelut ja ravintolatoiminta.
ENNAKKOPERINTÄ voi tapahtua ennakonpidätyksenä
verokortissa näkyvän henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan tai ennakkoverolipulla maksettavana ennakonkantona.
ENNAKONPIDÄTYS on palkasta tai työkorvauksesta tehtävä veronpidätys.
ERÄPÄIVÄ on esimerkiksi laskun viimeinen maksupäivä.
ETA-ALUE Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan
unionin jäsenmaiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja.
EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT (vuonna 2016):
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia
(Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta
ja Gibraltar), Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia,
Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska,
Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.
ETUUS on yleensä rahaa, johon henkilöllä on oikeus esimerkiksi lain perusteella. Tällainen on muun muassa eläke-etuus.
HINTA Rahassa maksettava korvaus itse tavarasta, sen
käytöstä tai palvelusta.
HYÖDYKE Leipä, maito ja muut tuotteet, jotka käytetään
välittömästi, ovat kertakulutushyödykkeitä. Kestokulutushyödykkeitä ovat esimerkiksi pesukone ja televisio, joiden
käyttöaika on pitkä. Tuotantohyödykkeen avulla puolestaan tuotetaan näitä kulutushyödykkeitä tai uusia tuotantohyödykkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi raaka-aineet, koneet
ja polttoaine.

DEBET Kirjanpidossa merkitään tapahtumat eri tileille. Vasemmalle tulevat veloitukset debet/debit ja oikealle kredit,
hyvitykset.
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IMMATERIAALIOIKEUDET suojaavat aineettomia oikeuksia kuten tekniikkaa, muotoilua, tavaramerkkejä sekä muita
tunnusmerkkejä. Immateriaalioikeus on yksinoikeus, eli ainoastaan oikeuden haltija tai joku hänen luvallaan voi käyttää esimerkiksi patentoitua keksintöä tai hyödyllisyysmallia
ammattimaisessa toiminnassa. Immateriaalioikeudet jaetaan
yleisesti tekijänoikeuksiin (kirjallinen tai taiteellinen teos) ja
teollisuusoikeuksiin (esimerkiksi patentti-, hyödyllisyysmalli-,
malli-, tavaramerkki- ja toiminimioikeus).
INNOVATIIVINEN tarkoittaa uutta, uudenlaista.
INVESTOINTI on sijoitus. Pitkävaikutteinen meno, josta
odotetaan saatavan tuloja useampana kuin yhtenä tilikautena. Aineeton investointi voi kohdistua koulutukseen, tutkimukseen tai vaikka ympäristönsuojeluun. Aineellisia investointeja voivat olla esimerkiksi koneet ja laitteet.
JOUKKORAHOITUS on keino kerätä rahoitusta yritystoimintaan internetissä toimivien joukkorahoitusalustojen kautta.
JULKINEN SEKTORI Kuntien ja valtion tahot, jotka hoitavat maan hallintoon sekä muun muassa opetukseen, maanpuolustukseen ja terveydenhoitoon liittyviä tehtäviä.
JÄLLEENMYYJÄ on tavaroiden maahantuoja tai teollisuusyrityksen tuotteiden vähittäismyyntiä hoitava yritys.
KAHDENKERTAINEN KIRJANPITO Ks. kirjanpito.
KANNATTAVUUS Yritystoiminta on kannattavaa, kun liiketoiminnan tulojen ja menojen välinen erotus on positiivinen eli
yritykseen jää rahaa (voittoa).
KAPASITEETTI tarkoittaa suoritus- tai tuotantokykyä. Kuinka paljon yritys pystyy esimerkiksi tuottamaan tavaroita tietyssä ajassa.
KASSAVIRTA on rahaa, jota tulee kassaan myydyistä tavaroista tai palveluista, mutta myös rahaa, joka virtaa pois
kassasta.
KATE Katteella tarkoitetaan tilillä käytettävissä olevaa rahavaraa. Ks. myös myyntikate.
KIINTEÄT KULUT ovat yritystoiminnan kustannuksia, jotka
eivät ole riippuvaisia tuotannon määrästä lyhyellä aikavälillä
vaan pysyvät vakioina. Tyypillisesti kiinteitä kuluja ovat muun
muassa toimitilavuokra, kuukausipalkat, kirjanpito sekä koneiden olemassaolosta aiheutuvat kustannukset.
KILPAILU Yritys voi käyttää markkinoinnissaan keinoja, joilla
erottuisi toisista samanlaisista yrityksistä. Kilpailukeinoja voivat olla esimerkiksi sijainti, tuotteet, laatu, hinta ja saatavuus.
Kilpailun vastakohta on monopoli, jossa tiettyä toimintaa
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harjoittaa vain yksi yritys ja se pystyy näin ollen määräämään
tuotteilleen haluamansa hinnat, koska kilpailua ei ole. Taloudellista kilpailua säätelee kilpailulainsäädäntö. Ks. myös
suora ja epäsuora kilpailu.
KIRJANPITO
- Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, että jokainen liiketapahtuma merkitään kahdelle tilille, eli debet- (veloituskirjaus) ja kredit-tilille (hyvityskirjaus). Kahdenkertaisen
kirjauksen tilimerkinnät kertovat toisaalta syyn rahan liikkeeseen, ja toisaalta rahatilin, jota käytetään. Kahdenkertaisen
kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpäätös tavaroiden ja
palvelujen vastaanottamisen perusteella (suoriteperusteisesti). Siihen sisältyy tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä niiden
liitetiedot ja luettelo kirjanpidosta ja aineistoista. Tilinpäätöksen erittelyiksi laaditaan liitetietojen erittelyt ja tase-erittelyt.
Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään
kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että
sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:
1) Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa.
2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa.
3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
- Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään rahan liikkumisen perusteella (maksuperusteisesti) menot, tulot, korot,
verot ja tavaroiden tai palvelujen oma käyttö. Se kuvaa yrityksen tuloja ja menoja. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, mutta tasetta ei tehdä.
KONKURSSI tarkoittaa yrityksen vararikkoa, jossa toiminta
päättyy ja kaikki ulosmittauskelpoinen omaisuus muutetaan
rahaksi yritystoiminnassa syntyneiden velkojen maksamiseksi. Konkurssi voi alkaa joko velallisen itsensä tai velkojan
aloitteesta.
KORKO on lainaksi annetun rahan käytöstä perittävä, prosentteina ilmaistava hyvitys. Lainanottajana ja maksajana
kannattaa valita mahdollisimman pieni korko ja taas rahan
tallettajana etsiä mahdollisimman suuri hyvitys rahalleen.
Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, mutta vaihtuva korko on sidottu viitekorkoon niin, että se tarkistetaan tietyin väliajoin. Viitekorkona voi olla esimerkiksi Euribor-korko.
Euribor on päivittäin julkaistava viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahamarkkinoilla. Käytännössä Euribor on
se korko, jolla pankki saa lainattua rahaa muilta pankeilta, ja
pankki lainaa näitä varoja sitten Euriboria korkeammalla korolla eteenpäin (Euribor + marginaali).
KREDIT Kirjanpidossa merkitään taloudelliset tapahtumat
tileille, joiden oikeanpuoleisesta tilistä käytetään nimitystä
kredit tai hyvitys ja vasemmanpuoleisesta debet/debit.

KRIITTINEN PISTE tarkoittaa laskennallista liikevaihdon
määrää, jolla yritys tekee nollatuloksen. Tällöin ei synny voittoa eikä tappiota.
KULU Tietylle laskentakaudelle, useimmiten tilikaudelle, jaksotettu meno tai menon osa.
KÄYTTÖPÄÄOMA Yritystoiminta vaatii käyttöpääomaa, jota
tarvitaan kiinteiden kulujen, kuten vuokrien ja palkkojen maksamiseen.
LAINVOIMA tarkoittaa sitä, että jokin ratkaisu - tuomioistuimen tuomio tai jokin muu viranomaisen päätös - tulee lopulliseksi eikä siitä tavallisesti voi enää valittaa.
LAKISÄÄTEINEN On olemassa laki tai lakeja, jotka koskevat jotakin tiettyä asiaa ja kertovat kuinka tulee toimia. On
esimerkiksi olemassa vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden ottamisesta henkilö voi päättää itse, mutta lakisääteiset vakuutukset ovat pakollisia kaikille.
LEASING-RAHOITUS on käyttöomaisuuden pitkäaikaista
vuokrausta. Kohde, esimerkiksi kone tai laite, ei siirry käyttäjän omaisuudeksi, vaan sen käytöstä maksetaan ja sitten se
palautetaan omistajalleen. Leasing-rahoituksella saa koneen
tai laitteen käyttöön sitomatta siihen hankintahetkellä paljoa
rahaa eli edullisemmin kuin ostamalla sen omaksi.
LIIKEIDEA Liiketoiminta rakentuu liikeidealle, joka on ku
vaus tuotteen tai palvelun hyödystä, markkinoista ja toimialasta sekä siitä, miten idea kaupallistetaan.
LIIKEMERKKI tai logo on yrityksen rekisteröity tai vakiintunut tunnus, jonka avulla asiakkaat erottavat yrityksen kilpailijoista.

LIKVIDITEETTI tarkoittaa yrityksen maksuvalmiutta eli kykyä selviytyä maksuista niiden erääntyessä.
LIIKKEENHARJOITTAJA on yrittäjä, jolla on kiinteä toimipaikka tai joka työllistää toisia henkilöitä. Ks. kahdenkertainen kirjanpito.
LIITETIEDOT
Liitetiedot ovat se tilinpäätöksen pakollinen osa, jossa sanallisesti täydennetään tuloslaskelman ja taseen antamaa
numerotietoa yrityksen päättyneen tilikauden toiminnasta ja
taloudellisesta asemasta. Pienille ja mikrokokoisille yrityksille
on laadittu oma asetus (PMA-asetus pien- ja mikroyritysten
tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista), jossa kerrotaan vaadittavien liitetietojen sisällöstä ja tilinpäätöksessä käytetyistä
tuloslaskelma- ja tasekaavoista.
MAKSUEHTO selvittää sopimuksessa milloin ja miten
kauppahinta maksetaan myyjälle.
MUUTTUVAT ELI VÄLITTÖMÄT KULUT ovat materiaalija ostopalvelukuluja, jotka vaihtelevat myytävän tuotteen tai
palvelun määrän mukaan. Tämä tarkoittaa sitä rahamäärää,
joka tarvitaan kun hankitaan esimerkiksi myytävän tuotteen
raaka-aineet.
MYYNTIEHDOT koskevat kaupanteossa sovittavia asioita,
kuten hintaa, laatua ja toimitusaikaa.
MYYNTIKATE on se rahamäärä, joka myyjälle jää käteen,
kun asiakkaan maksamasta hinnasta on vähennetty tavaran tai palvelun tekemiseen liittyvät välittömät (muuttuvat)
kustannukset. Myyntikate ei huomioi liiketoiminnan kiinteitä
kustannuksia. Mitä matalampi myyntikateprosentti on, sitä
enemmän yritys tarvitsee liikevaihtoa, jotta toiminta olisi kannattavaa.

LIIKETOIMINTAMALLI kertoo, mitä yrityksessä tapahtuu,
jotta tuote tai palvelu voidaan tuottaa. Se on kuvaus yrityksen eri toiminnoista ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa.

NETTOHINTA Tuotteen hinta, josta on jo vähennetty kaikki
alennukset, tai siitä ei ole tarkoitus vähentää enää mitään.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA on kirjallinen suunnitelma liikeidean toteuttamisesta käytännössä. Se sisältää arvion kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä laskelmat
myynnistä, rahoitustarpeista ja rahoituslähteistä.

NETTOTULOS (tilikauden tulos) on yrityksen tulos verojen jälkeen, ennen tilinpäätössiirtoja. Toisin sanoen yrityksen
liikevaihdosta vähennetään muuttuvat kulut, kiinteät kulut,
poistot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot.

LIIKEVAIHTO on arvonlisäveroton rahamäärä, jonka yritys
saa liiketoiminnastaan, kuten tavaroiden ja palvelujen myynnistä tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi kuukaudessa tai vuodessa. Liikevaihdosta ei ole vähennetty myynnin aiheuttamia
muuttuvia tai kiinteitä kuluja.

OSAKE on osuus osakeyhtiön osakepääomasta. Osakkeenomistajat omistavat tietyn määrän osakkeita eli palan
yritystä. Heillä on omistuksensa mukaan äänivaltaa yhtiössä
ja voivat saada osakkeitaan vastaavaa osinkoa eli korvausta
yritykseen sijoittamastaan pääomasta. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, mikä on osakkeiden äänivalta
tai osinko-oikeus.

LIIKEVOITTO on tuloslaskelman erä, joka lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut sekä
poistot. Liikevoitto on liiketoiminnan voitto ennen voitonjakoa. Voitonjakona käsitetään tässä korot, verot ja osingot.

PALKAN SIVUKULUT ovat lakisääteisiä maksuja, jotka yrityksen täytyy suorittaa Verohallinnolle ja eläke- ja tapaturma-
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vakuutusyhtiöön sekä työttömyysvakuutusrahastoon työntekijälle maksettavan bruttopalkan lisäksi. Palkan sivukuluja
ovat sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, työtapa- ja ammattitautivakuutus-, työttömyysvakuutus- sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.
PERHEYRITYS on kyseessä silloin, kun yrityksessä työskentelee pääasiassa perheenjäseniä tai lähisukulaisia joko
osakkaina, vastuunalaisina yhtiömiehinä tai yrittäjää avustavina henkilöinä.
PK-YRITYS tarkoittaa pientä tai keskisuurta yritystä.
POISTOT Kuluvan käyttöomaisuuden, kuten rakennusten,
koneiden ja laitteiden hankintameno vähennetään kirjanpidossa poistoina sinä aikana kun siitä on taloudellista hyötyä
(hyödykkeen taloudellisena käyttöaikana).
POLKUHINTA tarkoittaa tuotantokustannuksiin ja yleisiin
markkinahintoihin verrattuna kohtuuttoman alhaista hintatasoa.
PUSKARADIO on nimitys epävirallisesta tiedosta, jota ihmiset kertovat toinen toisilleen. Puskaradio voi olla esimerkiksi
jutustelua työpaikalla tai kirjoittelua sosiaalisessa mediassa.
Jotkut henkilöt voivat levittää valheellistakin tietoa tahallaan.
PÄIVITTÄISTAVARA on päivittäin käytettävä kulutustavara
kuten kaikki elintarvikkeet, saippua ja wc-paperi.
PÄÄOMA on rahaa tai omaisuutta (apportti), jota yrittäjä itse
tai muu sijoittaja luovuttaa yritykseen. Pääoma voidaan jakaa
omaan ja vieraaseen pääomaan. Omaan pääomaan kuuluu
paitsi oma pääoma, joka on sijoitettu yritykseen, myös pääoma, joka on kertynyt tulorahoituksesta tai taseen omaisuuden arvostamisesta hankintamenoa korkeampaan arvoon.
Vieraan pääoman on joku ulkopuolinen sijoittanut yritykseen
ja se täytyy maksaa pois. Pääomalaina on lainaehdoista riippuen joko omaa tai vierasta pääomaa.
RAHOITUS Yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina rahaa.
Rahoitus voi olla yrittäjän omaa rahaa, tulorahoitusta, lainaa
tai julkista tukea.
REFERENSSI on viittaus aiemman työn tuloksiin, entisiin tai
nykyisiin asiakkaisiin pätevyyden osoittamiseksi.
SALDO on yrityksen kirjanpidossa debet- ja kredit-kirjausten
summien erotus. Reskontratiliotteessa saldo kertoo saatavan tai velan määrän ja pankin tiliotteessa tilillä olevan rahan
määrän tai luotollisen tilin käytetyn luoton.
SANEERAUS tarkoittaa yrityksen tervehdyttämistä. Saneerausta tehtäessä karsitaan kustannuksia esimerkiksi vähentämällä työvoimaa ja pyritään lisäämään tuottoja ja tehostamaan pääoman kiertoa. Yrityssaneeraus on tuomioistuimen
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hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen oikeushenkilön toiminta. Saneerausmenettelyssä voi
olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta.
SEGMENTTI on tietyn kokonaisuuden osa, esimerkiksi asiakkaat voidaan jakaa iän, koulutuksen ja tulotason mukaan
eri segmentteihin. Segmentoinnilla palvelu tai tavara ja sen
markkinointi voidaan kohdistaa tietylle asiakasryhmälle ja
saada näin kilpailuetua.
SITOUMUS on velvoittava lupaus. Se merkitsee, että henkilön pitää tehdä se, mihin hän sitoutuu tai mitä hän on luvannut tehdä.
STARTTIRAHA on harkinnanvarainen tuki päätoimiselle uudelle yrittäjälle. Tukea voi hakea työ- ja elinkeinotoimistosta.
Hakemus on tehtävä ennen yritystoiminnan käynnistämistä.
SUHDETOIMINTA Jatkuvaa toimintaa, jolla yritys pyrkii
saavuttamaan itselleen tärkeiden piirien kuten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden ymmärtämyksen, kannustuksen ja tuen. Samaa tarkoitetaan lyhenteellä PR-toiminta.
SUORA JA EPÄSUORA KILPAILU Suorassa kilpailussa
toinen yritys kilpailee avoimesti yrityksesi kanssa ja tarjoaa
samoja tuotteita ja palveluja. Epäsuorassa kilpailussa toinen
yritys tarjoaa erilaisia tavaroita ja palveluja kuin sinun yrityksesi, mutta tuotteet voivat tyydyttää samoja tarpeita. Esimerkiksi pizzeria kilpailee epäsuorasti hampurilaisravintolan
kanssa, mutta suoraan toisen pizzerian kanssa.
SÄHKÖINEN LASKU on yleistermi sähköisessä muodossa
olevalle laskulle. Sähköinen lasku voi olla kuluttajan e-lasku,
yritysten välinen verkkolasku tai laajasti tulkiten jopa sähköpostitse välitettävä pdf-muotoinen lasku.
TAKAUS tarkoittaa sitä, että toinen henkilö (takaaja) lupaa
maksaa henkilön velat luotonantajalle, jos velallinen itse ei
pysty maksamaan velkoja. Takaus voi olla esimerkiksi omavelkainen, yhteistakaus, yleistakaus tai täytetakaus.
TAKUU Takuuaikana myyjä vastaa tavarassa ilmenneistä virheistä tai puutteista. Yleensä myyjä antaa asiakkaalle uuden
tuotteen virheellisen tilalle tai palauttaa tuotteesta maksetun kauppasumman asiakkaalle. Laki ei määrää antamaan
takuuta, vaan sen antaminen on vapaaehtoinen lisäetu. Jos
takuuta ei ole tai takuuaika on kulunut umpeen, myyjä vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien
säännösten perusteella.
TARJOUS on kaupan tai sopimuksen aikaansaamiseksi
toiselle osapuolelle (myyjälle tai ostajalle) tehty sitova esitys
kaupan ehdoista (esimerkiksi hinta ja toimitusaika).

TASE on yrityksen tilinpäätökseen kuuluva laskelma, joka
kertoo yrityksen varat ja velat tiettynä ajankohtana. Taseessa yrityksen omistama omaisuus listataan vastaavaa-otsikon
(debet) alle, kun taas yrityksen oma pääoma ja velat listataan
vastattavaa-otsikon (kredit) alle, samoin kuin tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset.

TULOSLASKELMA on osa yrityksen tilinpäätöstä. Muut
osat ovat tase, toimintakertomus ja liitetiedot. Tuloslaskelma
esittää tilikaudelle kuuluvat tulot eli tuotot, ja tilikaudelle kuuluvat menot eli kulut, vähennyslaskumuotoisena laskelmana.
Tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tulos (voitto tai tappio)
tiettynä aikana.

TILIKAUSI on kirjanpidon ajanjakso (yleensä 12 kuukautta),
jolla selvitetään yrityksen tulos (= voitto tai tappio). Poikkeustilanteissa yrityksen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin
12 kuukautta (enintään kuitenkin 18 kuukautta) kun toimintaa aloitetaan tai lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa
muutetaan (Kirjanpitolaki). Ammatin- tai liikkeenharjoittajan
tilikauden tulee olla kalenterivuosi, ellei se laadi tilinpäätöstä
ja noudata kahdenkertaista kirjanpitoa.

TyEL on työntekijän eläkevakuutus, joka otetaan eläkevakuutusyhtiöstä. Yrittäjän täytyy ottaa vakuutus, kun työntekijän palkka ylittää 57,51 euroa kuukaudessa (vuonna 2016).

TILINPÄÄTÖS on laskelma, joka tehdään tilikaudelta. Siitä
selviää yrityksen tilikauden tulos ja varallisuusasema. Siihen
sisältyy tilikauden tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot
ja luettelo kirjanpidosta ja aineistoista. Se tehdään kunkin tilikauden päättyessä. Tilinpäätöksen tarkastaa tilintarkastaja,
jos yritys on tilintarkastusvelvollinen tai jos tilintarkastus halutaan tehdä vapaaehtoisesti. Tilinpäätöstä ei tarvitse laatia sellaisen ammatin- ja liikkeenharjoittajan, jolla sekä päättyneellä
että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään
yksi seuraavista kolmesta raja-arvoista tilinpäätöspäivänä:
1) Taseen loppusumma 350 000 euroa.
2) Liikevaihto 700 000 euroa.
3) Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

TYÖTTÖMYYSKASSA maksaa työttömille jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa. Se tarkoittaa, että päivärahan
suuruus riippuu aikaisemmasta palkasta. Liittyminen työttömyyskassaan on vapaaehtoista. Suomessa on erikseen
työttömyyskassat palkansaajille ja yrittäjille.

TOIMIALA kertoo minkälaista liiketoimintaa yritys harjoittaa,
esimerkiksi ravintolatoimintaa tai tekstiilien vähittäiskauppaa.
TOIMINTA-AJATUS on kuvaus siitä, mikä on yrityksen
toiminnan tarkoitus eli miksi yritys on olemassa. Yrityksen
liikeidea on toimintasuunnitelma, joka kertoo miten toimintaajatusta käytännössä toteutetaan.
TOIMITUSJOHTAJA hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän
vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on
annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
TULLAUS Kun maahan tuodaan tai maasta viedään tavaraa,
siihen liittyy verotuksellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä. Tullaus hoidetaan tulliviranomaisen kanssa (www.tulli.fi > Yrityksille). Tullauksessa täytetään ilmoituslomake, jossa annetaan
viranomaiselle tietoa tavarasta, esimerkiksi arvo ja määrä.
TULORAHOITUS Tulorahoituksella tarkoitetaan päivittäisestä yritystoiminnasta saatavia tuloja, joilla on katettava yrityksen menot.

TYÖTTÖMYYSETUUS Työttömälle työnhakijalle voidaan
maksaa työttömyysetuutena Kansaneläkelaitoksen eli Kelan
työmarkkinatukea, peruspäivärahaa tai työttömyyskassan
ansiosidonnaista päivärahaa.

VAKAVARAISUUS Mitä enemmän yrityksellä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääomaan, sitä vakavaraisempi
yritys on.
VAKUUS Vakuudella luotonantaja pyrkii varmistamaan
saamisensa. Esimerkiksi kahden tai kolmen kuukauden
ennakkovuokra, joka maksetaan toimitilojen vuokrauksen
yhteydessä. Vakuudet jaetaan reaali- ja henkilövakuuksiin.
Reaalivakuus tarkoittaa esinekohtaista velkavastuuta, jossa vastaavaksi on osoitettu tietty omaisuus. Henkilövakuus
tarkoittaa henkilökohtaisen velkavastuun ottamista toisen
velasta. Henkilövakuus on esimerkiksi takaus.
VELKAKIRJA Asiakirjaa, johon merkitään velan osapuolet,
lainamäärä, maksuaikataulu ja velan korko, kutsutaan velkakirjaksi.
VERKKOKAUPPA on internetin välityksellä toimiva sähköinen kauppapaikka. Kuluttajien tekemiin ostoksiin sovelletaan etämyynnin säännöksiä, joihin kannattaa tutustua huolella ennen kaupan perustamista.
VERKKOLASKU on sähköisessä muodossa lähetettävä ja
vastaanotettava lasku. Laskudata välittyy suoraan laskuttajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tietojärjestelmään ja reskontraan, jossa lasku voi siirtyä suoraan
hyväksyttäväksi, maksuunpanoon, kirjanpitoon ja lopuksi
arkistointiin. Sähköisiä laskuja eri muodoissaan voi lähettää
useimmilla taloushallinto- ja laskutusohjelmilla. Yksittäisten verkkolaskujen lähettäminen onnistuu myös ilmaisilla
laskutusohjelmilla tai operaattoreiden tarjoamilla verkkolaskulomakkeilla sekä verkkopankissa. Verkkolaskun välittämi-
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Perustamisopas
2016
nen maksaa aina laskukohtaisen veloituksen, mutta ei enää
yleensä aloitus- tai kuukausiveloitusta. Julkishallinto on suurelta osin siirtynyt verkkolaskutukseen.
VERKOSTOITUMINEN Verkostoilla tarkoitetaan yhteistyökumppaneita, jotka tuovat lisäarvoa yritykselle. Verkostoitua
voi myös kilpailijoiden kanssa ja toteuttaa esimerkiksi yhteisen sanomalehti-ilmoituksen.

ammattitaidon omaavalle henkilölle, mikäli hänet palkattaisiin
työhösi. YEL-työtulo ei siis ole yrittäjän verotettava tulo tai
yrityksen tuottama voitto. YEL-vakuutuksen työtulon minimiraja on 7 557,18 euroa vuodessa (vuonna 2016). Ohjeita
yrittäjän työtulon määrittämisestä saat Eläketurvakeskuksen
sivuilta www.etk.fi > Eläkejärjestelmät > Suomi > Eläketurvan kattavuus ja vakuuttaminen > YEL-yrittäjät.
YHDENKERTAINEN KIRJANPITO Ks. kirjanpito

VIIVÄSTYSKORKO on laskun maksupäivän eli eräpäivän jälkeen maksettava korko, lisämaksu, jos alkuperäistä
summaa ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko on Euroopan keskuspankin puolivuosittain määrittämä viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Tämä on ylin korko,
jota elinkeinonharjoittaja voi periä kuluttajalta. Aikavälillä
1.1.–30.6.2016 ko. viivästyskorko voi olla 7,5 prosenttia.
Kaupallisissa sopimuksissa viivästyskorko on viitekorko 
+ 8 prosenttiyksikköä. Aikavälillä 1.1.–30.6.2016 korko on
8,5 prosenttia.
VOITTO Liikevoitto on tuloslaskelman erä, joka saadaan
vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut ja kiinteät kulut
sekä poistot. Liikevoitto on liiketoiminnan tulos ennen voitonjakoa.
VOITONJAKO on jaettavaksi päätetty osa yrityksen voitonjakokelpoisista varoista. Osakeyhtiön osakkaille voidaan
jakaa taseen jakokelpoisen pääoman osoittama määrä.
YEL-VAKUUTUS on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus,
jonka perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea. Myös kaikkien
Kelan päivärahojen, kuten sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäivärahojen suuruus riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi
ilmoitetusta yrittäjän työtulosta. YEL-työtulon tulee vastata
vähintään sellaista palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan
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YLEISTOIMIALA tarkoittaa, että yritys harjoittaa, tai että
sillä on mahdollisuus harjoittaa, kaikkea laillista liiketoimintaa. Tällainen yleistoimiala voidaan ottaa yrityksen perustamisasiakirjoihin ja ilmoittaa kaupparekisteriin. (Ei siis ilmoiteta
mitään tiettyä toimialaa, kuten rakennusala tai siivousala.)
YRITTÄJÄ on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa harjoittaa yrityksen kautta liiketoimintaa. Toiminnan tavoitteena on riskiä kantamalla muuttaa liiketoimintamahdollisuus voitoksi.
YRITYSHAUTOMO auttaa aloittavaa yritystä niin, että se
voi kasvaa ja kehittyä. Yrityshautomo tarjoaa yritykselle esimerkiksi toimitilat, neuvonta- ja asiantuntijapalveluja, mentorointia, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia. Yrittäjä
tekee määräaikaisen sopimuksen yrityshautomon kanssa,
yleensä kahdeksi vuodeksi.
YRITYSMUOTO Suomessa rekisteröitäviä yritysmuotoja
ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö,
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta sekä harvinaisemmat yritysmuodot julkinen osakeyhtiö ja eurooppayhtiö.
Yritysmuoto vaikuttaa yrittäjän vastuun rajaukseen, yrityksen
perustajien minimihenkilömäärään, verotukseen, voitonjakoon sekä alkuvaiheen rekisteröintimaksuun ja tarpeelliseen
minimipääomaan.

Muistiinpanoja
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Uusyrityskeskukset palvelevat
Espoo

YritysEspoo (Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry)

Helsinki

NewCo YritysHelsinki (Helsingin Uusyrityskeskus ry),
Naisyrittäjyyskeskus ry

Hyvinkää ja Riihimäen seutu

YritysVoimala Oy (Hyvinkään-Riihimäen seudun uusyrityskeskus)

Hämeenlinna

Hämeen Uusyrityskeskus ry

Imatra

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Joensuu

Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry

Jyväskylä

Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry

Keski-Uudenmaan alue

Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry

Kokkola

Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Firmaxi

Kotkan-Haminan seutu

Cursor Oy

Kouvolan seutu

Kouvola Innovation Oy

Kuopio

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry

Lahti

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Lappeenranta

Wirma Lappeenranta Oy

Lohjan ja Raaseporin alueet

Novago Yrityskehitys Oy

Loviisa-Porvoon seutu

Kehitysyhtiö Posintra Oy

Meri-Lappi

Meri-Lapin Startti Oy

Mikkeli

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo

Oulu

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Pietarsaari

Pietarsaaren Seudun Uusyrityskeskus Concordia

Porin alue

Prizztech Oy

Savonlinna

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy / Uusyrityskeskus

Seinäjoki

Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Neuvoa-antava

Sisä-Savo

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

Tampere

Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri

Turku

Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri

Vaasa

Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia

Vakka-Suomi

Ukipolis Oy

Vantaa

YritysVantaa (Vantaan Uusyrityskeskus ry)

Varkaus

Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

www.uusyrityskeskus.fi

