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Ole rohkea,  
mutta malta pohtia

K iinnostus yrittäjyyteen, yrittäjämäiseen 
työntekoon ja kevytyrittäjyyteen on kasvus-
sa. Uskon, että taustalla vaikuttaa meidän 
jokaisen halu tehdä asioita omalla taval-

lamme, omien arvojemme mukaisesti. Yhä useam-
malle työ ei ole vain työtä, josta saamme palkan 
tehdä muita juttuja. Yhä useammalle meistä työn 
merkityksellisyys on tärkeää. Yrittäjyys on keino 
tehdä asiat omalla tavallaan.

Samalla yrittäjyys, kevytyrittäjyys ja yrityksen pe-
rustaminen on digitalisaation ansioista helpom-
paa ja nopeampaa kuin aikaisemmin. Toiminimen 
voi Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilla pe-
rustaa hetkessä ja osakeyhtiön voi nykyään perus-
taa netissä ilman osakepääomaa. Niin sanottuja ke-
vytyrittäjyyspalveluja tarjoaa moni toimija ja myös 
niiden käyttäminen on vaihtoehto.

Helppous ei kuitenkaan ole poistanut yrittäjyyden 
perustaa ja vaikutuksia. Yrittäjä saa nauttia yrittä-
jyyden menestyksestä, mutta kantaa myös yrittäjyy-
den riskit. Myös lainsäädäntömme ja sosiaaliturva-

järjestelmämme näkökulmasta on merkitystä sillä, 
oletko yrittäjä vai palkansaaja.

Siksi kannattaa ennen yrittäjyyden aloittamista py-
sähtyä hetkeksi miettimään, mikä on juuri minulle 
oikea tapa toteuttaa yrittäjyysunelmani. Mistä aloi-
tan ja miten aion jatkaa? On tärkeää varmistaa, et-
tä otat huomioon eri näkökulmat ja että käytössäsi 
on luotettava, ajantasainen tieto. 

Uusyrityskeskus on luotettava kumppanisi. Uusyri-
tyskeskuksesta saat oikeaa ja ajantasaista tietoa, 
puolueetonta apua pohdintaasi, sparrausta liike-
idean kehittämiseen sekä vastauksia kysymyksii-
si. Palvelumme on maksutonta ja käytettävissä heti 
ensimmäisestä pohdinnasta yrittäjyyden alkutaipa-
leelle saakka.  

Susanna Kallama
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry

Katso oma  Uusyrityskeskuksesi  
www.uusyritys keskus.fi 

Yrittäjyys on hieno juttu. 
Se on yhdistelmä vapautta 
ja vastuuta. Se antaa 
sinulle mahdollisuuden 
toteuttaa unelmasi omalla 
tavallasi. Mutta alussa 
kannattaa malttaa hetkinen 
– yrittäjyydessä huolella 
suunniteltu on vakaampi 
pohja menestykselle.

w

 pääkirjoitus 



4

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

 Yrityksen 

 perustaminen 

• Yrityksen perustamisen  
vaiheet .................................50

• Yritysmuodot .......................52

• Yrityksen ja yksityisen 
elinkeinoharjoittajan  
rekisteröinti ..........................60

• Alkavan yrityksen  
sopimukset ..........................63

• Tiedolla varmuutta –  
suojauksella kilpailuetua ......65

 Alkaisitko 

 yrittäjäksi? 

• Mitä yrittäminen on? ...............10

• Voisiko sinustakin tulla  
yrittäjä? ...................................11

• Mistä yritysidea? .....................12

• Yrittäjyyden monet  
muodot ...................................14

• Yritysideasta liikeideaksi ..........16

 Ennen yrityksen 

 perustamista 

• Liiketoimintasuunnitelma .........18

• SWOT-analyysi .........................23

• Riskienhallinta ja huijaukset .....24

• Starttiraha ja soviteltu  
päiväraha ..................................26

• Yrityksen rahoitus ....................29

• Markkinointi, myynti ja  
mainonta ..................................34

• Hinnoittelu ...............................40

• Luvanvaraiset toimialat ............42

• Ulkomaalaisten luvat ja  
rekisteröinnit ............................47

 Yritystoiminnan 

 aloittaminen 

• Yritystoiminnan  
aloittaminen  ........................... 68

• Vakuutukset ............................ 69

• Yrittäjän työttömyysturva ....... 71

• Aloittavan yrittäjän  
muistilista ............................... 76

• Tärkeät linkit ............................ 78

SISÄLTÖ

SEURAA MEITÄ

www.uusyrityskeskus.fi

 Yrityksen 

 toiminta 

• Laskutus ja perintä ...................80

• Yrityksen kirjanpito ja  
tilinpäätös ................................82

• Tuloverotus ..............................85

• Arvonlisävero ...........................89

• Työnantajaksi ryhtyminen ........92

• Yrityksen ympäristövastuu .......101

• Yrityssanastoa ..........................102

• Uusyrityskeskukset  
palvelevat .................................106

• Muistiinpanoja ..........................107

suomen 
uusyrityskeskukset

uusyrityskeskus

uusyrityskeskus

uusyrityskeskus

uusyrityskeskus

JULKAISIJA Suomen Uusyrityskeskukset ry
KUSTANTAJA SUK-Palvelu Oy
TOIMITUS Uusyrityskeskusverkosto
TIETOSISÄLLÖN PÄIVITYS Tuulikki Holopainen | Asiatieto Oy
PÄÄTOIMITTAJA Susanna Kallama | Suomen Uusyrityskeskukset ry 
p. 040 587 2445 | susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi
TOIMITUSSIHTEERI Anna Laaksonen
Suomen Uusyrityskeskukset ry | p. 050 577 1392
anna.laaksonen@uusyrityskeskus.fi

PAINO Grano Oy
ULKOASU Nea Ivars | Graafinen suunnittelu Gomedia Oy
KUVITUKSET Ilja Karsikas | Napa Arts and Licensing Agency Oy
ILMOITUSMYYNTI Minna Siitari | p. 040 536 4031
minna.siitari@uusyrityskeskus.fi

© Uusyrityskeskukset 2020 Kaikki oikeudet pidätetään.
ISO 9001

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2020 | www.perustamisopas.fi



APUA RAVINTOLAN 
PERUSTAMISEEN

Haaveiletko oman 
ravintolan perustamisesta? 
Rakenna ravintolasi -palvelu 
tarjoaa käytännönläheistä 
tietoa, tukea ja inspiraatiota 
ravintolatoiminnan 
käynnistämiseen.  

Samalla voit ryhtyä 
helposti ja nopeasti 

Wihurin Metro-tukun 
asiakkaaksi sekä saada 

rahanarvoisia etuja 
yhteistyökumppaneiltamme. 

Tutustu maksuttomaan 
palveluun osoitteessa 
rakennaravintolasi.fi!

www. rakennaravintolasi.fi

PAINO Grano Oy
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KUVITUKSET Ilja Karsikas | Napa Arts and Licensing Agency Oy
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Tamperelainen Unikie katsoo 
keinonäöllä pitkälle tulevaisuuteen

 VUODEN UUSYRITTÄJÄ 2019 
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LiDAR-tutka näkee 
myös sen, mitä 

ihmissilmä ei erota.

Esko Mertsalmi perusti Unikien neljän kumppaninsa kanssa 
IT-alan konsultointia ja ohjelmistosuunnittelua varten vuonna 
2015. Tänä päivänä Vuoden Uusyrittäjä 2019 työllistää 
yritysostojen myötä jo lähes 280 henkilöä.
KUVA Marjaana Malkamäki  TEKSTI Anna Laaksonen



Keinonäöstä on moneksi
Tamperelainen Unikie Oy on erikoistunut ympäristön ha-
vainnointiin ja itseohjautuviin ajoneuvoihin liittyvien rat-
kaisujen kehitykseen. Yrityksen tavoitteena on nousta kan-
sainvälisten markkinoiden kärkeen keinonäköön liittyvissä 
tuotteissa.

Unikien keinonäkösovellusta voidaan käyttää itseohjautu-
vien autojen lisäksi myös muiden liikennevälineiden ohjaa-
miseen ja liikenteen valvontaan. Häiriötilanteessa sovellus 
mahdollistaa esimerkiksi ajokaistojen sulkemisen onnetto-
muuksien välttämiseksi.

Kasvu ja kansainvälisyys toiminnan keskiössä  
Kaksi viidestä perustajasta oli aikanaan asunut pitkään Yhdys-
valtain Piilaaksossa, joten Mertsalmen mukaan laajentuminen 
ulkomaille oli Unikielle itsestäänselvyys. 

– Lähdimme heti alusta panostamaan tuotekehitykseen, jo-
ka tukee kansainvälisiä markkinoita. Näimme merkit, että au-
toteollisuus tulee muuttumaan rajusti ja tuo globaali muutos 
olisi Suomelle iso mahdollisuus.

Tuttuna maana Yhdysvallat oli Unikien ensimmäinen laa-
jentumiskohde, mutta melko nopeasti Saksa nousi myynnis-
sä USA:n ohi. Nykyään toimintaa on myös Ruotsissa ja muuta-
maan muuhunkin maahan on valmiudet mennä nopeasti eli 
suunnitelmat ja verkostot ovat odottamassa.

Asiantuntijan apu on isollekin toimijalle tärkeää
Esko Mertsalmi korostaa asiantuntija-avun merkitystä yrityk-
sen perustamisvaiheessa. Tamperelaiseen Uusyrityskeskus En-
simetriin unikielaiset olivat yhteydessä jo alkutalvesta 2015. 
Yritysneuvoja Anu Lehtolalta saadut asiantuntijalähetteet 
ohjasivat perustajat muun muassa tapaamiseen lakimiehen 
kanssa.  

– Osakassopimukset ja perustamiskirjat kannattaa ilman 
muuta tehdä asiantuntijan kanssa. Käytimme Uusyrityskes-
kuksen tarjoamaa palvelua myös yrityskonseptin taloudelli-
seen sparraamiseen.  

Tulevaisuuden toimiala
Unikiella on selkeä liiketoimintasuunnitelma olla viiden vuo-
den päästä maailmanlaajuinen toimija yli sadan miljoonan 
euron liikevaihdolla. Tämä tarkoittaa myös lisääntyvää hen-
kilöstötarvetta: jo nyt Unikie haluaa rekrytoida reilusti yli sa-
ta ihmistä.

– Haluamme osaltamme vaikuttaa Suomen vientiteollisuu-
teen isossa mittakaavassa. Suomella on nyt mahdollisuus luo-
da miljardibusiness autoteollisuuden tarpeisiin, siihen pitää 
vain tarttua!

Unikien vahva kasvuhakuisuus vakuutti myös Vuoden Uus-
yrittäjä -kilpailun raadin.
– Unikien vahva kasvu ja kansainvälistyminen puhuvat puo-
lestaan. Yritys toimii tulevaisuuden toimialalla – menestystä 
on lupa odottaa myös jatkossa. Esimerkki kertoo myös, että jo-
kainen liikeidea hyötyy neuvonnasta ja mahdollisuus sparrata 
ajatuksiaan asiantuntijoiden kanssa kannattaa käyttää, sanoo 

VUODEN UUSYRITTÄJÄ -KILPAILU

Valtakunnallisen Vuo-
den Uusyrittäjän 2019 va-
litsivat Suomen Uusyri-
tyskeskukset ry yhdessä 
Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen ja Varman kanssa.

Paikalliset Uusyrityskes-
kukset valitsevat ensin 
omilta alueiltaan kahdes-
ta viiteen vuotta toimi-
neiden yritysten joukos-
ta Vuoden Uusyrittäjän 
ja ilmoittavat tämän mu-
kaan valtakunnalliseen 
kilpailuun. Vuoden Uus-
yrittäjäksi valitaan yrittä-
jä, jonka yritystoiminnan 
käynnistäminen on ollut 

hallittua sekä suunnitel-
mallista ja jonka yrityk-
sellä arvioidaan olevan 
hyvät mahdollisuudet ke-
hittyä kannattavaksi.

Vuoden Uusyrittäjän pal-
kitsemisen lisäksi kilpai-
lussa annetaan kunnia-
mainintoja menestyneille 
yrittäjille. Valintaraati pal-
kitsee voittajan ja kunnia-
maininnan saaneet yrittä-
jät stipendeillä.
Valtakunnallinen Vuoden 
Uusyrittäjä julkistetaan ja 
palkitaan Uusyrityskes-
kusten kesäpäivillä kesä-
kuun alussa.
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Suomen Uusyrityskeskuk-
set ry:n toimitusjohtaja 
Susanna Kallama.

Kasvu ja kansainvälis-
tyminen eivät ole ainoi-
ta kohtia, joihin Unikiessa 
panostetaan. Tuotekehi-
tys, myynti ja logistiikka-
kin vaativat huolenpitoa, 
jotta kaikki toimii sau-
mattomasti yhteen. Näi-
den lisäksi on tärkeää ra-
kentaa yritys tukemaan 
myös työntekijöiden hy-
vinvointia.

Yrittäjän maailma on täynnä mahdollisuuksia
Mertsalmelle oli tärkeää saada kaverit mukaan yritykseen. 
Lauri Kolari, Seppo Kolari ja Jani Väisänen työskentelevät 
yrityksessä edelleen keskeisissä rooleissa. Viides perustaja, en-
tinen jääkiekkoilija Mikko Eloranta sai pari vuotta sitten tar-
jouksen siirtyä New York Rangersin kykyjenetsijäksi ja tämä ti-
laisuus hänelle toki suotiin.

Yhdessä kaverukset muodostavat hyvän tiimin, joka jakaa 
vastuun ja jossa jokaisella on oman luontaisen vahvuutensa 
mukainen rooli.

– Minulla yrittäjyys tulee persoonasta, se on elämäntapa. 
Aloittavaa yrittäjää Esko Mertsalmi kehottaa ehdottomasti 

tarttumaan tilaisuuteen, jos sellainen eteen tulee. Ettei jälki-
käteen harmita, kun mahdollisuus jäi käyttämättä.

“Lähdimme 
heti alusta 

panostamaan 
tuote-

kehitykseen, 
joka tukee 

kansainvälisiä 
markkinoita.”



YEL on paljon  
enemmän kuin  
vanhuuden turva
Yrittäjä, haluamme auttaa sinua huolehtimaan toimeentulostasi. 
Tiesitkö, että YEL-vakuutus on lakisääteinen ja määrittelee  
eläkkeen lisäksi myös yrittäjän oikeuden kaikkeen muuhun  
sosiaaliturvaan sekä etuuksien tason.

Laita työeläkevakuutus kerralla kuntoon osoitteessa 
varma.fi/yrittaja/tule-asiakkaaksi.

Tarvitset YEL vakuutuksen, kun 

• olet 18-67-vuotias yrittäjä 

• työskentelet omassa yrityksessäsi 

• yrittäjätoimintasi jatkuu vähintään  
neljä kuukautta ja 

• työtulosi eli työpanoksesi arvo on vähintään 
7958,99 € vuodessa (2020).

Uutena yrittäjänä saat 22 % alennuksen 
YEL-vakuutusmaksuusi neljän  
ensimmäisen vuoden ajalta.
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Ennen yrittäjäksi 
ryhtymistä on syytä 

punnita eri vaihtoehtoja 
ja pohtia omaa 

soveltuvuuttaan 
yrittäjyyteen. 

Uusyrityskeskuksesta 
saat asiantuntija-apua ja 

keskustelukumppanin, 
kun mietit yrittäjä-

valmiuksiasi ja 
yritystoimintasi 

edellytyksiä.

KUVA: PIHLA LIUKKONEN

 alkaisitko 

 yrittäjäksi 

Kevytyrittäjyys auttoi 
alkuun 
Mikkeliläinen Susanna Jordan 
on ohjannut liikuntaa ja 
joogaa useiden vuosien ajan. 
Ensin palkkatöissä, sitten 
laskutuspalvelun kautta ja 
maaliskuusta 2019 omalla 
toiminimellään Jordan House. 

Apua yrityksen perustamiseen 
hän sai Mikkelin seudun 
Uusyrityskeskuksesta. 
 
Lue www.uusyrityskeskus.fi 
kuinka Susanna Jordan lopulta 
toteutti unelmansa itsenäisenä 
yrittäjänä.

”Kynnys laittaa heti 
pystyyn oma toiminimi 

oli korkea, joten kun 
kuulin ystävältäni 

laskutuspalvelusta, 
tuntui se loistavalta 

mahdollisuudelta siinä 
elämäntilanteessa.”

Susanna Jordan

 Jordan House 
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Yrittäjiä tarvitaan yhä enemmän, 
sillä yrittäjyys on yhteiskunnan 
elinehto ja liikkeellepaneva voi-

ma. Viimeisen kymmenen vuoden aika-
na yrittäjyysasenteissa onkin tapahtunut 
valtava muutos. Nyt joka kahdeksas suo-
malainen nuori miettii yrittäjyyttä vaih-
toehtona. Vielä 2000-luvun alussa samaa 
mieltä oli vain prosentti, pari. Nuor-
ten into näkyy jo yrityskentässä. Noin   
15 prosenttia Uusyrityskeskusten kautta 
perustetuista uusista yrityksistä on alle 
26-vuotiaiden perustamia.

Yrittäminen on hyvä ammatinvalinnan 
vaihtoehto. Vaikka yrittäminen on kol-
mella sanalla määriteltynä työtä, työtä 
ja työtä, yrityksen perustamisen syyksi ei 
riitä työttömyys. Tuskin löytyy riittävästi 
ihmisiä, jotka tulisivat asiakkaiksesi vain 
työllistääkseen sinut. 

Yrityksesi ja sen tarjoamien tavaroiden 
tai palvelujen täytyy olla tarpeellisia 
riittävän suurelle määrälle asiakkaita ja 
heidän täytyy olla valmiita maksamaan 
niistä. 

Ennen kuin ryhdyt yrittäjäksi, 
mieti seuraavia kysymyksiä: 

• Mikä on oma elämäntilanteesi?
• Onko sinulla sellainen luonne 

ja sellaisia ominaisuuksia, että 
sovit yrittäjäksi?

• Onko yritysideasi tarpeeksi 
hyvä?

• Mistä löydät asiakkaita?

Yritystoiminnan tavoitteena on, että yritys 
menestyy ja tuottaa voittoa. Yrittäminen 
on toimintaan liittyvien riskien tunnista-
mista ja niihin varautumista eli taito tehdä 
toiminnasta kannattavaa. Yrittäminen on 
myös uskomista omaan liikeideaan. Yrittä-
minen voi olla elämäntapa tai keino hank-
kia elanto ja työllistää itsensä. Taloudelliset 
motiivit eli halu ansaita rahaa on välttämä-
tön, jos yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työl-
listää mahdollisesti myös muita. Yrittämi-
nen on oman ammattitaidon, osaamisen ja 
sosiaalisten taitojen hyödyntämistä. Hyvä 
yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimi-
va liikeidea, yhdistettynä osaavaan yrittä-
jään, johtavat yleensä onnistumiseen.

KUKA ON YRITTÄJÄ?
Yrittäjän määritelmä riippuu vastaajas-
ta. Viranomaiset yritysoikeudessa sekä 
eläke- ja työttömyysasioissa määrittele-
vät yrittäjän eri tavoin. Yhden määritel-
män mukaan yrittäjä on henkilö, joka yk-
sin tai yhdessä muiden kanssa harjoittaa 
liiketoimintaa yrityksessä, jonka tavoit-
teena on voitto. Toimintaan liittyy riskin 
ottaminen. 

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katso-
taan henkilö, joka työskentelee yrityk-
sessä, josta hän itse tai hän yhdessä 
perheensä kanssa omistaa laissa määri-
tellyn osuuden. Yrittäjänä pidetään myös 
henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta 
työ- tai virkasuhteessa (esimerkiksi free-
lancer ja laskutusyhteisöjen kautta teh-
tävä työ). Pelkkä yrityksen tai sen osan 
omistaminen ei vielä tee kenestäkään 
yrittäjää.

Mitä yrittäminen on?

Kaupan liitto
– Yhdessä enemmän!

VAHVA VAIKUTTAJA
Kaupan liitto edustaa elinkeino elämän 
suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työl-
listää lähes 300 000 henkilöä Suomessa. 
Liittomme piirissä on noin 7 000 jäsenyri-
tystä, ja edustamme sekä vähittäis- että 
tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja 
työmarkkinaedunvalvonnassa.
 
JÄSENIEMME PARHAAKSI
Valvomme jäsenyritystemme etuja neu-
vottelemalla kaupan työehtosopimukset 
sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön vapaan 
ja vastuullisen kilpailun sekä tehokkaiden 
markkinoiden puolesta. Kehitämme ja 

tuemme kaupan tutkimusta, koulutus-
ta ja viestintää sekä toimialan verkos-
toyhteistyötä.

 Kaupan liiton jäsenenä varmistat 
yrityksellesi luotettavan ja ajan tasalla 
olevan tiedon kaikissa kaupan edunval-
vonta-asioissa. Jäsenpalvelustamme 
saat ohjeita ja tukea työsuhteisiin  
liittyvien ongelmien ratkomiseen.  
Tarjoamme tutkimustietoa liiketoimin-
nan kehittämiseen sekä laadukasta 
koulutusta ja tapahtumia, joiden avulla 
pysyt ajan tasalla kaupan viimeisim-
mistä kehitysaskeleista ja näkymistä.

Tule mukaan! 
Lue lisää jäsenyydestä  

osoitteessa www.kauppa.fi 
tai ota yhteyttä:  

kauppa@kauppa.fi / 
p. (09) 172 850.



11Alkaisitko yrittäjäksi

Yrittäjänä toimiminen on tänä päi-
vänä yksi suosituimmista tavoista 
tehdä työtä. Palkkatyö ei ole enää 

yhtä turvallinen valinta kuin ennen, ja ero 
yrittäjyyteen liittyviin riskeihin on kaven-
tunut. Yrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden 
harjoittaa jotakin ammattia itsenäisesti, 
ilman työnjohdon valvontaa ja määräys-
valtaa. 

Onko minusta yrittäjäksi? Kysymys askar-
ruttaa monen työttömän tai opiskelunsa 
päättävän mieltä. Myös moni toisen palve-
luksessa oleva pohtii oman yritystoimin-
nan aloittamista. Yrittäjänä menestymi-
nen riippuu usein ratkaisevasti yrittäjästä 
itsestään ja hänen persoonastaan.

Yrittäjäksi ryhtyvällä on yleensä osaa-
mista tai ammattitaitoa, johon yrityside-
an voi onnistuneesti yhdistää. Yrityksen 
pyörittämiseen tarvitaan yrittäjäval-
miuksien lisäksi yrittäjätaitoja. Näitä 
ovat yritystoiminnan johtaminen, ta-
loushallinto, markkinointi ja varsinai-
nen palvelu tai tuotanto. Kaikkea ei yrit-
täjäksi aikovan tarvitse aina itse osata, 
sillä näitä taitoja voi ostaa toiselta yrit-
täjältä. Näin moni tekeekin ostaessaan 
esimerkiksi kirjanpitopalveluja tilitoi-
mistosta tai markkinointiapua mainos-
toimistosta. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja val-
miudet luovat perustan onnistuneelle 
yritystoiminnalle. Pohdi siis omia vah-
vuuksiasi. Lisäksi eri toimialoilla tarvi-
taan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. 
Mitä sinun pitää vielä kehittää?

Yrittäjäksi ryhtyvän tulee tuntea se toi-
miala, jolle aikoo yrityksen perustaa.
Lisäksi täytyy tuntea taloushallinnon 
perusteet, hinnoittelu, budjetointi ja 
markkinointi. Koulutuksen ja asiantun-
tijoiden avulla on mahdollista omaksua 
näitä taitoja ja tietoja.

Kannattaa muistaa, että yrittäjäksi siir-
tyminen ei välttämättä merkitse sitä, et-
tä yrittäjänä pitäisi toimia lopun ikään-
sä. Yrittäjätoimintaa voi ajatella yhtenä 
vaiheena ja osana työuraa.

Onko sinulla
 yrittäjä ominaisuuksia? 

• Oletko päättäväinen?
• Oletko ahkera, luova ja rohkea?
• Uskallatko ottaa riskejä?
• Oletko oma-aloitteinen ja 

tuloksiin pyrkivä?
• Kestätkö epävarmuutta?

Yrittäjyyteen motivoivat  
tekijät 

• Voit olla oman itsesi pomo.
• Voit päättää itse, mitä teet.
• Voit vaikuttaa omiin työaikoihisi.
• Sinulla on mahdollisuus ansaita 

enemmän kuin palkkatyössä 
toisen palveluksessa.

• Voit toteuttaa itseäsi.
• Voit työllistää muita.

Yrittäjäksi ryhtymisen 
haasteita 

• Mistä saat rahoituksen 
yrityksellesi?

• Tiedätkö, mitä vaatimuksia 
lainsäädäntö asettaa toimi-
alallesi?

• Tunnetko toimialasi ja sen 
kilpailutilanteen?

• Onko sinulla kokemusta ja 
osaamista toimialastasi?

• Osaatko suunnitella ajan-
käyttösi niin, että sinulle jää 
myös vapaa-aikaa? 

Voisiko sinustakin tulla 
yrittäjä?

Yrittäjäksi ryhtyvän 
tulee tuntea se 
toimiala, jolle aikoo 
yrityksen perustaa.
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alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä on mie-
tittävä omaa osaamistaan ja poh-
dittava, miten sitä voisi hyödyntää 

itsenäisenä yrittäjänä. Osaaminen voi 
perustua yrittäjän työkokemukseen ja 
ammattitaitoon, koulutukseen tai vaik-
kapa harrastuksiin. Useimpien yritysten 
menestymisen taustalla on vankka osaa-
minen ja ammattitaito. Yrittäjäksi ei kan-
nata ryhtyä, jos osaamista ja ammattitai-
toa ei ole vielä riittävästi. 

Yritysideaa ja toiminta-ajatusta mietittä-
essä on tärkeintä, että yrittäjän henkilö-
kohtaiset valmiudet ovat niiden kanssa 
sopusoinnussa. Pienen yrittäjän on syytä 
erikoistua siihen, mihin hänellä on par-
haat tiedolliset, taidolliset ja taloudelli-
set edellytykset. 

YRITYKSEN 
TOIMINTA-AJATUS
Toiminta-ajatus kertoo sen, miksi yritys 
on tarkoitus perustaa. Mikä on sen teh-
tävä tai miksi yritys on olemassa? Toi-
minta-ajatus on eräänlainen yrittäjän 
peruslinjaus sekä tiivistys itselle ja muil-
le siitä, mitä on aikomus tehdä. Selkeä 
toiminta-ajatus auttaa alkavaa yrittäjää 
määrittelemään lyhyesti oman liiketoi-
mintasuunnitelmansa ja kertomaan sen 
ulkopuolisille, esimerkiksi rahoittajalle. 

UUDEN YRITYKSEN 
PERUSTAMINEN
Yritysideoiden lähteitä voi olla monia. 
Aluksi puhuimme omaan osaamiseen 
ja ammattitaitoon perustuvasta ide-
asta. Se on usein tavallisin ja turvalli-

sin tapa aloittaa yritystoiminta. Ide-
an voi myös ostaa. Vaihtoehtoina on 
ostaa toimiva yritys, sen liiketoimin-
ta tai osia siitä. Myös valmiin liikeide-
an ja toimintamallin hankkiminen eli 
franchising yrittäjyys on toimiva tapa 
aloittaa yrittäjänä. Nämä eivät ole toi-
sensa poissulkevia vaihtoehtoja. Kaikil-
la tavoilla – omalla tai ostetulla idealla 
– voi menestyä yrittäjänä. 

Omalla yritysidealla liikkeelle
Oma yritysidea voi perustua yrittäjäk-
si aikovan kokemukseen, oivallukseen 
tai keksintöön. Työ- tai ammattikoke-
muksen perusteella syntyneet yritys-
ideat ovat tyypillisimpiä palvelualoilla. 
Esimerkiksi kampaaja ryhtyy parturi-
kampaamoyrittäjäksi ja autonkuljettaja 

Mistä yritysidea?

Yrittäjän starttipaketissa on aloittavan yrittäjän tärkeimmät vakuutukset.

Tutustu ja osta osoitteessa fennia.fi/uusiyrittaja

Yrittäjän  
starttipaketilla riskit haltuun
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liikennealan yrittäjäksi. Myös harrastus-
ten tai monipuolisten kontaktien kautta 
voi löytyä uusia yritysideoita.

Yritysideaa kehitettäessä tärkeintä on 
miettiä erilaisia keinoja, miten erottua 
muista saman alan yrityksistä. Erilaistu-
minen voi koskea muun muassa tavaraa, 
palvelua, toimintatapaa tai asiakaskoh-
deryhmän valintaa. Kysyntä, kilpailuti-
lanne tai sen muuttuminen voivat syn-
nyttää markkinoille uuden tarpeen. 

Uusien markkinatarpeiden löytäminen 
ja niiden tyydyttäminen edellyttävät 
yritysympäristön valpasta seuraamista 
ja puutteiden havainnointia mahdolli-
simman aikaisin. Yrittäjä, joka ensim-
mäisenä havaitsee uuden markkina-au-
kon, voi perustaa yritysideansa tämän 
aukon täyttämiseen. Parhaimmillaan 
yritysidean pohjalta syntyvä liikeidea 
tarjoaa ratkaisuja markkinoilla oleviin 
ongelmiin.

Täysin uusi liikeidea tai keksintö
Yritys voidaan perustaa täysin uuden lii-
keidean, tuotteen tai keksinnön kaupal-
listamiseksi. Tämä on kaikista vaikein 
tapa aloittaa yritystoiminta ja siihen si-
sältyy eniten riskejä. Rahoituksen saa-
minen saattaa alussa olla hyvin vaikeaa.

Olemassa oleva liikeidea
Tavallisin tapa aloittaa yritystoiminta 
on käyttää jo olemassa olevaa liikeide-
aa, mutta toteuttaa se uudella, muita 
kilpailukykyisemmällä tavalla tai uudel-
la markkina-alueella. Toimintaa varten 
voi perustaa uuden yhtiön tai hank-
kia omistukseen jo toimivan yrityksen. 
Myytäviä yrityksiä voi etsiä esimerkiksi  
Yrityspörssi.fi-hakupalvelusta.

Toimivan yrityksen liiketoiminnan 
hyödyntäminen
Yritysostossa ei niinkään ole kyse yri-
tyksen toiminnan jatkamisesta, vaan ta-
vasta, jolla uusi yrittäjä parhaiten pystyy 
toteuttamaan oman suunnitelmansa ha-
luamassaan bisneksessä. Sana ”bisnes” 
kuvaakin hyvin yrityskaupan luonnet-
ta ostajan näkökulmasta, sillä ”toimiva 
bisnes” sisältää kaikki ne elementit, joi-
ta yrittäjyydessä tarvitaan: tuotteita, asi-
akkaita, valmiin aseman markkinoilla ja 
ennen kaikkea liikevaihtoa.

Toimivan yrityksen ostamiseen sisäl-
tyy aina riskejä, mutta se tarjoaa uudel-
le yrittäjälle yksinkertaisen tavan aloit-
taa. Yritystoiminnan voi käynnistää heti, 
koska asiakkaat ja liikevaihto ovat jo ole-
massa. Yrityksen ostajan on silti syy-
tä muistaa, ettei markkinoita voi ostaa. 
Asiakassuhteet pitää yrityksen jatkajan-
kin ansaita.

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 yri-
tyksensä. Osa yrityk-
sistä on aktiivisesti 
myynnissä, mutta val-
taosa jatkaa toimin-
taansa sopivaa osta-
jaa hiljaisesti hakien. 
Kun oma yritysideasi 
on hahmottunut, et-
si aktiivisesti sopivaa 
ostokohdetta ja ota 
yhteyttä sen omis-
tajaan, vaikka yri-
tys ei olisi julkisesti 
myynnissä. Julkises-
ti myytävänä ole-
via yrityksiä löytyy 
esimerkiksi Yritys-
pörssi.fi-hakupal-
velusta. Toimivan 
yrityksen ostami-
nen voi olla hyvä tie 
yrittäjyyteen.

Jos aiot käynnistää yrittäjyytesi ostamal-
la valmiin yrityksen tai liiketoiminnan, 
tai osan siitä, käytä asiantuntijoita apu-
na kaupan kohteen taloudellisen tilan ja 
kauppaan sisältyvien riskien arvioinnissa. 

Uusyrityskeskuksen neuvonantajaverkos-
tosta löydät avuksesi yrityskaupan asian-
tuntijoita. Taloushallinnon ammattilaiset 
(tilitoimistot, tilintarkastajat, yrityskaup-
pakonsultit) neuvovat, onko yrityksen toi-
minta kannattavaa ja onko kirjanpito ol-
lut luotettavaa. Ennen kuin allekirjoitat 
kauppakirjat ja muut asiakirjat, kysy neu-
voja myös lakiasiantuntijalta.

Pelkän liiketoiminnan ostaminen on 
yleensä turvallisempi vaihtoehto kuin 
koko yrityksen ostaminen, koska silloin 
yrityksen vanhat vastuut ja velat eivät 
siirry uudelle omistajalle.

 Yritysneuvoja vastaa 

Miten kehitän liikeideaani? 
”Toimiva liikeidea perustuu usein havaitun ja olemassa olevan ongelman ratkaisemiseen. Tämän ongelman määrittäminen luo pohjan idean eteenpäin viemiselle. Idean kehittäminen pohjautuu faktatiedon hankintaan ja asioiden miettimiseen asiakkaan näkökulmasta. Tee taustatyötä eli selvitä tietoja markkinoista, joille olet suuntaamassa ja tunnista oma asiakkaasi. Kysynnän selvittäminen on yksi kriittisimmistä asioista liikeideaa kehittäessä. Hyvä on myös sparrata liikeideaa jo varhaisessa vaiheessa jonkun ulkopuolisen kanssa uusien näkökulmien saamiseksi.”

Hanna Ojanperä, Keski-Suomen 
Uusyrityskeskus ry 
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Yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toi-
mintatapaan löytyy monia muo-
toja. Toiminta voidaan aloittaa 

franchisingyrittäjänä, kevytyrittäjänä, 
osuuskunnan jäsenenä, osakasyrittäjänä, 
sarjayrittäjänä, sivutoimisena tai väliai-
kaisena yrittäjänä. Yrittäjänä toimiminen 
ei ole välttämättä koko loppuelämän va-
linta. Sivutoiminen yrittäjyys joko opiske-
lun tai palkkatyön ohessa on lisääntynyt. 
Myös yhdessä yrittäminen on yhä ylei-
sempää, etenkin nuorten keskuudessa. 

FRANCHISINGYRITTÄJYYS
Franchising mahdollistaa yritystoimin-
nan aloittamisen ilman omaa liikeideaa. 
Kyseessä on kahden itsenäisen yrityk-
sen välinen pitkäaikainen yhteistyösopi-
mus. Franchisingantaja luovuttaa mak-
sua vastaan franchisingottajalle (joita 
voi olla useita) oikeuden käyttää toimin-
taohjeiden mukaisesti kehittämäänsä ja 
mallintamaansa liikeideaa.

Franchisingantaja monistaa konseptia eli 
tarjoaa sitä laajalti useiden yritysten käyt-
töön. Tästä syntyy samalla konseptilla toi-
mivien yritysten yhteistyöverkosto eli niin 
sanottu franchisingketju. Ketjuja toimii 
hyvin erilaisilla toimialoilla, esimerkiksi 
kauppa- ja ravintola-alalla sekä erilaisissa 
yritys- ja kuluttajapalveluissa. Franchising-
antajat hakevat ketjuihinsa uusia yrittäjiä 
jatkuvasti. Tälläkin hetkellä Suomessa on 
avoinna satoja franchisingyrittäjäpaikkoja. 

Lisätietoa franchisingista saat Suo-
men Franchising-Yhdistyksen sivuilta  
www.franchising.fi ja Yrityspörssi.fi-
hakupalvelusta.

Suomessa on franchisingtoiminnassa 
käytössä itsesääntelymalli, jossa perus-
tana ovat Suomen Franchising-Yhdistyk-
sen ylläpitämät ja julkaisemat Franchi-
singin eettiset säännöt. Ne määrittävät 
alan hyvät, vakiintuneet toimintatavat ja 
käytännöt. Franchisingyrittämistä suun-
nittelevan on hyvä tietää, että Suomen 
Franchising-Yhdistyksen jäsenet ovat 
sitoutuneet noudattamaan franchisin-
gin eettisiä sääntöjä. Ennen franchising-
yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa pereh-
tyä näihin sääntöihin.

KEVYTYRITTÄJYYS
Niin sanottu kevytyrittäjyys on työn teke-
misen muoto, jossa henkilö hankkii itse 
työnsä ja määrittelee sille hinnan. Lasku-
tus ja palkanmaksu on ulkoistettu lasku-
tuspalvelulle, joka pidättää oman palve-
lumaksunsa palkanmaksun yhteydessä. 
Laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän en-
nakonpidätyksen ja muut maksut (esi-
merkiksi sairausvakuutusmaksu ja työta-
paturmavakuutuksen vakuutusmaksu). 
Kevytyrittäjyys ei ole varsinainen juridinen 
yritysmuoto vaan ikään kuin markkinoin-
titermi  laskutuspalvelun käyttämiselle.

Kevytyrittäjät kuuluvat yrittäjän eläkelain 
(YEL) vakuuttamisen piiriin. Yrittäjäeläke-
maksua on maksettava, jos kevyt yrittäjä on 
18–67-vuotias ja vuosityötulo ovat vähin-
tään 7 958,99 euroa (vuonna 2020). Lisäksi 
toiminnan tulee jatkua yhtäjaksoisesti läh-
tökohtaisesti vähintään neljä kuukautta. 

Jos työtön työllistyy enin-
tään kaksi viikkoa kestä-
vään, toimeksiantosuh-
teessa tehtävään työhön, 
säilyy lähtökohtaisesti oi-
keus työttömyysetuuteen. 
Yritystoiminnasta saatu 
tulo sovitellaan työttö-
myysetuuden kanssa.

Työttömänä yritystoi-
minnan aloittava voi 
saada soviteltua työt-
tömyysetuutta yritys-
toimintansa ensim-
mäiset neljä kuukautta, 
sillä toiminnan pää- ja 
sivutoimisuutta ei ar-
vioida tänä aikana. 
Tämä koskee myös it-
sensä työllistäjiä eli 
kevytyrittäjiä. Tilan-
ne arvioidaan pää-/si-
vutoimisuuden osalta 
uudelleen, jos yritys-
toiminta tai yrittäjä-
mäinen toiminta jat-
kuu. Sivutoimisuuden 
arviointiin vaikuttaa 
ennen kaikkea työhön 
käytetty aika, ei niin-

kään työstä saatu tulo. Neljän kuu-
kauden määräaika alkaa kulua yli 
kaksi viikkoa kestävän työllistymisjak-
son alkaessa. 

SIVUTOIMINEN YRITTÄJYYS
Yritystoiminnan aloittaminen sivutoimi-
sena, esimerkiksi palkkatyön tai opiske-
lun ohella, on suositeltavaa, jos liiketoi-
minnan kannattavuudesta ei ole vielä 
varmuutta. Sivutoimisena voi ensin ko-
keilla, löytyykö riittävä määrä asiakkai-
ta, ja arvioida, miten liiketoiminta kehit-
tyy ja onko päätoimiselle yrittäjyydelle 
mahdollisuuksia. Taloudellinen riski on 
yleensä päätoimista yrittäjyyttä pienem-
pi, koska omat tulot eivät välttämät-
tä ole kokonaan riippuvaisia yrityksen 
menestymisestä. TE-toimisto ei myön-
nä starttirahaa sivutoimiseen yritystoi-
mintaan. Starttirahaa voidaan kuiten-
kin myöntää sellaisille henkilöille, jotka 

Yrittäjyyden monet muodot

Mitä on kevytyrittäjyys?
”Kevytyrittäjyys on yrittäjämäinen ja joustava 
tapa myydä omaa työtään ilman omaa 
y-tunnusta.  Tuotteiden myyntiin palvelu 
ei sovi. Kevytyrittäjyys on hyvä ja helppo 
tapa kokeilla yritystoimintaa ja kartoittaa 
potentiaalisia asiakkaita. Kevytyrittäjyys 
sopii sinulle, jos sinun ei tarvitse tehdä suuria 
investointeja ja myyt omaa asiantuntemustasi. Nykyään on laskutuspalveluita myös yrittäjille, jolloin heille tulee myös oma y-tunnus.”

Tarja Pöyhönen, toimitusjohtaja
Kuopionseudun Uusyrityskeskus

 Yritysneuvoja vastaa 
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laajentavat  aiemmin aloitetun sivutoimi-
sen yritystoiminnan päätoimiseksi.

STARTUP-YRITTÄJYYS
Startup-yritykset ovat yleensä nuoria, toi-
mintansa alkuvaiheessa olevia teknolo-
gia-alan yrityksiä, joiden liikeideassa on 
jotain uutta ja erilaista. Toimintaa rahoi-
tetaan riskirahoituksella, koska yritys ei 
tuota vielä voittoa. Tavoitteena on nopea 
kasvu ja kansainvälistyminen. 

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 perheyrityk-
sen osakkaita. Pienyrityksissä osakkei-
den luovuttaminen avainhenkilöille voi 
olla hyvä tapa sitouttaa heidät yritykseen 
ja sen kehittämiseen.

TIIMIYRITTÄJYYS
Tiimiyrittäjyydessä usea henkilö, jolla on 
aikomus ryhtyä yrittäjäksi, perustaa yri-
tyksen yhdessä. Kaikki nämä henkilöt ovat 
myös vastuussa yrityksen menestymises-
tä. Esimerkiksi kun kaksi yritystä yhdistyy 
eli fuusioituu, molempien yritysten van-
hat osakkaat voivat tulla myös uuden yh-
tiön osakkaiksi. Etenkin monet nuoret pe-
rustavat mielellään yrityksiä yhdessä. 

SOSIAALINEN YRITTÄJYYS
Yrityksen perustamista suunniteltaessa 
eräs mahdollisuus on sosiaalisen yrityk-
sen perustaminen. Sosiaalisen yrityksen 
tarkoituksena on kannattavan liiketoimin-
nan lisäksi tarjota työtä vajaakuntoisille 
ja pitkäaikaistyöttömille sekä tukea heitä 

jatkotyöllistymisessä. Muutoin sosiaali-
nen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ylläpi-
tää sosiaalisten yritysten rekisteriä. Ha-
kemuslomakkeen (TEM309) saa osoit-
teesta www.suomi.fi. 

Yritysmuodoltaan sosiaalinen yritys voi ol-
la yksityinen toiminimi, avoin yhtiö, kom-
mandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta, 
mutta rekisteröitävän yrityksen tulee täyt-
tää seuraavat vaatimukset:

• Työsuhteisista työntekijöistä 
(yrittäjä itse pois lukien) 
vähintään 30 prosenttia 
(työllistettyjen osuus) on 
sellaisia henkilöitä, 

- joiden vamma tai sairaus 
vaikeuttaa työllistymistä 
- jotka ovat olleet yhtä-
jaksoisesti 12 kuukautta 
työttömänä työnhakijana (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.  

• Kaikille työntekijöille 
maksetaan heidän tuotta-
vuudestaan riippumatta kysei-
sellä alalla noudatettavassa 
työehtosopimuksessa täysin 
työkykyiselle sovittua palkkaa. 
Jos tällaista työehto sopimusta 
ei ole, maksetaan tavanomaista 
ja kohtuullista palkkaa. 

• 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. 

• Julkiset tuet ovat alle puolet 
liikevaihdosta.

Sosiaaliselle yritykselle voidaan myön-
tää vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöt-
tömän työllistämiseksi palkkatuki ko-
rotettuna.

YHTEISKUNNALLINEN 
YRITTÄJYYS
Yhteiskunnallisen yrityksen erottaa 
muista yrityksistä sen ensisijainen pää-
määrä. Liiketoimintaa ja voittoa tehdään 
ensisijaisesti jonkin yhteiskunnallisen tai 
ympäristöllisen päämäärän vuoksi. Pää-
määrä voi olla esimerkiksi hyvinvoinnin 
edistäminen, pitkäaikaistyöttömien tai 
vajaakuntoisten työllistäminen, nuorten 
tai vanhusten syrjäytymisen ehkäisemi-
nen, yhteisöllisten käsityömahdollisuuk-
sien edistäminen, erityisryhmien kun-
touttaminen tai kierrätystoiminta.

Yhteiskunnallinen yritys yhdistää perin-
teisten voittoa tavoittelevien yritysten ja 
vaikuttavuutta tavoittelevien järjestöjen 
toimintatavat. 

Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurim-
man osan taloudellisesta tuloksestaan 
liikeideansa mukaisen yhteiskunnalli-
sen päämäärän edistämiseen. 

Läpinäkyvyys on yksi yhteiskunnallisen 
yrityksen toimintaperiaatteista. Eetti-
set pelisäännöt ovat olennainen osa yh-
teiskunnallisen yrityksen vastuullista 
johtamista. Yhteiskunnallisen yrityksen 
tavoitteena on, että yritys menestyy. Ju-
ridinen muoto voi olla mikä tahansa yri-
tysmuoto. 

Yritys, joka on perustettu yhteiskunnal-
lista tarkoitusta varten ja voitosta suu-
rin osa kanavoituu yhteiskunnalliseen 
hyvään, voi hakea Yhteiskunnallinen 
yritys -merkkiä. Merkin myöntää puo-
lueettomista asiantuntijoista koostuva 
Yhteiskunnallinen yritys -toimikunta. 
Lisätietoja yhteiskunnallisesta yrittä-
misestä on sivuilla www.arvoliitto.fi ja  
www.yhteiskunnallinenyritys.fi.
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Perustamisopas    

Y ritysidea on näkemys siitä, mi-
tä tavaroita tai palveluja aloitta-
va yritys aikoo tuottaa. Yritysidea 

täsmennetään ja muokataan vähitellen 
liikeideaksi. Liikeidea kertoo, mitä yritys 
tekee ja kenelle se myy, miten yritys to-
teuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla 
yritys toimii. Liikeidea vastaa kysymyk-
siin: Mitä? Kenelle? Miten?

Pohdi, voivatko tuotteesi menestyä mark-
kinoilla, ja millä markkinoilla? Mitä uut-
ta liikeideasi tarjoaa? Muista tarkastella 
liikeideaasi erityisesti asiakkaan näkökul-
masta. Tuotteen (tavaran tai palvelun tai 
näiden yhdistelmän) täytyy olla sellainen, 
josta asiakas on valmis maksamaan. Asi-
akkaiden tarpeiden selvittäminen on tär-
keää sen vuoksi, että saadaan selville, mitä 
ominaisuuksia he arvostavat. Onko tuot-
teesi tai palvelusi esimerkiksi tehokkaam-
pi, edullisempi, laadukkaampi, hauskempi 
tai helpompi kuin kilpailijoiden?

Parhaan käsityksen saat, kun toteutat 
esimerkiksi markkinakyselyn. Aidoin 
palaute tulee mahdollisilta asiakkailta-
s i. Kysely ei kuitenkaan kerro koko to-

tuutta asiakkaiden tulevasta ostokäyt-
täytymisestä. Markkinatutkimuksen voi 
myös teettää ulkopuolisilla asiantunti-
joilla, mutta silloin pitää varautua mak-
samaan tutkimuksen teosta.

LIIKEIDEAN TÄYTYY OLLA 
TOTEUTTAMISKELPOINEN
Liikeidean toteuttaminen vaatii se-
kä yrittäjän tai yrittäjien osaamista et-
tä pääomaa käyttöpääomaan ja alkuvai-
heen investointeihin. Vaikka osaaminen 
ja alan tuntemus olisi hankittuna kou-
lutuksen, työkokemuksen ja harrastus-
ten kautta, on oltava realistinen tavaran 
tai palvelun kysynnän suhteen. Huolelli-
nen suunnittelu parantaa menestymisen 
mahdollisuuksia. 

Toimiala ja kilpailutilanne
Toimialalla tarkoitetaan sitä alaa, jol-
la yritys toimii, esimerkiksi ravitsemus-
toiminta (ravintolat, kahvilat), rahoi-
tuspalvelut (pankit), rakentaminen tai 
siivous. Joillakin toimialoilla on jo pal-
jon toimijoita eli kilpailijoita, jotka tar-
joavat samanlaista tuotetta. Silloin alalla 
on matalat voiton mahdollisuudet, sillä 

yrittäjien on pakko erottautua esimerkik-
si myymällä halvemmalla kuin muut.

Pyri siis innovatiiviseen liikeideaan! Mi-
tä enemmän uutta tuotteessa on, sitä vä-
hemmän on kilpailua. Toisaalta silloin 
on vaikeaa arvioida liiketoiminnan kan-
nattavuutta tai verrata liikeideaa muihin 
toimijoihin. Markkinoiden koko ja kysyn-
nän rakenne pitää arvioida, ja yrittää las-
kea kannattavuus sen pohjalta.

 Pohdi 

Hyöty asiakkaalle: 
• Mihin asiakas tuotetta käyttää? 
• Miksi asiakas haluaa tuotteen?

Imago: 
• Miksi asiakas haluaisi ostaa  

juuri sinulta?

Tuotteet: 
• Miten eroat kilpailijoista? 
• Mikä on tuotteen hinta? 
• Miten pakkaat ja toimitat 

tuotteet?

Asiakkaat: 
• Miten tavoitat asiakkaat? 
• Paljonko asiakkaita on?
• Paljonko asiakkaat haluavat 

maksaa? 
• Miten asiakkaat haluavat 

maksaa?

Tapa toimia: 
• Teetkö tuotteet itse? 
• Ostatko tuotteet alihankkijalta? 
• Miten markkinoit ja myyt 

tuotetta?

Voimavarat: 
• Miten hankit toimitilat?
• Tarvitaanko koneita ja laitteita? 
• Mistä saat rahaa aloittamista 

varten? 
• Riittääkö oma (ja yhtiö - 

kumppa neittesi) osaaminen  
ja kokemus?

Yritysideasta liikeideaksi
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Yrityksen perustaminen 
edellyttää muun 

muassa liiketoiminta-
suunnitelman laatimista, 
rahoituksen hankkimista 

sekä markkinoinnin, 
myynnin ja hinnoittelun  

suunnittelua.
KUVA: MAIJA ASTIKAINEN

Oma tausta antoi liikeidean
Nina Puustinen oli 
23-vuotias muuttaessaan 
syntymämaastaan 
Georgiasta Suomeen. 15 
vuotta myöhemmin hän 
on georgialaisia viinejä 
maahantuovan Geotra 
Oy:n perustaja, omistaja ja 
toistaiseksi myös sen ainoa 
työntekijä.

Apuna yrityksen 
perustamisessa oli 
YritysVantaa.

Nina sai yritykselleen 
starttirahan ja hän hyödynsi 
myös Startti Plussan. Lue lisää 
www.uusyrityskeskus.fi.

”Rohkeus yrittämiseen tulee 
uskosta omaan tuotteeseen. Pitää 

olla kipinää siihen mitä tekee!” 

Nina Puustinen

 Ennen yrityksen 

 perustamista 

 Geotra Oy 
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alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

Liiketoimintasuunnitelma

MIKÄ ON LIIKETOIMINTA-
SUUNNITELMA?
Liiketoimintasuunnitelmalla (LTS) tar-
koitetaan kirjallista suunnitelmaa liike-
toiminnasta. Se kuvaa, miten liikeideaa 
lähdetään toteuttamaan käytännössä: 
yrityksen toimintaympäristö, toiminta-
tavat ja tavoitteet. Se on kattava, yksityis-
kohtainen ja ajallisesti rajattu esitys, jos-
sa ovat mukana pidemmän ajanjakson 
päämäärät ja määrälliset tavoitteet tu-
losbudjettien sekä rahoitus- ja kassavir-
talaskelmien muodossa.

Suunnitelmassa käydään läpi tuotteen 
ominaisuudet, asiakasryhmät, markki-
noiden kilpailutilanne, yrittäjän tai yrit-
täjien koulutus ja osaaminen sekä miten 
yritys aikoo markkinoida. Liiketoimin-
tasuunnitelmassa arvioidaan myös las-
kelmien avulla kannattavuus sekä raha-
määrä, joka tarvitaan yritystoiminnan 
aloittamiseen (investointitarve).

Hyvässä suunnitelmassa tuodaan esille 
myös riskitekijät, jotka voivat vaikeuttaa 
yrityksen menestymistä.

Liiketoimintasuunnitelma on paitsi 
suunnitteluväline yrittäjälle itselleen, 

myös neuvottelutyökalu, kun keskus-
tellaan mahdollisten rahoittajien, liike-
kumppanien, vuokranantajan tai vaikka 
tavarantoimittajien kanssa. Liiketoimin-
tasuunnitelman avulla aloittava yrit-
täjä voi todistaa, että yritys menestyy, 
kun esimerkiksi tilinpäätöstiedot vielä 
puuttuvat. Hyvin laadittu liiketoiminta-

suunnitelma antaa käsityksen yrityksen 
kannattavuudesta ja tulevaisuuden nä-
kymistä. 

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan 
myös, kun haetaan starttirahaa TE-toi-
mistosta, yritystukia ELY-keskuksesta tai 
lainarahoitusta.

Ulkopuoliset 
sijoittajat

• bisnesenkelit 
• pääomasijoittajat
• joukkorahoittajat

Starttiraha 
• TE-toimisto

Yritystuet
• ELY-keskus

• Business Finland

Lainarahoitus
• pankkilaina

• Finnveran laina
• muu laina

LTS antaa 
käsityksen 

liiketoiminnan 
kannattavuudesta
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LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN OSIOT
 

1. LIIKEIDEAN KUVAUS

• Mitä, kenelle ja miten 
yrityksesi myy?

• Mitä asiakkaiden tarpeita 
tuotteesi tyydyttää?

• Mitä uutta liikeideassasi 
on verrattuna kilpailijoiden 
liikeideaan?

• Miksi asiakkaat olisivat 
kiinnostuneita sinun 
tuotteistasi?

2. OSAAMISEN KUVAUS

• Onko sinulla (ja yhtiö-
kumppaneillasi) sopiva 
koulutus ja työkokemus?

• Mitä osaamista pitää vielä 
hankkia? 

10. LASKELMAT

• Rahoituslaskelma
• Kannattavuuslaskelma
• Myyntilaskelma

4. ASIAKKAAT JA 
ASIAKKAIDEN TARPEET

• Ketkä ovat asiakkaitasi, 
paljonko heitä on ja missä he 
ovat?

• Millä perusteella he tekevät 
ostopäätöksensä?

• Mitä ominaisuuksia asiakkaat 
arvostavat tuotteessasi?

• Mitä asiakkaan tarpeita 
tuotteesi tyydyttää?

5. TOIMIALA JA 
KILPAILUTILANNE

• Mikä on toimialasi? 
• Millainen on kilpailutilanne 

toimialallasi?
• Onko toimialalla tilaa uusille 

yrittäjille?
• Tuotko alalle innovatiivisuutta 

eli jotakin uutta?
• Mitkä ovat toimialasi 

kasvunäkymät?

7. MARKKINOINTI JA 
MAINONTA

• Miten aiot markkinoida 
tuotteitasi niin, että tavoitat 
asiakkaasi ja vakuutat  
heidät oman tuotteesi 
hyödyistä? 

• Miten kohdennat mainonnan? 
• Miten asiakkaasi löytävät 

sinut verkossa? 
• Miten yrityksen nimi ja 

ulkoinen ilme sopii yhteen 
yrityksen toiminnan kanssa?

8. RISKIT

• Yritystoimintaan liittyy aina 
riskejä. Niitä ei voi täysin 
poistaa, mutta hyvällä 
suunnittelulla niitä voi vähentää. 

• Mitkä ovat yrityksesi riskit nyt? 
• Millaisia riskejä on 

tulevaisuudessa? 
• Voidaanko liikeideasi kopioida? 
• Onko liikeideasi 

herkkä talouselämän 
suhdannevaihteluille?  

• Miten saat avainhenkilön 
sitoutumaan yritykseesi ja 
mitä tapahtuu, jos hän päättää 
lähteä? 

• Tee SWOT-analyyysi ks. sivu 
23.

9. AINEETTOMAT OIKEUDET

• Suojaa immateriaalioikeudet. 
Suojautumisella voit vähentää 
kopioinnin riskiä.  

• Tarvitsetko ehkä patentin 
tekniselle keksinnölle, 
hyödyllisyysmallisuojan 
eli ns. "pikkupatentin", 
tavaramerkkisuojan tai 
tavaran ulkonäköä suojaavan 
mallisuojan? 

• Salassapitosopimukset ovat 
yksi keino estää asiakkaita 
tai yhteistyökumppaneita 
kertomasta suojaamattomasta 
liikeideasta muille.Katso esi-

merkkilaskelmat 
seuraavilta 

sivuilta 

 Esimerkkirakenne 

3. TUOTTEEN KUVAUS

• Mitä tuotteita tai palveluja aiot 
tuottaa? 

• Miten tuotteesi eroavat 
kilpailijoiden tuotteista?

• Onko tuotteesi mahdollisesti 
uusi innovaatio tai uusi tapa 
ratkaista asiakkaan ongelma?

6. MARKKINOIDEN LAAJUUS

• Mitkä ovat tuotteesi 
markkinoiden asiakasmäärät, 
kilpailutilanne ja 
kehitysnäkymät? 

• Mille markkinoille olet 
tähtäämässä: tietylle 
paikkakunnalle, kotimaan 
markkinoille, Eurooppaan vai 
globaaleille markkinoille? 

• Voiko toimintasi laajentua 
muualle myöhemmin? Miten 
se voisi tapahtua?

• Mitä esteitä markkinoille 
pääsylle voi olla: säädökset, 
rajoitteet, tullit?



20 Ennen yrityksen perustamista

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

RAHAN LÄHTEET   EUR

Oma pääoma

osakepääoma

omat rahasijoitukset 4 400

apporttiomaisuus 500

osakaslaina

Lainapääoma

pankkilaina 6 000

Finnveran laina

muu laina

RAHAN LÄHTEET YHTEENSÄ 10 900

RAHAN TARVE EUR

perustamisilmoitus 60

tuotantovälineet 2 000

laiteasennukset 500

tietokoneet ja ohjelmointi 1 500

auto

puhelin/internet 200

toimistotarvikkeet 300

apporttiomaisuus (olemassa olevat koneet, 
työvälineet ja tarvikkeet) 500

markkinointi-investoinnit 800

alkuvarasto 1 000

käyttöpääoma 3 200

kassareservi (esimerkiksi vakuutusmaksuja, 
kirjanpitokuluja, matkakuluja yms. ennen kuin 
asiakkailta alkaa tulle rahaa yrityksen tilille)

840

RAHAN TARVE YHTEENSÄ 10 900

ESIMERKKI RAHOITUSLASKELMASTA 
(yritys siivousalalta, toiminimi)

10. LASKELMAT: RAHOITUS, KANNATTAVUUS JA MYYNTI

A.Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelmalla selvitetään rahan tarve ja mistä ra-
haa saadaan. Rahan tarpeissa luetellaan ne investoinnit 
ja hankinnat, jotka täytyy tehdä yritystoiminnan käynnis-
tymiseksi. Näitä ovat muun muassa alkuvarasto, tuotan-
toon tarvittavat koneet, yrityksen rekisteröintimaksut ja 
takuuvuokrat sekä käyttöpääoma esimerkiksi toiminnan 
ensimmäistä kolmea kuukautta varten. 
Käyttöpääomassa arvioidaan niitä kiinteitä kuluja (palkat, 
vuokrat, vakuutukset, kirjanpito ym.), jotka täytyy mak-

saa, vaikka toiminta ei vielä tuo yritykseen rahaa. 
Rahan lähteet voivat muodostua omasta sijoitettavasta 
pääomasta ja apporttiomaisuudesta (muu yritykseen si-
joitettava omaisuus kuin raha, esimerkiksi auto), lainasta, 
yritystuesta ja ulkopuolisista oman pääoman sijoituksis-
ta. Rahan lähteiden täytyy kattaa rahoitustarpeet. Muis-
ta, että starttiraha ei kuulu yrityksen varsinaisiin rahan 
lähteisiin, sillä se on tarkoitettu yrittäjän henkilökohtai-
seen elämiseen.

Miksi kannattavuus on 
tärkeää?
"Yrittäjyyteen ryhdyttäessä pitää tehdä
kannattavuuslaskelmia, arvioida kuluja ja 
tuottoja, rahoitustarvetta. Yritystoiminnan, myös 
sivutoimisen, tulee muodostua kannattavaksi.
Aluksi on tavallista, että kulut ylittävät 
tuotot, mutta kannattavuuteen tulee päästä 
kohtuullisessa ajassa toimiala huomioiden.
Merkittävä tekijä kannattavuudessa on
hinnoittelu, alihinnoitteluun ei pidä sortua.
Helposti tyydytään vain kulujen kattamiseen 
ja unohdetaan oma toimeentulo. Laskelmat ja 
kannattavuuden arviointi ovat välttämättömiä 
toimintaa suunniteltaessa. Kannattavuutta, rahan 
riittävyyttä tulee myös seurata toiminnan alettua, 
jotta voidaan reagoida ennen kriisitilanteita."

Armi Metsänoja, yritysneuvoja, Yrityssalo Oy

 Yritysneuvoja vastaa 
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* 18–52-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden yrittäjien YEL-vakuutusmaksu on 
24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden 25,60 prosenttia YEL-työtulosta. 
Uusi yrittäjä saa 22 prosenttia alennusta YEL-vakuutusmaksusta ensimmäisten 
48 kuukauden ajan. Vakuutusmaksu on siten 18–52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 
alkavilla yrittäjillä 18,798 prosenttia ja 53–62-vuotiailla alkavilla yrittäjillä 
19,968 prosenttia YEL-työtulosta (v. 2020).

** yrittäjän työttömyysturva, vuosityötulon minimi

Kk Vuosi (12 kk)

Tavoitetulos (netto)  
(toiminimiyrittäjän oma palkkatavoite yksityisottoina) 1 500 e 18 000 e

+ lainojen lyhennys 100 e 1 200 e

TULOT VEROJEN JÄLKEEN 1 600 e 19 200 e

+ verot noin 22 % vrt. sivu 85 451 e 5 415 e

= Rahoitustarve 2 051 e 24 615 e

 + lainojen korot (+ mahdolliset takausprovisiot yms.) 27 e 324 e

A. KÄYTTÖKATE (tarve) 2 078 e 24 939 e

+ kiinteät kulut (alv 0 %)

YEL-vakuutus 18,798 %* (vuosituotulo 13 076 e)** 205 e 2 458 e

vakuutukset (yrittäjän tapaturmavakuutus ja muut yritystoiminnan 
vakuutukset) 100 e 1 200 e

palkat

palkan sivukulut

toimitilakulut

korjaus ja ylläpito 30 e 360 e

leasingmaksut

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

työttömyyskassa, yrittäjäjärjestö tms. 30 e 360 e

muut kulut (kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu, työvälineet ja 
-vaatteet ym.) 100 e 1 200 e

B. KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ 1 365 e 16 378 e

MYYNTIKATETARVE (A+B) 3 443 e 41 317 e

+ ostot (aineet ja tarvikkeet) (alv 0 %) 425 e 5 100 e

LIIKEVAIHTOTARVE 3 868 e 46 417 e

 + alv 24 % 928 e 11 140 e

KOKONAISMYYNTI-/LASKUTUSTARVE 4 796 e 57 557 e

ESIMERKKI KANNATTAVUUS LASKELMASTA (toiminimi)

B. Kannattavuus laskelma
Kannattavuuslaskelma kertoo, paljonko tuotetta pitää myydä, jotta yritystoi-
minta kannattaa. Toisin sanoen kannattavuuslaskelmalla saadaan selville se 
myynnin määrä, jolla saadaan kaikki kustannukset (muuttuvat + kiinteät) katet-
tua, mutta tulosta ei vielä synny (ns. kriittinen piste). Laskelman avulla selviää 
myös, mikä on sellainen myyntimäärien, -hintojen ja kustannusten yhdistelmä, 
joka tuottaa tavoitteeksi asetetun liiketoiminnan tuloksen.  
 

Kustannukset ilman alv.
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alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

Liikevaihdon tarve kannattavuuslas-
kelman mukaan olisi 3 868 e/kk ja 
vuositasolla 46 417 e (12 kk). Kos-
ka yrittäjän on syytä huolehtia myös 
omasta jaksamisestaan, niin laskel-
massa tulisi huomioida riittävä lepo. 
Yrittäjä tarvitsee esimerkiksi kesä-
lomakuukauden. Tämän vuoksi lii-
kevaihto tulisi kerätä 11 kk:n aikana, 
jotta yhteen lomakuukauteen saatai-
siin kerättyä riittävästi rahaa.    

Kannattavuuslaskelman vuoden liike-
vaihtotarve 46 417 e jaetaan siis 11 
kk:lla eli 46 417/11 = 4 220 e/kk. Kuu-
kaudessa tulisi siis laskuttaa vähin-
tään 4 220 e + alv, jotta siivousalan 
yrittäjä saisi lomakuukauden rahat 
säästetyksi.    

Myyntilaskelmaesimerkissä liikevaih-
to/kk olisi suunnilleen tuo määrä eli 
4 214 e/kk.     

Ostojen osuus
Ostot ovat ns. muuttuvia kuluja. Mi-
tä enemmän siivotaan, sitä enemmän 
kuluu pesuaineita ja tarvikkeita. Niiden 
määrä on sidoksissa tehtävään työhön 
ja siten myös laskutettavaan määrään. 
 
Kannattavuuslaskelmassa ostojen 
osuus olisi 425 e kuukaudessa ja vuo-
sitasolla 5 100 e. Tämä osuus (425 e)  
on n. 11,0 % liikevaihdosta kuukauden 

liikevaihtotarpeesta 3 868 e. Eli 100 x 
425/3 868 e = 11 %.

Myyntilaskelmaesimerkissä osto-
jen osuus (469) olisi 11,1 % koko-
naismyynnistä 4 214 e, alv 0 % (eli 
siis vastaavasta liikevaihdosta) 100 x 
469/4 214 e = 11,1 %. Toisin sanoen 
prosentit ovat suunnilleen samaa 
luokkaa (noin 11 %).

Kate
Myyntikatetarve kannattavuuslaskel-
man mukaan olisi 12 kk x 3 443 e eli
41 316 e/vuosi. Koska lomakuukausi 
pitää huomioida, verrataan katetarvet-
ta myyntilaskelmaesimerkin kuukau-
den katteeseen (3 745 e) ja kerrotaan 
se 11 kk:lla siis 11 x 3 745 = 41 195 e. 
Tavoite olisi 41 265 e, eli erotus ei ole 
kovin suuri. Tavoitteeseen voidaan 
päästä.

Myyntilaskelmaesimerkissä ostojen 
prosentuaalinen osuus (11,1 %) on 
hieman kannattavuuslaskelman os-
tojen osuutta (11 %) suurempi, mikä 
selittää eron. Mutta suuruusluokka 
on suunnilleen sama.

Laskutettavat tunnit
Myyntilaskelmassa siivoojayrittäjä on 
pohdiskellut, kuinka monesta tunnis-
ta hänen pitäisi päästä laskuttamaan, 
jotta tavoiteltava liikevaihto/kk syn-

tyisi. Siivoojan on huomioitava myös 
matkoihin kuluva aika, josta ei lasku-
tusta synny. Tilanteesta riippuen hän 
voi veloittaa asiakkaalta matkakuluja, 
kunhan on ne tarjouksessaan ilmoit-
tanut. Tietyilla aloilla ja pitkillä mat-
koilla myös ajoajan veloittaminen voi 
olla mahdollista, mutta veloitus on 
tällöin normaalia tuntitaksaa alhai-
sempi ja siitä neuvotellaan asiakkaan 
kanssa erikseen.

Myyntilaskelmaesimerkin laskutetta-
vat tunnit/kk = 127 h.
Viikossa laskutettavaa tulisi syntyä 
127 h/4 = 31,75 h eli pyöreästi 32 h/
viikko.
Päivälaskutustarve 32 h/5 työpäivää 
= 6,4 h eli pyöreästi 6,5 h/päivä.

Asiakashankintaan ja paperitöihin on 
varattava myös aikaa, mutta niistä ei 
voi laskuttaa suoraan ketään asiakas-
ta. Tunnit lisäävät työpäivän oikeaa 
pituutta. Tuntilaskutushinnan on ol-
tava riittävän suuri, jotta laskelman 
mukainen katetarve saadaan kasaan.
Tämä on huomioitu myyntilaskelma-
esimerkin myyntihinnoissa/h.

TUOTE Siivous 
(päivällä)

Siivous 
(ilta ja 

viikonloppu)

Ikkunan -
pesu

Lattioiden 
vahaus

Suur-
siivous Muut työt YHTEENSÄ

ALV 0 %

Myyntihinta 24 e 30 e 35 e 40 e 120 e 28 e

Kulut 3 e 3 e 4 e 10 e 9 e 0 e

Kate 21 e 27 e 31 h 30 e 111 e 28 e

Myyntimäärä 70 h 25 h 8 h 8 h 8 h 8 h 127 h

Kokonaismyynti 1 680 e 750 e 280 e 320 e 960 e 224 e 4 214 e

Kokonaisostot 210 e 75 e 32 e 80 e 72 e 0 e 469 e

Kate 3 745 e

MYYNTILASKELMAESIMERKKI (kuukausi)

C. Myyntilaskelma 
Myyntilaskelmassa voidaan jakaa kannattavuuslaskelman osoittama minimilaskutustavoite 
eri asiakasryhmien kesken. Tämä helpottaa asiakkuuksien tärkeyden arvioimista;  
huomioidaan mahdolliset alennukset sekä myytävien tuotteiden muuttuvat kulut.
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Nelikenttäanalyysi SWOT on yk-
sinkertainen ja yleisesti käytetty 
yritystoiminnan analysointime-

netelmä. SWOT-analyysi kertoo liike-
idean, yrittäjän ja yrityksen vahvuudet 
(strengths), heikkoudet (weaknesses), 
mahdollisuudet (opportunities) ja uhat 
(threats). Se sopii käytettäväksi kaikissa 

yritysmuodoissa. Tarkastelu voi koskea 
koko yritystoimintaa tai yksityiskohtai-
semmin 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 voi kehittää, miten heikkouk-
sia voi poistaa, miten mahdollisuuksia 
voi hyödyntää ja miten uhkia voi torjua.

SWOT-analyysi

 Esimerkki SWOT-analyysistä: 

Vahvuuksia

• vahva osaaminen
• kokemus
• alan tuntemus
• innovatiivinen tuote
• kansainväliset kontaktit

Mahdollisuuksia 

• kansain välistyminen
• kasvupotentiaali
• uudet tuotteet/palvelut
• uudet markkina-alueet

Heikkouksia

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

Uhkia 

• yrittäjän jaksaminen
• kiristyvä kilpailu
• lainmuutokset
• poliittinen tilanne
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Riskienhallinta ja huijaukset

Yrityksessä on monenlaisia vahin-
gon mahdollisuuksia eli riskejä. 
Riskit täytyy tunnistaa, jotta nii-

hin voi varautua ja niiltä suojautua. Toi-
sin sanoen riskit täytyy hallita. Riski voi 
olla liiketoiminnassa myös mahdolli-
suus. Riskejä on oltava valmis ottamaan, 
jotta voi menestyä yrittäjänä. 

Riskit yritystoiminnassa voivat olla esi-
merkiksi liikeriskejä, sopimus- ja vas-
tuuriskejä, tietoriskejä, tuoteriskejä, 
ympäristöriskejä, keskeytysriskejä ja ri-
kosriskejä. Riskit voidaan jakaa myös 
strategisiin, taloudellisiin ja operatiivi-
siin riskeihin sekä vahinkoriskeihin. Va-
hinkoriskejä ovat omaisuus-, toiminta- 
ja henkilöriskit. Vakuuttaminen on eräs 
riskienhallinnan keino, jolla riskejä siir-
retään yritykseltä itseltään vakuutusyh-
tiön kannettavaksi. 

Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan en-
nakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja 
järjestelmällistä. 

Huijaukset 
Yrityksiin kohdistuvat huijaukset ja pe-
tokset ovat viime aikoina lisääntyneet 
merkittävästi. Alkavat yritykset törmää-
vät esimerkiksi hakemistohuijauksiin, 
joissa puhelinmyyjä soittaa ja kertoo 
päivittävänsä tietoja yrityshakemistoon. 
Palvelun maksullisuus tulee esille vasta 
puhelun lopussa. Kieltäytyminen palve-

1Aseta  
tavoitteet 2Määrittele  

riskit 3Määrittele 
menestys-

tekijät

4Arvioi 
riskit

5Tee  
toi minta-

suunnitelma
6Toteuta  

toi minta - 
suunnitelma

7Tarkkaile 
ja arvioi

?

lun ostamisesta tulisi ilmaista heti pu-
helimessa tai sen jälkeen sähköpostilla. 
Reklamaation tekemiseen on syytä, jos 
kieltäytymisestä huolimatta saat tilaus-
vahvistuksen tai laskun palvelusta. Voit 
myös vaatia mahdollisen puhelunauhoit-
teen kuultavaksesi. On suositeltavaa, et-
tä puhelimessa ei tehtäisi tilauksia tai so-
pimuksia. Hakemistohuijauksia voi tulla 
myös postitse tai sähköpostissa.

Muita yritysten huijaustapoja ovat muun 
muassa huijauslaskut, laskuväärennök-

set tunnetun yrityksen tai yhteisön ni-
missä, väärennetyt trattauhkaukset, 
laskuksi naamioidut tarjoukset, tilaus-
petokset, joissa tavaroita tilataan vää-
rennetyillä identiteeteillä ja asiakirjoilla 
ja huijaussähköpostit, joiden klikkaami-
nen aiheuttaa tietoturvariskin.

Lisää huijauksista ja niiden torjunnas-
ta voit lukea Suomen yrittäjien oppaas-
ta "Yrittäjä, näin tunnistat ja torjut hui-
jaukset" (www.yrittajat.fi).



Valitse nopein reitti oman 
elämäsi toimitusjohtajaksi!
Lähde yrittämään toimivan yrityksen  
ja valmiin liikeidean turvin. 

Yrityspörssi.fi on Suomen monipuolisin yrittämisen kohtaamispaikka verkos-
sa. Löydät meiltä satoja mahdollisuuksia toteuttaa unelmasi yrittäjyydestä. 
Tutustu myytäviin yrityksiin, liiketoimintoihin ja avoimiin yrittäjäpaikkoihin 
ketjuissa osoitteessa www.yritysporssi.fi. 

perustamisopas 1-1-osa.indd   1 06/12/2019   14.51
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Starttiraha on harkinnanvarainen 
tuki, jota voidaan myöntää päätoi-
miseksi yrittäjäksi ryhtyvälle yri-

tystoiminnan käynnistys- ja vakiinnut-
tamisvaiheessa. Starttirahaa voidaan 
myöntää myös henkilölle, joka aikoo laa-
jentaa aiemmin aloitetun sivutoimisen 
yritystoiminnan päätoimiseksi. Startti-
rahalla helpotetaan yrittäjän toimeentu-
loa yritystoiminnan aloittamisen aikana. 
Starttirahaa voidaan myöntää saman-
aikaisesti useammalle yrittäjälle, jotka 
työskentelevät samassa aloittavassa yri-
tyksessä. Starttiraha on verotettavaa eli 
ennakonpidätyksen alaista henkilökoh-
taista tuloa. 

Jokaisen yrityksen perustamista har-
kitsevan kannattaa hyvissä ajoin en-
nen yritystoiminnan käynnistämistä ol-
la yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon    
(www.te-palvelut.fi) ja selvittää mahdol-
lisuutensa starttirahan saamiseen. Yritys-
toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin TE-toi-
misto on tehnyt päätöksen starttirahasta. 

Starttirahaa voidaan myöntää enin-
tään 12 kuukaudeksi. Starttirahapäätös 
tehdään jaksoittain. Ensimmäisen jak-

Starttiraha ja soviteltu päiväraha
son pituus on kuusi kuukautta. Sen jäl-
keen yrittäjä voi hakea starttirahalle jat-
koa, jonka pituus voi olla enintään kuusi 
kuukautta. Starttirahan jatkohakemus 
on toimitettava TE-toimistolle voimas-
saolevan starttirahakauden aikana vii-
meistään noin kuukausi ennen starttira-
hakauden päättymistä.

Starttirahahakemukseen liitetään lii-
ketoimintasuunnitelma sekä kannat-
tavuus- ja rahoituslaskelmat. Niiden 
tekemiseen saat apua Uusyrityskes-
kusten yritysneuvojilta. Lisäksi tarvi-
taan todistus verojen maksamisesta 
tai verovelkatodistus eli selvitys, onko 
hakijalla maksamattomia veroja. To-
distuksen voi tilata Verohallinnon in-
ternetsivujen kautta (www.vero.fi/
verovelkatodistus) tai OmaVero-asi-
ointipalvelussa.

Starttirahan määrä on työttömyysturva-
lain peruspäivärahan suuruinen ilman 
peruspäivärahan korotusosaa. Vuonna 
2020 perustuen suuruus on 33,66 euroa 
päivässä. Starttirahaa maksetaan enin-
tään viideltä päivältä kalenteriviikossa. 

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jäl-
kikäteen saajan tekemän maksatushake-
muksen perusteella. Maksatushakemus 
on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toi-
mistojen kehittämis- ja hallintokeskuk-
selle (KEHA-keskus) kahden kuukauden 
kuluessa maksatusjakson päättymisestä. 

TUEN MYÖNTÄMISEN 
EDELLYTYKSET
Starttirahaa voidaan myöntää, jos yrittä-
jällä on mahdollisuus saada liiketoimin-
ta kannattamaan ja hänellä on kokemus-
ta yrittämisestä tai yrittäjäkoulutusta. 
Tuen täytyy olla tarpeellista yrittäjän 
toimeentulon kannalta. Yrittäjän täytyy 
työskennellä päätoimisesti yrityksessä. 

Starttirahapäätösten tueksi useimmat 
Uusyrityskeskukset antavat TE-toimis-
toille lausuntoja aiotun yritystoiminnan 
edellytyksistä ja kannattavuudesta.

Starttirahaa ei voida maksaa, jos yrittä-
jäksi ryhtyvän toimeentulo on turvattu 
muulla tavalla kuten esimerkiksi palk-
katuloilla, erilaisilla tuilla tai etuuksil-
la. Lisätietoa starttirahasta saat sivuilta 
www.te-palvelut.fi. 

Starttirahan myöntämisen ja maksami-
sen esteistä on säädetty tarkemmin jul-
kisista työvoima- ja yrityspalveluista an-
netussa laissa. 

SOVITELTU PÄIVÄRAHA 
Sovitellulla päivärahalla tarkoitetaan 
osittaisen työskentelyn ajalta maksetta-
vaa työttömyysetuutta. Myös sivutoimi-
sesti työllistyvällä voi olla oikeus sovitel-
tuun päivärahaan. 

Starttirahalla 
helpotetaan yrittäjän 

toimeentuloa 
yritystoiminnan 

aloittamisen aikana.

Hei yrittäjä!
Kuukausimaksumme on alimmillaan alle 15 € / kk. Sillä saat joko

Popparit ja  
colan leffaan

Lounaan  
juomineen

Kolme  
erikoiskahvia

...tai ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Tutustu Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan  
ja tee tarkemmat laskelmat osoitteessa syt.fi.
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Starttiraha ja soviteltu päiväraha
STARTTIRAHAA VOIDAAN 
MYÖNTÄÄ, JOS

starttirahan hakijalla on 
tai hän hankkii riittävät 
valmiudet aiottuun 
yritystoimintaan ja

aiottu yritystoiminta on 
luonteeltaan päätoimista 
ja sillä arvioidaan olevan 
jatkuvan kannattavan 
toiminnan edellytykset.

STARTTIRAHAA EI MYÖNNETÄ, JOS 

aiotun yritystoiminnan arvioidaan turvaavan starttirahan 
hakijan kohtuullinen toimeentulo päätoimisen yritystoiminnan 
käynnistämis- ja vakiinnuttamisvaiheessa. 

starttirahan arvioidaan vääristävän vähäistä enemmän samoja 
tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua. 

starttirahaa hakeva henkilöasiakas on aloittanut päätoimiseksi 
katsottavan yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä 
on päätetty. 

starttirahaa hakeva henkilö tai kyseessä oleva yritys on 
olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai 
lakisääteisiä maksuja tai henkilöllä tai yrityksellä on olennaisia 
yksityisoikeudellisia maksuhäiriöitä, ellei TE-toimisto erityisistä 
syistä pidä tuen myöntämistä tarkoituksenmukaisena.

YRITTÄJÄN MUISTILISTA 
KAUPPAREKISTERIASIOISSA

www.prh.fiwww.ytj.fi

Pidä yrityksesi tiedot ajan tasalla 
kaupparekisterissä – ilmoita 
muutoksista ytj.fi:ssä.

 Yrityksen tulee ilmoittaa edunsaaja
tiedot (omistajat) kaupparekisteriin. 
Lue lisää edunsaaja.prh.fi.

Varmista, pitääkö yrityksesi ilmoittaa 
tilinpäätös kaupparekisteriin.  
Lue lisää prh.fi.

Sähköinen ilmoittaminen on 
nopeampaa ja edullisempaa kuin 
paperilomakkeella. 
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Yritystoiminnan työttömänä aloittanut 
voi saada soviteltua työttömyysetuut-
ta yritystoimintansa ensimmäiset nel-
jä kuukautta, sillä toiminnan pää- tai 
sivutoimisuutta ei arvioida. Neljän kuu-
kauden jälkeen, mikäli yritystoiminnan 
ei katsota vielä vakiintuneen päätoimi-
seksi, on mahdollista saada starttirahaa. 
Mahdollista on hakea starttirahaa jo yri-
tystoiminnan käynnistyessä. 

Yritystoiminta katsotaan työttömyystur-
valain mukaan sivutoimiseksi, jos yritys-
toiminnan vaatima työmäärä on niin vä-
häinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen 
työn vastaanottamiselle. Yritystoiminnan 
vaatima työmäärä on ratkaiseva eikä esi-
merkiksi yritystoiminnasta saatavien tu-
lojen määrällä tai tulojen puuttumisella 
ole yleensä merkitystä. 

TE-toimisto ratkaisee työttömyys-
etuuden maksamisen työvoimapo-
liittiset edellytykset ja antaa asiasta 
työttömyys etuuden maksajaa (työttö-
myyskassa tai Kela) sitovan lausunnon. 
Ratkaisun tekemistä varten TE-toimis-
to pyytää työnhakijalta selvitystä yritys-
toiminnasta. 

Sovitellun päivärahan määrä lasketaan 
siten, että päivärahasta vähennetään 
puolet 300 euron suojaosan ylittävästä 
tulosta. Enintään 300 euron tulo kuukau-
dessa sivutoimisesta tai lyhytkestoises-
ta yritystoiminnasta ei vaikuta päivära-
haan. 

Lisätietoja yrittäjän sovitellusta työttö-
myysturvasta sivulla www.te-palvelut.fi. 

Työttömänä työnhakijana 
voit valita, haetko 

starttirahaa vai 
työttömyysetuutta 
yrittäjyyden neljältä 

ensimmäiseltä 
kuukaudelta.

Lisätietoja:  
office@franchising.fi 
www.franchising.fi
 www.facebook.com/sfyry/
 www.linkedin.com/company/10791529/

Varmista paikkasi franchisingin parhaiden joukossa!
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Yritystoiminnan alkuvaiheessa tar-
vitaan lähes aina rahaa toimin-
nan käynnistämiseksi. Se, kuinka 

paljon rahaa alkuinvestointeihin pitää 
olla, riippuu liikeideasta ja vaihtelee eri 
toimialoilla suuresti. Jos liiketoiminta 
perustuu yrittäjän osaamisen myymi-
seen ja omaan ajankäyttöön (esimerkik-
si tulkkaus- ja käännöstyö), tarvitaan al-
kuinvestointeja paljon vähemmän kuin 
silloin, jos perustetaan esimerkiksi tava-
roita valmistava yritys tai ravintola. Sit-
ten, kun yritystoiminta on kannattavaa, 
voidaan tulorahoituksella eli liiketoimin-
nasta syntyvillä tuotoilla kattaa tulevia 
investointitarpeita.

Rahoitustarpeen suuruus ja rahan 
lähteet selvitetään liiketoiminta-
suunnitelman laatimisen yhteydessä 
rahoituslaskelman avulla. Liiketoimin-
tasuunnitelman ja tulossuunnitelman, 
jotka tarvitaan myös rahoitushakemuk-
sen liitteeksi, voi tehdä esimerkiksi Oma 
Yritys-Suomi -palvelussa (oma.yritys-
suomi.fi) olevalla sähköisellä työkalul-
la. Seuraavassa käsitellään rahan läh-
teitä.

OMA PÄÄOMA
Yrittäjä voi sijoittaa toimintaan omaa ra-
haa tai muuta omaisuutta (apportti), jo-
ka on hänen omistuksessaan ja hallus-
saan. Yrittäjän omia säästöjä, työkaluja 
tai koneita kutsutaan omarahoituksek-
si. Yleensä lainanantajat eli pankit edel-
lyttävät noin 20 prosentin omarahoitus-
osuutta ennen kuin harkitsevat lainan 
myöntämistä.

Omaa pääomaa voivat sijoittaa yrityk-
seen myös yrittäjän ystävät, perheenjä-
senet ja tutut. He voivat näin saada omis-
tusosuuden yritykseen.

VIERAS PÄÄOMA
Yleensä yrittäjä tarvitsee oman pääoman 
lisäksi myös vierasta pääomaa eli lainaa. 
Lainarahoitusta yrityksille myöntävät 
pankit ja muut rahoituslaitokset kuten 
Finnvera. Lainasta maksetaan korkoa, 
joka voi olla esimerkiksi Euribor-viite-
korkoon sidottu. Sen lisäksi rahoitta-
jan on saatava itselleen tuottoa eli kor-
komarginaali ja lainan toimitusmaksu. 
Lainan takaisinmaksuehdot ovat erilai-
sia eri rahoittajilla. Usein pankit vaativat 
lainapääomalle reaalivakuuden, kuten 
asunnon tai muun omaisuuden pant-
taamisen. Kysy lainatarjous aina useas-
ta pankista.

Myös muiden ulkopuolisten sijoittaji-
en, esimerkiksi tuttavien tai perheen-
jäsenten, rahat voivat olla lainamuotois-
ta pääomaa, joka pitää maksaa takaisin 

koron kanssa. Kaikki lainat korkoineen 
ja takaisinmaksuineen kannattaa sopia 
aina kirjallisesti.

Yrittäjän kannattaa muistaa, että lyhyt-
aikaista rahoitusapua voi järjestyä myös 
maksuajan pidennyksellä (tavarantoi-
mittajalaina), leasing-ratkaisuilla sekä 
luotollisilla pankkitileillä ja luottokor-
teilla. Leasing-rahoitus on pitkäaikaista 
vuokrausta, jossa rahoitettava kohde on 
pääasiallinen vakuus. Edellä mainituis-
sa tapauksissa yrittäjän tulee kuitenkin 
huomioida todellinen vuosikorko, joka 
voi olla huomattavasti korkeampi kuin 
tavallisen pankin myöntämästä lainasta 
aiheutuva kustannus.

JULKINEN RAHOITUS
Aloittava yritys voi saada tukea yri-
tyksen kehittämiseen ELY-keskukselta  
(www.ely-keskus.fi). Yritykselle, joka 
tähtää kasvuun kansainvälisillä mark-
kinoilla, tarjoaa rahoitusta muun mu-
assa Business Finland (www.business-
finland.fi).

YRITYKSEN PERUSTAJAN/
ALKAVAN YRITYKSEN 
RAHOITUS

Finnvera
Jos yritykseltä puuttuu pankin edellyttä-
miä vakuuksia, Finnveran (www.finn-
vera.fi) osittainen takaus (alkutakaus), 
jonka pankki hakee yrittäjän puolesta 
Finnveralta, voi olla ratkaisu rahoituk-
sen järjestymiseen.

Alkutakaus on tarkoitettu aloittaville, 
EU:n pk-määritelmän mukaisille yrityk-
sille, joiden merkitsemisestä kauppa-
rekisteriin on kulunut enintään kolme 
vuotta ja joiden omistajat ovat luon-
nollisia henkilöitä. Alkutakaus voidaan 
myöntää kotimaiselle yhtiölle tai rekis-
teröidylle toiminimelle, ei kuitenkaan 
osuuskunnalle. Yrittäjän oma pankki ha-
kee alkutakausta yrittäjän puolesta Finn-
veralta. Yrittäjän tai yrityksen ei tarvit-
se olla suoraan yhteydessä Finnveraan. 
Finnveran takausosuus voi olla enintään 
80 prosenttia kuitenkin siten, että yhdel-

Yrityksen rahoitus

Kysy lainatarjous 
aina useasta 
pankista.
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le yritykselle myönnettyjen alkutakaus-
ten määrä voi olla yhteensä enintään  
80 000 euroa.

Jos yrityksesi hakee lainaa pankista, 
mutta alkutakauksen kriteerit eivät täy-
ty, yritys voi hakea Finnverasta takausta 
pankin rahoitukselle (Finnvera-takaus, 
pääsääntöisesti 50 prosenttia koko vie-
raan pääoman tarpeesta). Näissä tapa-
uksissa takausta haetaan suoraan Finn-
veralta.

Usein yrittäjäksi ryhtyminen tapahtuu 
valmiin yritystoiminnan ostamisella. 
Osakeyhtiön osakas voi hakea Finnveras-
ta yrittäjälainaa osakeyhtiön osakepää-
oman maksamiseen. Yrittäjälainaa voi-
daan myöntää usealle saman yrityksen 
perustajalle tai osakkaalle. Yrittäjälaina 
voi olla enintään 100 000 euroa luoton-
saajaa kohden. Lainaa myönnettäes-
sä edellytetään vähintään 20 prosenttia 
omarahoitusosuutta.

Yrityksen kehittämisavustus
ELY-keskus (www.ely-keskus.fi) voi 
myöntää pk-yritykselle kehittämisa-
vustusta yrityksen kehittämistoimen-
piteisiin ja investointeihin. Kehittämis- 
toimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen 
liiketoimintaosaamisen, kansainvälisty-
misen, tuotteiden ja tuotantomenetel-
mien kehittämistä, hankkeiden valmis-
telua sekä muuta niihin rinnastettavaa 
yritystoiminnan merkittävää kehittä-
mistä. 

Avustusta suunnataan hankkei-
siin, joilla arvioidaan olevan mer-
kittävä vaikutus yrityksen

1. käynnistämiseen, laajentami-
seen tai uudistamiseen

2. innovaatiotoimintaan tai  
osaamisen vahdistamiseen

3. kasvuun ja kansain- 
välistymiseen

4.  tuottavuuteen
5. energia- tai materiaali-

tehokkuuteen.

Investoinnin hankintamenosta vähin-
tään 25 prosenttia tulee rahoittaa muul-
la kuin julkisella tuella.

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviin palk-
ka-, konsultointi-, matka-, messuosallis-
tumismenoihin ja muihin vastaaviin me-
noihin voidaan myöntää tukea enintään 
50 prosenttia avustuksen perusteena 
olevista menoista. Hankkeeseen sisälty-
viä investointeja voidaan tukea yrityksen 
koosta ja sijainnista riippuen 10–35 pro-
sentilla avustuksen perusteena olevista 
menoista.

Kehittämisavustusta on haettava ennen 
hankkeen aloittamista. Ennen avustus-
hakemuksen jättämistä on hyvä olla yh-
teydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan 
hankkeen rahoitusmahdollisuuksien sel-
vittämiseksi. Yrityksen tulee laatia kehittä-
mishanketta koskeva hankesuunnitelma, 
joka sisältää suunnitellut toimenpiteet 
aikatauluineen ja kustannuksineen sekä 
hankkeella tavoiteltavat tulokset. Avus-
tus maksetaan erillisestä hakemuksesta 
hankkeen edistymisen mukaan. Avustus-
ta saavalla yrityksellä tulee olla kannatta-
van toiminnan edellytykset.

Maaseudun yritystuet
Maaseutualueilla ELY-keskus (www.
ely-keskus.fi) voi myöntää perustamis-
tukea ja investointitukea maatalouden 
ulkopuoliseen yritystoimintaan sekä in-
vestoinnin toteutettavuustutkimukseen. 
Jos yrityksen perustajalle on kuitenkin 
myönnetty jo starttirahaa, ei perustamis-
tukea voida myöntää.

Perustamistukea voi käyttää yrityksen 
perustamissuunnitelman toteuttami-
seen kuten esimerkiksi liiketoimintaan 
valmentavan neuvonnan ostamiseen, 
tuotekehityshankkeisiin, tuotannon pi-
lotointiin, markkinointisuunnitelman 

laatimiseen tai muihin konsultointi- tai 
asiantuntijapalveluihin. Tukea voidaan 
myöntää myös toimivalle yritykselle, 
jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan 
uutta yritystoimintaa. Perustamistu-
kea voidaan myöntää enintään 35 000 
euroa. Kokeiluun tukea vodaan myön-
tää enintään 10 000 euroa (www.maa-
seutu.fi). 

Investointitukea voidaan myöntää 
aloittaville ja laajentaville yrityk-
sille muun muassa

1. tuotantotilojen hankkimiseen 
tai rakentamiseen

2. uusien koneiden ja muun käyt-
töomaisuuden ja rajatuissa ta-
pauksissa myös käytettyjen ko-
neiden hankintaan

3. aineettomiin investointeihin, ku-
ten ohjelmistojen, patenttien ja 
valmistusoikeuksien hankintaan. 

Investoinnilla tulee olla olennaista mer-
kitystä yrityksen perustamiselle, kas-
vul- le tai kehittymiselle. Tuen määrä 
vaihtelee toimialan ja tukivyöhykkeen 
mukaan 20 ja 40 prosentin välillä kus-
tannuksista.

Ennen investoinnin toteuttamista yritys 
voi hakea tukea investoinnin edellytysten 
selvittämiseen ja suunnitteluun. Tuki on 
tarkoitettu asiantuntijapalvelujen han-
kintaan ja sitä voidaan myöntää 40–50 
prosenttia hyväksytyistä kustannuksis-
ta. Tämä toteutettavauustutkimukseen 
myönnetty tuki ei edellytä investoinnin 
toteutumista.

Palkkatuki
Työantajalle voidaan myöntää palk-
katukea työntekijän palkkauskustan-
nuksiin, jos hän palkkaa yritykseensä 
työttömän työnhakijan. Palkkatuki on 
harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto  
voi myöntää työttömän ammatillisessa 
osaamisessa olevien puutteiden takia. 
Tuen määrä ja kesto määräytyvät pal-
kattavan henkilön työttömyyden keston 
perusteella.

Työnantajayrityksen on sitouduttava 
maksamaan kyseiseen työsuhteeseen so-
vellettavaa työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Jos työehtosopimusta ei ole, on 

Jopa 95 %  
Suomesta on 
”maaseutua”,  

jonne ELY-keskus  
voi myöntää 

yrityksen 
perustamistukea.



maksettava kyseisessä työssä tavanomai-
nen ja kohtuullinen palkka.

Palkkatukea voidaan myöntää toistai-
seksi voimassa olevaan ja määräaikai-
seen työsuhteeseen sekä oppisopimus-
koulutukseen. Palkkatukea voidaan 
myöntää myös osa-aikaiseen työsuhtee-
seen, kun se on perusteltua esimerkiksi 
osatyökykyisen työllistymisen kannalta.

Palkkatuki voi olla enintään 50 prosenttia 
palkkauskustannuksista. Vuonna 2020 
enimmäismäärä on 1 400 euroa kuukau-
dessa. Kun ilmoitat avoimen työpaikan 
TE-toimistoon, voit samalla kertoa, olet-
ko kiinnostunut rekrytoimaan työnteki-
jän palkkatuen avulla. Työsuhde ei saa 
alkaa ennen kuin palkkatuen myöntämi-
sestä on tehty kirjallinen päätös.

Lisätietoa palkkatuesta löytyy sivustol-
ta www.te-palvelut.fi.

KASVAVIEN JA 
KANSAINVÄLISTYVIEN 
YRITYSTEN RAHOITUS

Finnvera
Finnvera (www.finnvera.fi) tarjoaa ra-
hoitusta myös erilaisiin kansainvälis-

tyvän yrityksen rahoitustarpeisiin. Ta-
kauksia voidaan käyttää kattamaan 
viennin aiheut tamaa käyttöpääoman 
tarvetta tai rahoittamaan suomalaisen 
emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa lii-
ketoimintaa. 

Finnveran vientitakuutuotteiden avul-
la voi pienentää vientikaupassa ulko-
maiseen ostajaan ja ostajan maahan 
liittyviä riskejä. Finnveran rahoitus-
ratkaisuja voidaan hyödyntää myös 
maksuajan tarjoamisessa ulkomaisel-
le ostajalle. Tämä saattaa olla kaup-
paneuvotteluissa ratkaiseva tekijä, jo-
ka lopulta tuo kaupat kotiin. Kaikissa 
vientikaupan rahoitukseen liittyvis-
sä asioissa kannattaa olla yhteydessä 
omaan pankkiin ja Finnveraan jo var-
haisessa vaiheessa.

Business Finland
Business Finland tarjoaa rahoitusta, kun 
yritys tähtää kasvuun kansainvälisillä 
markkinoilla ja haluaa kehittää liiketoi-
mintaa innovaatioiden avulla. Yrityksellä 
tulee olla hyvä tiimi, riskinottokykyä se-
kä riittävästi omarahoitusta ja resursse-
ja. Rahoitus on suunnattu erityisesti pie-
nille ja keskisuurille yrityksille.

Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi 
seuraaviin tarkoituksiin:

• Kansainvälisen kasvun 
suunnitteluun

• Tuotteiden, palvelujen, 
liiketoimintamallin, osaamisen 
ja asiakasymmärryksen 
tutkimukseen ja kehitykseen

• Kokeiluihin, demoihin ja 
pilotointiin

• Kansainvälistymis- ja 
markkinaselvitysten 
hankkimiseen

• Liiketoiminnan kehittämiseen 
kansainvälisille markkinoille.

Rahoitus on avustusta tai lainaa, ja ra-
hoitus kattaa osan kehitysprojektin kus-
tannuksista. Yrityksen pitää pystyä ra-
hoittamaan itse osa projektista.

Business Finlandista saa neuvontaa 
ja sparrausta myös eurooppalaisen ja 
muun kansainvälisen rahoituksen hake-
miseen. Lisätietoja rahoituksista 
www.businessfinland.fi/rahoitus.

Business Finland tarjoaa kasvukykyisil-
le yrityksille myös kansainvälistymis-
neuvontaa, kun yritys valmistautuu uu-
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Kansainvälistä liike-
toimintaa pohtivan 
yrittäjän kannattaa 

tutustua Team 
Finlandin palveluihin.

sille markkinoille menoon tai haluaa 
kasvaa ja uudistaa liiketoimintaansa ny-
kyisillä vientimarkkinoillaan. Business 
Finland  tunnistaa lupaavia liiketoimin-
tamahdollisuuksia markkinoilta ja aut-
taa löytämään sopivat kumppanit ja 
kontaktit maailmalta. Business Finlan-
din globaalissa verkostossa työskente-
lee 140 asiantuntijaa yli 30 maassa. Li-
sätietoja kansainvälistymispalveluista 
www.businessfinland.fi/vienti-ja-
kansainvalistyminen.

Team Finland
Team Finland -verkosto (www.team-
finland.fi)  kokoaa yhteen yrityksille 
suunnatut julkiset kansainvälistymispal-
velut. Tarjolla on palveluja kasvun ja kan-
sainvälistymisen eri vaiheisiin neuvon-
nasta ja markkinatiedon tarjoamisesta 
rahoitukseen ja kansainvälisten kump-
panien kartoittamiseen.

Eri tyyppisiä rahoitus- ja muita palveluja 
tarjoavat useat verkoston toimijat. Busi-
ness Finland (www.businessfinland.fi) 
rahoittaa ja auttaa suomalaisia yrityksiä 
kasvamaan nopeammin ja kehittämään in-
novaatiostaan kansainvälisiä menestysta-
rinoita, edistää Suomeen suuntaavaa mat-
kailua ja houkuttelee Suomeen ulkomaisia 
investointeja. Finnvera (www.finnvera.fi) 
parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoi-
tusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja 
vienninrahoituspalveluin. 

ELY-keskukset  ja TE-toimistot tuke-
vat pk-yritysten kasvua ja kehittymis-
tä neuvonnan, rahoituksen ja koulutuk-

sen keinoin. Ulkoministeriö ja edustustot 
maailmalla auttavat yrityksiä yhteyksi-
en luomisessa, tarjoavat tietoa kunkin 
maan markkinoista ja mahdollisuuksis-
ta ja tukevat markkinoillepääsykysymys-
ten ratkaisemisessa. Finnfund (www.
finnfund.fi) voi myöntää pitkäaikaista 
rahoitusta suomalaisyritysten tai niiden 
kumppaneiden perustamis- tai laajen-
nusinvestointeihin kehitysmaissa. Finn-
partnership (www.finnpartnership.fi) 
tarjoaa liikekumppanuustukea yritysten 
kehitysmaihin suuntautuvan, pitkäaikai-
seen kaupalliseen yhteistyöhön tähtää-
vän toiminnan suunnittelu-, kehitys- ja 

Yritystoiminnan 
aloittamiseen tulee 

varata käyttöpääomaa, 
sillä alussa menot ovat 

yleensä suuremmat  
kuin tulot.
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Rahoitusvaihtoehdot

• Omarahoitus: oma pääoma ja vakuudet
• Lainarahoitus (esimerkiksi pankit ja Finnvera): vastikkeeksi yrittäjä 

maksaa korkoa
• Pääomasijoitukset (esimerkiksi bisnesenkelit ja muut pääoma sijoittajat): 

vastikkeeksi yrittäjä antaa osakkuuksia ja jakaa osinkoa tuotosta
• Joukkorahoitus: yritykselle soveltuvat laina- ja sijoitusmuotoinen sekä 

ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoitus
• Julkinen rahoitus (esimerkiksi ELY-keskus, TE-toimisto, Business 

Finland): käynnistämiseen, kansainvälistymiseen, kasvuun ja 
investointeihin avustusta tai lainaa, jolloin yrittäjä maksaa korkoa

• Maaseudun yritystuki: maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan 
(ELY-keskus).

koulutusvaiheisiin. Patentti- ja rekisteri-
hallituksesta saa patentti-, tavaramerkki 
ja mallioikeusasioiden neuvontaa ja kou-
lutusta.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) (www.
teollisuussijoitus.fi)  tarjoaa kasvuhalui-
sille ja -kykyisille yrityksille pääomaa, liike-
toimintaosaamista ja kansainvälisiä ver-
kostoja  kasvua varten.  Muita  verkoston 
toimijoita ovat muun muassa Suomalais-
Venäläinen kauppakamari, opetus- ja kult-
tuuriministeriö sekä kulttuuri- ja tiedeins-
tituutit. Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
ja Suomen Yrittäjät aktiivisina verkoston 
kumppaneina edistävät myös osaltaan yri-
tysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Pääomasijoittajat, bisnesenkelit 
ja joukkorahoittajat
Venture Capital -pääomasijoittaja tai 
bisnesenkeli sijoittaa startup-yritykseen 
rahaa vähemmistöomistusosuutta vas-
taan (alle 50 prosenttia osakkeista) ja 
myy omistuksensa yleensä 3-7 vuoden 
kuluttua. Sijoituskohde on tavanomai-
sesti innovatiivinen yritys, joka pyrkii 
nopeaan kansainväliseen kasvuun skaa-
lautuvalla liiketoimintamallilla. Käytän-
nössä sijoittaja jakaa liiketoimintariskit 
yhdessä muiden osakkaiden kanssa ja 
kaikki saavat palkkionsa yrityksen me-
nestymisen myötä. Sijoituksen ehdot 
määritellään huolellisesti osakassopi-
muksessa.

Rahoituksen lisäksi pääomasijoittajan 
monipuolinen liiketoimintaosaaminen 
ja verkostot ovat yrityksen käytettävissä, 
sillä osaava pääomasijoittaja tuo syväl-
listä näkemystä ja käytännön kokemus-
ta erityisesti yhtiön strategiseen kehit-
tämiseen ja rekrytointeihin. Yritykselle 
sopivaa pääomasijoittajaa voi etsiä esi-
merkiksi Pääomasijoittajat ry:n sivuilla 
(www.paaomasijoittajat.fi) olevan si-
joittajahakukoneen avulla.  Pääomasi-
joittajat ry  tekee toimialan edunvalvon-
taa, tuottaa korkealaatuista tutkimusta 
sekä tiedottaa aktiivisesti toimialasta. Li-
säksi yhdistys ylläpitää toimialan eetti-
siä säännöksiä (code of conduct), tuottaa 
suosituksia ja järjestää koulutusta toimi-
alan kehittämiseksi. Pääomasijoittajien 
sijoituskriteereihin voi tutustua myös 
lukemalla yrittäjille suunnatun oppaan 
”Näin haet pääomasijoitusta – Opas”.

 YHTEENVETO 

Bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka si-
joittaa  henkilökohtaista varallisuuttaan 
korkean kasvupotentiaalin startupeihin. 
Yleensä hän saa vastineeksi osuuden koh-
deyrityksen osakekannasta. Tyypillisesti 
bisnesenkeli tuo kohdeyritykseen sijoi-
tuksen lisäksi omaa osaamispääomaan-
sa sekä mahdollistaa henkilökohtaisen 
kontaktiverkostonsa hyödyntämisen. Fin-
nish Business Angels Network (FiBAN) on 
voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka 
tavoitteena on edistää yksityishenkilöi-
den sijoittamista listaamattomiin kasvu-
yrityksiin. FiBANin "Opas enkelisijoituk-
sen hakemiseen" (www.fiban.org/opas) 
on tarkoitettu erityisesti startup-yrityksil-
le ja se kertoo, mitä enkelisijoituksen ha-
kemiseksi tarvitaan.

Joukkorahoitus kasvattaa suosiotaan 
vauhdilla. Yrityksille soveltuvia toimin-
tamalleja ovat laina- ja sijoitusmuotoi-
nen sekä ennakkomyyntiin perustuva 
joukkorahoitus.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituk-
sessa yritykset laskevat sijoittajia var-
ten liikkeeseen tyypillisesti osakkeita tai 
joukkovelkakirjalainoja. Lainamuotoi-
sessa joukkorahoituksessa yritykset lai-
naavat yleisöltä rahaa ja lupaavat mak-
saa pääoman takaisin tietyillä ehdoilla 
korkoineen tai ilman korkoa. Ennakko-

myyntiin perustuvassa joukkorahoituk-
sessa yritys tavoittaa suuren joukon ku-
luttajia ja voi näin markkinoida uutta 
tuotettaan heille.

Rahoitusta haetaan usein joukkorahoi-
tuksen välittäjän ylläpitämän joukko-
rahoitusalustan avulla. Sijoitus- ja lai-
namuotoisen joukkorahoituksen välitys 
edellyttää joko toimilupaa sijoituspal-
velun tarjoamiseen tai rekisteröintiä Fi-
nanssivalvonnan ylläpitämään rekis-
teriin joukkorahoituksen välittämistä. 
Joukkorahoitus on varteenotettava vaih-
toehto esimerkiksi silloin, kun yritys täh-
tää kasvuun tai miettii uuden tuotteen 
lanseeraamista.

Omasta Uusyritys-
keskuksestasi 

saat parhaan tiedon 
myös oman alueesi 

rahoituskanavista ja 
-vaihtoehdoista.



34 Ennen yrityksen perustamista

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

MISTÄ ASIAKKAITA?
Ennen yrityksen perustamista sinun on 
syytä tutkia markkinoita ja selvittää, mil-
laisille markkinoille olet yritystäsi perus-
tamassa. Näin saat tietoa, jonka perus-
teella voit päättää, kannattaako yritystä 
perustaa vai ei. Pystyt myös paremmin 
suunnittelemaan yrityksesi markkinoin-
nin. Alkavalla yrittäjällä on harvoin va-
raa tuhlata mainoseuroja.

Kun olet liikeideaa miettiessäsi määri-
tellyt, keitä mahdolliset asiakkaasi ovat, 
voit selvittää, paljonko heitä on yritykse-
si 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. Kan-
nattaa ottaa selvää myös kilpailijoiden 
tuote- ja palveluvalikoimasta, hinnoitte-
lusta ja toimintatavoista.

Markkinatutkimus ja liikeidean 
terävöittäminen
Markkinatutkimus on tapa hankkia tie-

toa markkinoista, asiakkaiden tarpeista 
ja mielipiteistä, kilpailurakenteesta tai 
siitä, mitä mieltä eri asiakasryhmät ovat 
tietystä tuotteesta tai palvelusta, yrityk-
sestä tai yritysideasta.

Näihin kysymyksiin tarvitset
vastaukset:
 
• Ketkä ovat asiakkaitasi? 

• Paljonko asiakkaita on 
valitsemallasi alueella? 

• Millaisiin ryhmiin 
(segmentteihin) asiakkaat voi 
jakaa? 

• Miten tavoitat asiakkaat? 

• Paljonko asiakkaat ovat valmiita 
maksamaan tuotteesta? 

• Miksi asiakas valitsisi 
mieluummin sinun tuotteesi 
kuin kilpailijan?

Jos asiakkaasi ovat yksityisiä kuluttajia, 
voit etsiä taustatietoja internetin mo-
nista tietokannoista ja hakemistoista tai 
sosiaalisen median eri kanavista. Tiedon 
lähteitä ovat myös kuntien elinkeinopal-
velut ja muut viranomaiset sekä Tilasto-
keskus.

Markkinatilanteesta, kilpailijoista ja yri-
tysasiakkaista saat tietoa Uusyrityskes-
kusten yritysneuvojilta ja asiantuntijoil-
ta, ELY-keskuksesta (www.ely-keskus.
fi), yrittäjäjärjestöstä, kauppakama-
reista, toimialajärjestöistä, Tilastokes-
kuksen rekistereistä, Patentti- ja rekis-
terihallituksesta (www.prh.fi) sekä 
erilaisia tietopalveluja ylläpitävistä yri-
tyksistä.

Jos tällainen kirjoituspöytätutkimus ei 
vielä riitä, voit saada vastauksia suo-
raan mahdollisilta  asiakkailtasi tekemäl-
lä sähköposti- tai verkkokyselyn tai haas-
tattelemalla heitä joko puhelimitse tai 
henkilökohtaisesti tapaamalla. Kulutta-
jille suunnatussa markkinatutkimukses-

Markkinointi, myynti ja mainonta
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sa vastaajilta kysytään, mitä he ajatte-
levat tarvitsevansa tulevaisuudessa tai 
vielä tavallisemmin, millaista nykyinen 
kulutus on. Kyselyjen tekoon on olemas-
sa useita sähköisiä työkaluja.

Tutkimustuloksia voit käyttää markki-
noinnin ja myynnin suunnittelussa tai 
tuotekehityksessä. Alkavan yrittäjän on 
tärkeintä selvittää, onko liikeidealla me-
nestymisen mahdollisuuksia vai ei.

YRITTÄMINEN ON 
MYYNTITYÖTÄ
Yrittäjänä onnistuminen ja yritystoimin-
nan jatkuminen ovat myynnistä kiinni. 
Jos asiakkaat eivät halua ostaa, taipa-
leesi yrittäjänä jää hyvin lyhyeksi, vaikka 
tuotteesi ja palvelusi olisivat miten hyviä 
tahansa. Yrittäjä saa tulonsa asiakkailta, 
siksi aina on tärkeintä huolehtia myyn-
nistä ja yrityksen kassavirrasta. Myyn-
nistä on myös saatava riittävästi katetta, 
jotta saat maksettua yrityksesi kiinteät ja 
muuttuvat kulut.

Myyntitaidot vaikuttavat ratkaisevasti 
yrittäjän menestymiseen. Yrittäjän on ky-
ettävä myymään omaa osaamistaan sekä 
tarjoamiaan tuotteita. Hyvät myyntitai-
dot ovat keino erottua kilpailijoista. Te-
hokas myyntityö auttaa vakuuttamaan 
asiakkaat ja saa aikaan toimivan vuoro-
vaikutuksen yrityksen ja asiakkaan välil-
le.

Myyntityö perustuu asiakkaan 
tarpeen tunnistamiseen
Myyntityössä on tärkeintä tunnistaa asi-
akkaan tarpeet ja odotukset. Myyntiti-
lanteessa pitää ottaa selvää asiakkaan 
lähtökohdista ja siksi sujuvan vuoro-
vaikutuksen rakentaminen on tärkeää. 
Myynnin onnistumisen ja asiakassuh-
teen säilymisen kannalta olennaisinta 
on luottamus asiakkaan ja myyjän välill ä. 
Luottamuksen syntyminen ja vahvista-
minen ovat myyntityön perusasioita.

Myyntiprosessi voi kestää muutamista 
minuuteista jopa vuosiin riippuen sii-
tä, millaisia tavaroita tai palveluja tar-
jotaan. Se sisältää monia vaiheita ensi-
kontaktista ja tarjouksen tekemisestä 
sopimusneuvotteluihin ja kaupan päät-
tämiseen. Myyntitoiminnot on syytä 

suunnitella etukäteen: ajankäyttö, asia-
kastietojen hankinta, myynnin seuranta-
työ sekä tarvittava tukimateriaali.

Myyntitaitoja voi opetella ja 
myyntiapua ostaa
Aloittavakin yrittäjä voi joskus hankkia 
apua myyntityöhön ostopalveluna toiselta 
yrittäjältä, myynnin ammattilaiselta – var-
sinkin silloin, jos itse tuntee epävarmuutta 
myyntityössä. Jotkut ovat sitä mieltä, että 
myyjän työ edellyttää tiettyjä luonteenpiir-
teitä ja sosiaalisia taitoja, mutta myyntitai-
toja voi myös opiskella ja kehittää.

Myyntikurssit ja -koulutukset ovat help-
po ja tehokas tapa parantaa omia myyn-
tivalmiuksiaan. Myyn-
tityö ja myyntitaitojen 
kehittäminen kasvat-
tavat yrittäjälle tärkei-
tä neuvottelutaitoja, 
itseluottamusta ja tavoit-
teellisuutta sekä kehittä-
vät sosiaalisia taitoja ja 
tilannetajua. Myynti-
koulutuksia on lukuisia 
päivän kestävistä lyhyt-
kursseista pidempikes-
toisiin, tutkintoon johta-
viin koulutuksiin.

Jokainen yrittäjä joutuu 
tekemään myyntityötä. 
Hyvä myyjä myy ensin 
itsensä ennen kuin voi 
myydä tuotteitaan. Yrit-
täjän on tärkeää oppia 
ymmärtämään asiakkai-
den toiveita ja käyttäyty-
mistä. Asiakaslähtöises-
sä myyntityössä yrittäjä 
täyttää asiakkaiden tar-
peet ja odotukset saa-
vuttaakseen parhaan 
mahdollisen lopputu-
loksen.

ENSIN ON 
HYVÄ TUNTEA 
MARKKINOINNIN 
JA MAINONNAN 
ERO
Mainonnalla pyritään 
suoraan vaikuttamaan 
kuluttajan ostopäätök-

seen ja tekemään tuote tunnetuksi. Tyy-
tyväinen asia kas palaa mielellään takai-
sin. Mutta jos mainonta ei anna oikeaa 
tietoa tuotteen ominaisuuksista, voi olla, 
että asiakas ei tule toista kertaa.

Markkinointi sisältää kaikki ne toimen-
piteet, joiden tavoitteena on aikaansaa-
da myyntiä. Hyvä työkalu markkinoinnin 
suunnitteluun on niin sanottu markki-
nointimix. Se koostuu 4:stä P:stä eng-
lannin kielen sanojen mukaan: Product, 
Price, Place ja Promotion. Näistä voi 
valita haluamansa yhdistelmän oman 
asiakaskohderyhmän mukaan.

Miten myynnissä pääsee 
vauhtiin?

”Myyntityössä pääsee vauhtiin, kun 
pohjatyöt on tehty hyvin. Kun tuntee 
asiakkaansa tarpeet ja ei ole sokaistunut 
oman tuotteensa tai palvelunsa 
erinomaisuudesta, vaan myy sen 
vastaamaan asiakkaan tarpeita parhaiten. 
Kun potentiaalisimmat asiakasryhmät on 
tiedossa, on markkinoinnille ja myynnille 
helpoin valita oikeat kanavat asiakkaiden 
tavoittamiseksi. Siitä eteenpäin myynti 
onkin sitten sitkeys- ja kestävyyslaji.”

Timo Lehmusmetsä, yritysneuvoja 
Kouvola Innovation Oy 
Kouvolan seudun Uusyrityskeskus

 Yritysneuvoja vastaa 
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Yrityksen markkinointisuunnitelma aut- 
taa tekemään markkinoinnista yhte-
näistä ja selkeää. Suunnitelman avulla 
voit seurata tavoitteiden toteutumista 
ja kehittää markkinointia jatkossa. Si-
nun kannattaa tarkastella säännöllisin 
väliajoin sekä markkinointimixiä että 
asiakasryhmiä. Voit pohtia esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä: Saavutitko teh-
dyillä toimenpiteillä sen, mitä halusit vai 
pitääkö sinun tehdä muutoksia tai vaih-
taa markkinoinnin tai mainonnan tyyliä? 
Onko tärkein asiakasryhmä muuttanut 
ostokäyttäytymistään (tarpeet muuttu-
neet)? Ketkä ovat nyt asiakkaitasi ja kei-
tä haluat jatkossa asiakkaiksesi? Entä 
mitä kilpailijasi tekevät?

PRODUCT = TUOTE: Tavara tai 
palvelu ja sen ominaisuudet, tuo-
tenimi, takuut, uutuusarvo ja erot-
tautuminen kilpailevista tuotteista.

PRICE = HINTA: Asiakkaan tuot-
teesta maksama rahallinen tai 
muu korvaus. Määräytymisperus-
teisiin vaikuttavat markkinoiden 
kilpailutilanne, markkinaosuus, 
asiakkaan näkemys tuotteen ar-
vosta, tuotanto- ja materiaalikulut 
sekä alennukset.

PLACE = SIJAINTI: Paikka, jos-
ta tuotteen voi ostaa. Usein käy-
tetään myös termiä jakelukanava, 
joka tarkoittaa sekä konkreettista 
liikepaikkaa eli myymälää että vir-
tuaalista liikepaikkaa kuten verkko-
kauppaa.

PROMOTION = MYYNNIN 
 EDISTÄMINEN: Kaikki kommuni-
kaatiovälineet, joilla markkinoija eli 
yritys voi viestiä tuotteestaan. Sii-
hen kuuluvat muun muassa mai-
nonta, viestintä myyntipisteessä tai 
vaikkapa internetissä, myyntikam-
panjat, PR (public relations) ja pus-
karadio eli asiakkaiden viestit toisil-
leen.

MARKKINOINNIN 
KILPAILUKEINOT
Menestyminen markkinoilla vaatii hyvää 
liiketoimintaympäristön ja kilpailijoiden 
tuntemista sekä erottautumista kilpai-
lijoista. Juuri markkinoinnilla pyritään 
vaikuttamaan kuluttajan mielikuvaan ja 
kokemukseen yrityksen tarjoamasta ta-
varasta tai palvelusta – ”olemme parem-
pia kuin kilpailijamme”. Markkinointi on-
kin tärkeä osa yrityksen suunnittelutyötä.

Markkinoinnin lähtökohtana ovat asi-
akkaasi: se, kenelle myyt, ratkaisee sen, 
miten markkinoit. Vasta seuraavana 
tärkeys järjestyksessä tulee se, mitä myyt 
eli tavarasi ja palvelusi. Asiakas ostaa nii-
den avulla saatavaa hyötyä, ei esimerkik-
si teknisiä ominaisuuksia tai menetelmi-
en hienouksia. Keskity siis asiakkaaseen 
ja hänen tarpeisiinsa, älä uppoudu lii-
kaa oman tuotteesi tai palvelusi ominai-
suuksiin.

Alkavan yrittäjän markkinointi on pää-
asiassa henkilökohtaista myyntityötä. 
Useimmiten on kysymys siitä, miten myyn 
omaa työtäni. Koska rahaa on yleensä 
käytettävissä varsin niukasti, myyntityö-
hön on panostettava omaa aikaa. Ensim-
mäinen yhteydenotto tapahtuu useim-
miten parhaiten puhelimitse. Sitten vain 
asiakkaita tapaamaan.

TUOTE (Product)
• ominaisuudet

• tuotenimi
• innovatiivisuus
• takuupalvelut

HINTA (Price)
•identiteetti

• kilpailutilanne
• tuotantokulut

• asiakkaan 
näkemys arvosta

SIJAINTI (Place)
• myyntialue

• jakelukanavat

MYYNNIN 
EDISTÄMINEN

(Promotion)
• mainonta

• myyntikampanjat
• myyntihenkilöt

NELJÄ P:tä
markkinoinnin 
suunnitteluun

Lähde: Kotler Philip (1980) Principles of Marketing. Prentice Hall.

Markkinoinnin 
lähtökohtana 
ovat asiakkaasi:
se, kenelle myyt, 
ratkaisee sen,
miten markkinoit.
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na voi olla esimerkiksi ikä, asuinpaikka 
tai ostovoima eli kuinka paljon asiak-
kailla on rahaa käytössään. Esimerkiksi 
lastenlelujen mainostaminen kannattaa 
keskittää alueelle, jossa asuu paljon lap-
siperheitä tai vauva-aiheiseen lehteen, 
jota lukevat tuoreet vanhemmat.

Markkinat kannattaa 
segmen toida, jos

• markkinoilla on riittävästi 
potentiaalisia asiakkaita 

• ryhmän asiakkailla on yhteisiä 
piirteitä ja tarpeita

• asiakasryhmät eroavat 
toisistaan

• valitut segmentit voi saavuttaa 
markkinoinnilla taloudellisesti  
ja tehokkaasti.

MEDIOITA JOITA YRITYS 
VOI HYÖDYNTÄÄ

Sanomalehdet, 
paikallis- ja 
ilmais jakelu-
lehdet sekä 
aika kaus lehdet 

Internet 
(muun muassa 
display, blogit, 
virtuaali- ja 
pelimaailmat, 
sosiaalinen 
media) 

Televisio 

Radio 

Elokuva 
(tuotesijoittelu)

Mobiili

MAINOSVÄLINEIDEN 
VALINTA
Sinun kannattaa etsiä yrityksellesi ne 
mediat, joilla saat sanoman eli mainok-
sesi halutulle vastaanottajalle mahdol-
lisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. 
Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa ja 
rahaa panostaa massiivisiin markkinoin-
tikampanjoihin. Verkko tarjoaa yrittäjäl-
le monipuolisia ja kustannustehokkaita 
mahdollisuuksia markkinoida tuottei-
taan ja palveluitaan. Asiakkaat ovat ver-
kossa, joten yrittäjänkin kannattaa olla 
siellä.

Nykyisin tietoa tuotteista ja yrityksis-
tä haetaan paljon, ja melkeinpä ensi-
sijaisesti, verkosta. Jopa 80 prosenttia ku-

Miten alkavan yrittäjän pitää 
näkyä somessa?

”Alkavan yrittäjän pitää näkyä somessa 
niin kuin kaikkien muidenkin yrittäjien ja 
yritysten – siellä missä niiden asiakkaatkin 
ovat. Facebook ja Instagram ovat 
hyviä ympäristöjä kuluttajapalveluiden 
markkinointiin. LinkedIn ja Twitter saattavat 
taas olla parempia kanavia yrityspäättäjien 
tavoitteluun. Kannattaa aloittaa itselle 
tutuimmista kanavista, jotta pääsee 
ketterästi alkuun – muuten homma saattaa 
jäädä muun kiireen jalkoihin. Tärkeintä 
mielestäni on kuitenkin pitää verkkosivusto 
ajan tasalla ja innostaa ihmisiä klikkaamaan 
sinne some-päivityksistä lukemaan lisää.”

Sari Olsio, asiakkuusjohtaja, YritysEspoo

 Yritysneuvoja vastaa 

Markkinoinnilla yritys pyrkii vaikuttamaan 
asiakkaiden käyttäytymiseen. Markkinoin-
nin tavoitteena on luoda, ylläpitää ja ke-
hittää asiakassuhteita. Asiakasuskollisuu-
den ylläpitäminen on tärkeää, sillä uusien 
asiak kaiden hankkiminen on usein paljon 
kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen. 
Uskolliset avainasiakkaat tuovat yleensä 
myös suurimman osan myyntivolyymis-
ta. Hyvin hoidettu kanta-asiakasjoukko 
on monelle yritystoiminnan perusta, jo-
ka myös hankkii suosittelemalla yrityksel-
le uusia asiakkaita.

ASIAKASRYHMIEN 
JAKAMINEN JA KOHDE-
RYHMÄN VALITSEMINEN
On hyvä tutkia, mille asiakasryhmälle 
tuotetta halutaan myydä. Vaikka suuren 
asiakasmassan hankkiminen houkut-
taa, kannattaa keskittyä tärkeimpään 
asiakasryhmään, joka tuo suurimman 
myynnin yritykselle vähimmällä vai-
valla. Tietylle segmentille (eli ryhmälle) 
markkinoiminen vähentää asiakasmas-
saa, mutta samalla se lisää markkinoin-
nin tehokkuutta. Rajaamisen perustee-
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luttajista tutkii tuotetta verkossa ennen 
ostopäätöstä. Pienenkin yrityksen tuli-
si kivijalkamyymälän tai muun perintei-
sen myynnin kanavien lisäksi olla valmis 
kohtaamaan asiakkaansa verkossa. 

Verkkonäkyvyyttä ovat muun muassa 
omat kotisivut, sosiaalinen media, verk-
kokauppa ja hakusanamainonta. Kai-
kessa näkyvyydessä on tärkeää muis-
taa tietojen päivitys ja näkyvyys kaikilla 
laitteilla, myös kännykässä ja tabletis-
sa. Verkkokauppa ja esimerkiksi rekis-
teröitymistä 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 ha-
luamassaan tarkoituksessa.

Tutustu huolella eri mainosvälineiden kes-
keisiin ominaisuuksiin ja hintoihin. Hinta 
voi vaihdella valtavasti mediasta riippuen.
Suoramainonta on yksi tapa tavoittaa 
asiakkaat. Esimerkiksi pizzeria yrittäjä 
voi jakaa itse mainoksia lähiseudun 
asukkaiden postiluukuista. Kaikki suo-

raan henkilölle joko fyysisesti tai säh-
köisesti jaettavat esitteet, käyntikortit 
ynnä muut ovat suoramainontaa. Muis-
ta kuitenkin tarkistaa luvanvaraisuus eli 
tarvitsetko asiakkaan tai alaikäisen koh-
dalla hänen huoltajansa luvan, jos käytät 
esimerkiksi sähköpostia. 

Hyvin tärkeä tietolähde on myös ihmis-
ten keskinäinen kommunikointi eli niin 
sanottu puskaradio. Asiakkaat kerto-
vat usein toisilleen hyvistä ja huonois-
ta  kokemuksista, jolloin tieto tuotteesta 
leviää nopeasti esimerkiksi Facebookis-
sa. Sinun kannattaakin kiinnittää huo-
miota siihen, miten kohtelet asiakasta 
palvelutilanteessa. Pystytkö esimerkik-
si myyntitilanteessa tarjoamaan tuot-
teelle lisäarvoa, joka edistää positiivista 
mielikuvaa (muun muassa pakkauksen 
ulkonäkö, alennus, kotiinkuljetus tai 
kaupanpäällinen). Tai pohdi, miten hoi-
dat valitukset eli reklamaatiot. 

SOSIAALINEN MEDIA  
MARK KI NOIN NISSA
Sosiaalinen media eli some on alkavalle 
yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoit-
taa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo so-
siaalisessa mediassa vaatii yritykseltä kui-
tenkin aikaa ja suunnitelmallisuutta, jotta 
tulokset olisivat toivotunlaiset.

Yrityksen ei tarvitse näkyä kaikissa so-
siaalisen median kanavissa, joten ensin 
kannattaa selvittää, mitä kanavia yrityk-

Sosiaalinen 
media vaatii 
suunnitelmallisuutta.

sen 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 hyödyl-
listä ja/tai viihdyttävää sisältöä, jota on 
mukava seurata ja helppo jakaa. Sosiaa-
lisessa mediassa on mahdollisuus pa-
nostaa positiiviseen ja asiantuntevaan 
imagoon, mikä edesauttaa sitä, että ky-
seinen yritys tulee asiakkaalle ensimmäi-
senä mieleen, kun hän tarvitsee tuotteita 
yrityksen toimialalta.

Ohjeita ja vinkkejä sosiaalisen median 
käyttöön löytyy muun muassa painetuista 
ja sähköisistä oppaista sekä blogiteksteis-
tä. Hyvä keino oppia some-viestinnästä on 
tietysti myös seurata muiden yritysten so-
me-toimintaa – mikä toimii ja mikä ei. 

SUORAMARKKINOINTI 
KULUTTAJILLE
Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sel-
laista markkinointia, jolla lähestytään 
kuluttajaa joko postitse, puhelimitse tai 
sähköisesti.

Laki velvoittaa yritystä kertomaan kulutta-
jalle jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, 
jos hänen henkilötietojaan tullaan käyttä-
mään suoramarkkinointiin. Sähköisiä suo-
ramarkkinointiviestejä saa lähettää läh-

Tarvitsetko lisää Perustamisoppaita?

Voit ostaa Uusyrityskeskuksen painettuja Perustamisoppaita 
www.perustamisopas.fi.

Painettuja Perustamisoppaita on saatavilla
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, selkosuomeksi, venäjäksi ja arabiaksi.
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Löydä sinulle sopivin tapa yrittää!

Omalla yritykselläIlman omaa yritystä

Toiminimen kirjanpito kätevästi netissä.

Keskity yrittämiseen, niin me hoidamme 
paperityöt ja kirjanpidon. Palveluun 
kuuluu myös ALV- ja veroilmoitukset.

Tee työ ja laskuta siitä yksityishenkilönä 
ilman omaa Y-tunnusta tai toiminimeä. 

Kevytyrittäjänä et kanna huolta paperi-
töistä tai byrokratiasta - me teemme sen.

1 32

Tee työt
Laskuta

kauttamme
Nosta palkka Kirjanpito

pilvessä
Osto- ja

myyntilaskut
Kirjanpitäjän

neuvonta

www.ukko.fi www.ukkopro.fi

tökohtaisesti vain henkilöille, jotka ovat 
antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

Kuluttajalle on kerrottava, mistä yhteys-
tiedot on saatu. Kuluttajalla on oikeus 
kieltää suoramarkkinointi.

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman 
kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkki-
nointia, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä 
markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman 
kaupan yhteydessä on myynyt

• markkinointiin käytetään samaa välinettä kuin tuotteen ostamiseen 
käytettiin (esimerkiksi tekstiviestiä voi käyttää, jos tuote on ostettu 
tekstiviestin välityksellä)

• kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu markkinointiviestien 
lähettämisestä.

• kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti kerrottu jokaisen sähköisen 
markkinointiviestin yhteydessä oikeudesta kieltää viestien 
lähettäminen.



40 Ennen yrityksen perustamista

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

M ieti ennen hinnoittelua, onko 
tuotteesi laadukkaampi kuin 
kilpailijoilla. Myytkö siis kal-

liimmalla vai halvemmalla kuin kilpai-
lijasi? Mistä lisäarvosta asiakkaat ovat 
valmiita maksamaan? Maksavatko he 
esimerkiksi imagosta, tuotteen laadus-
ta, hyvästä asiakaspalvelusta, takuusta 
tai sijainnista?

Mieti tarkkaan hintataso ja luo sen mu-
kainen yrityksen tuoteimago. Laadukas 
tuote vaatii tasokkaat puitteet. Kun on 
lähtenyt tarjoamaan, neuvottelemaan ja 
tekemään kauppaa tietyllä hinnalla, sitä 
on tulevaisuudessa melkein mahdoton-
ta enää nostaa. Muista myös, että moni 
asiakas odottaa, että hinnoissa on ”neu-
votteluvaraa”.

Asiantuntijapalvelujen hinnoittelu voi 
perustua käytettyyn aikaan. Tuntihin-

ta ei kuitenkaan kerro asiakkaalle ko-
konaishintaa, 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.

Hinnoittelussa voit käyttää myös apu-
keinoja, kuten tutustumistarjouksia, so-
pimushintaa, nopean tilaajan tarjouksia 
tai tiettyä ajankohtaa (esimerkiksi kun on 
rauhallinen aika sesongin ulkopuolella). 
Esimerkkejä hinnoittelusta ovat ravinto-
loiden lounashinnat tai matkatoimistojen 
nopean varaajan edut. On myös asiakkai-
ta, jotka haluavat maksaa hinnaston mu-
kaisen hinnan ilman neuvotteluja.

Pidä hinnat aina asiakkaiden näkyvil-
lä. Hyvä hinnasto kertoo sekä tuotteen 
hinnan että sisällön. Kuluttaja on kiin-
nostunut vain arvonlisäverollisesta lop-

puhinnasta. Yritysasiakas on kiinnostu-
nut arvonlisäverottomasta hinnasta, sillä 
ostojen arvonlisäverot voidaan vähentää 
myynnin arvonlisäveroista.

MYYNTIKATE
Mieti tarkasti, mikä on oikea hinta tuot-
teellesi. Yrityksellesi täytyy jäädä osa 
tuotteen myynnistä katteena. Jos myyt 
korkealla hinnalla (eli katteella), riittää 
kannattavuuteen pieni tuotemäärä. Pie-
nellä katteella sinun täytyy puolestaan 
myydä tuotteita määrällisesti paljon. 
Tarkista siis, paljonko jokaisesta myy-
dystä tuotteesta jää myyntikatetta. Onko 
kate myytyyn määrään nähden riittävä?  
Muista myös kiinteät kustannukset ja ko-
konaisajankäyttö. Kannattavuuslaskel-
man avulla saat hyvän käsityksen hin-
noittelusi alarajoista.

Hinnoittelu
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ESIMERKKI HINNOITTELUSTA kilpailijan 
hinta

20 % 
halvempi 

hinta

Myyntihinta 55,00 e 44,00 e

 - Alv 24 % -10,65 e -8,52 e

Veroton hinta 44,35 e 35,48 e

- Ostohinta (alv 0 %) -28,00 e -28,00 e

Kate 16,35 e 7,48 e

ESIMERKKI MYYNTIHINNAN LASKEMISEKSI

Tuotteen kaikki kustannukset 150,00 e

+ Katetuottotavoite (35 %) 80,77 e

= Veroton myyntihinta 230,77 e

+ Alv 24 % 55,38 e

= Verollinen myyntihinta 286,15 e

OP Kevytyrittäjänä 
on helppoa yrittää ja 
aloittaa yrittäminen!
OP Kevytyrittäjä sopii osa-
aikaisille ja päätoimisille  
yrittäjille.
Palvelu sisältää: 
• Yrityksen perustaminen ilmaiseksi  

(saat oman henkilökohtaisen Y-tunnuksen)
• Laskutuspalvelu ja automaattinen kirjanpito
• Digitaalinen tilitoimisto toiminimelle  

(sis. veroilmoitukset ja -maksut)
• Ei kiinteitä kuluja 

Keskity osaamiseesi ja tutustu:  
op-kevytyrittaja.fi

Palvelun tarjoaa Pivo Wallet Oy
OP

Esimerkki
Myyt tuotetta, jonka kustannukset 
ovat 28 euroa. Kilpailijasi myy sa-
maa tuotetta asiakkaille 55 euron 
(sis. alv) hinnalla. Huomaa 20 pro-
sentin hintaeron vaikutus kattee-
seen.
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Suomessa on elinkeinovapaus. Se 
tarkoittaa, että maassamme saa 
harjoittaa laillista ja hyvän tavan 

mukaista liiketoimintaa ilman viran-
omaisten lupaa. Eräille toimialoille tar-
vitaan kuitenkin yhteiskunnan, ympäris-
tön ja kuluttajien turvallisuuden vuoksi 
lupa, eli toiminta saattaa olla luvanva-
raista. Lisäksi joillakin aloilla täytyy toi-
minnasta tehdä ilmoitus viranomaisille, 
vaikka varsinaista lupaa ei tarvitakaan.

Lupia myöntävät kuntien ja kaupunki-
en viranomaiset, aluehallintovirastot 
sekä ministeriöt, kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiset ja muut lupaviran-
omaiset.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on 
aina tärkeää tarkistaa, tarvitaanko toi-
mintaan erityinen lupa tai ilmoitus, se-
kä mitä muuta tämän alan elinkeinon-
harjoittajalta vaaditaan. Lupaa varten 
hakijalla pitää yleensä olla ammattipä-
tevyys, hyvä maine ja oikeustoimikelpoi-
suus. Myös hakijan taloudellinen tilan-
ne vaikuttaa luvan saamiseen. Yritysten 
tarvitsemat  luvat  ja hyväksynnät  toi-
mialoittain ja kunnittain löytyvät sivuilla   
www.suomi.fi olevasta hakupalvelusta.

Lupa on yleensä määräaikainen, ja se voi-
daan peruuttaa, jos henkilö ei toimi mää-

räysten mukaisesti. Luvan hakeminen on 
tavallisesti maksullista. Joissakin tapauk-
sissa tarvitaan monen eri viranomaisen 
lupa. Esimerkiksi ravintolatoiminnassa 
tarvitaan muun muassa hygieniapassi, 
anniskelupassi, alkoholin anniskelulupa 
ja ilmoitukset terveystarkastajalle, pelas-
tuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
LUVAT
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto Valvira (www.valvira.fi) myön-
tää koulutetuille terveydenhuollon 
ammattihenkilöille kuten lääkäreille, sai-
raanhoitajille, hammaslääkäreille, pro-
viisoreille, kätilöille, puheterapeuteille 
ja psykologeille hakemuksesta oikeuden 
harjoittaa terveydenhuollon ammattia 
Suomessa. Itsenäisenä ammatinharjoit-
tajana toimivalta ter veydenhuollon am-

mattihenkilöltä edellytetään, että hän 
tekee toiminnastaan ilmoituksen alue-
hallintovirastolle.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen 
tuottajalla on oltava lupaviranomaisen 
myöntämä lupa palvelujen antamiseen. 

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottami-
nen edellyttää ilmoituksen tekemistä 
palveluista ja luvan hakemista ympäri-
vuorokautisten palvelujen osalta. Alue-
hallintovirasto myöntää luvan silloin, 
kun palvelua tuotetaan yhden aluehal-
lintoviraston alueella, muussa tapauk-
sessa Valvira.

Valvira myöntää hakemuksesta myös oi-
keuden harjoittaa sosiaalihuollon am-
mattia joko laillistettuna tai nimikesuo-
jattuna ammattihenkilönä Suomessa. 
Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat 
sosiaalityöntekijä, sosionomi, gerono-
mi, kuntoutuksen ohjaaja, lähihoitaja, 
kodinhoitaja ja kehitysvammaistenhoi-
taja.

ELINTARVIKEHUONEISTOT
Elintarvikehuoneistojen, kuten ravinto-
loiden, myymälöiden ja kioskien on teh-
tävä kirjallinen ilmoitus sijaintikunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle en-
nen toiminnan aloittamista tai toimin-

Ennen yritys toiminnan 
aloittamista on

aina tärkeää tarkistaa, 
tarvitaanko 

toimintaan erityinen 
lupa tai ilmoitus.

Luvanvaraiset toimialat 
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Selvitä aina ennen  
yrityksen perustamista

• tarvitseeko suunniteltu 
toiminta elinkeinolupaa, 
ilmoitusta tai rekisteröintiä. 

• edellyttääkö toiminnan 
harjoittaminen viranomaisen 
hyväksymistä tai erityistä 
ammattipätevyyttä. 

Toimialakohtaiset luvat ja 
ammattipätevyydet löytyvät 
osoitteesta www.suomi.fi.

 Yhteenveto 

Onnistumisen tukena
www.yrityskummit.fi

facebook.com/Yrityskummit              twitter.com/Yrityskummit

nan olennaista muuttamista. Toiminnan 
aloittaminen ei edellytä viranomaisen te-
kemää tarkastusta.

Kuitenkin, jos elintarvikehuoneistossa 
käsitellään eläimistä saatavia elintarvik-
keita ennen vähittäismyyntiä, on elintar-
vikehuoneistolle haettava hyväksyntää 
laitokseksi sijaintikunnan elintarvikeval-
vontaviranomaiselta ennen toiminnan 
aloittamista tai toiminnan olennaista 
muuttamista. Hyväksyntää vaativia elin-
tarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi liha-
valmistelaitokset, meijerit ja munanpak-
kaamot.

Ruokaviraston (www.ruokavirasto.fi) 
hyväksymismenettelyn piirissä ovat teu-
rastamot ja niiden yhtey dessä sijaitsevat 
liha-alan laitokset. Poro teurastamoiden 
ja niiden yhteydessä sijaitsevien laitos-
ten hyväksyminen kuuluu kuitenkin 
aluehallintovirastolle (www.avi.fi).

TERVEYDENSUOJELULAIN 
MUKAINEN ILMOITUS
Sellaisen toiminnan perustamisesta tai 
käyttöönotosta, josta voi aiheutua ter-
veyshaittaa asiakkaille tai asumiselle, ja 
toiminta tapahtuu asuinrakennukses-
sa tai asuinalueella, toiminnanharjoit-
tajan on tehtävä kirjallinen, terveyden-
suojelulain mukainen ilmoitus kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoi-
tusvelvollisuus koskee muun muassa 
julkisia majoitushuoneistoja, kuntosale-
ja, yleisiä saunoja, kylpylöitä ja uimahal-
leja, kouluja ja kerhoja, päivä-, lasten- ja 
vanhainkoteja sekä vastaanottokeskuk-
sia, solariumeja, tatuointipaikkoja ja 
kauneus hoitoloita. 

Tupakkatuotteiden myyntiluvan myön-
tää kunnan terveystarkastaja.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta 
edellyttää ympäristönsuojelulain mukai-
sen ympäristöluvan.

LUVAT TEKIJÄNOIKEUDEN 
ALAISTEN AINEISTOJEN 
KÄYTTÖÖN 
Musiikin soittamisesta  julkisilla paikoil-
la, kuten yrityksen asiakastiloissa, on 
maksettava lakisääteinen korvaus teki-
jänoikeusjärjestöille. Musiikkilupa tar-
vitaan, kun musiikkia soitetaan muun 
muassa radioista, televisiosta, cd:ltä, jul-
kiseen esittämiseen tarkoitetusta suora-
toistopalvelusta ( kuten Soundtrack) tai 
jos yrityksessä esitetään  elävää musiik-
kia.

Musiikkiluvan hankkiminen takaa, että 
musiikin tekijät ja esittäjät saavat työs-
tään ansaitsemansa korvauksen. Velvol-
lisuus musiikkiluvan hankintaan on yrit-
täjällä ja korvausvelvollisuus alkaa siitä, 
kun  musiikkia aletaan soittaa.

Teosto ry (www.teosto.fi) edustaa sä-
veltäjiä, sovittajia ja sanoittajia ja hoitaa 
edelleen itse elävän musiikin korvausten 
keräämisen. Gramex ry puolestaan edus-
taa (www.gramex.fi) muusikoita, laula-
jia, kapellimestareita ja äänitteiden tuot-
tajia. Lupa taustamusiikin esittämiseen 
tulee olla molemmilta järjestöiltä ja mo-
lemmat luvat saa Teoston ja Gramexin 
perustamalta yhteisyritykseltä GT Mu-
siikkiluvat Oy osoitteesta www.musiik-
kiluvat.fi tai puhelimitse 030 670 5030 
(vain operaattorin perimä maksu).

Luvat yrityksessä tapahtuvaan tekijänoi-
keuden suojaaman aineiston kuten kir-
jojen ja lehtien valokopiointiin ja skan-
naamiseen sekä verkkoaineistojen, kuten 
verkkolehtiartikkelien kopioimiseen ja 

tulostamiseen, tulee hankkia Kopiostos-
ta (www.kopiosto.fi). Osoituksena lu-
vasta on kopiokoneeseen laitettava Ko-
pioston lupakortti.

Yrityksen verkkosivuilla, esitteissä, ju-
listeissa ja vuosikertomuksissa käy-
tettäviin kuvataiteen teosten kuviin 
tulee saada lupa taiteilijalta, valoku-
vaajalta tai näiden oikeudenhaltijoil-
ta. Käyttölupia taiteilijoiden teoskuviin 
myöntää tekijänoikeusjärjestö Kuvasto  
(www.kuvasto.fi). Verkosta löytyy 
myös maksuttomia kuvapankkeja.

Kunnilla tai kaupungeilla voi olla lisäk-
si erilaisia säännöksiä esimerkiksi ulko-
mainoksista ja ulkomyynnistä.

Tuontiin ja vientiin liittyvistä luvista 
saa tietoa Tullin sivuilta www.tulli.fi/ 
yritysasiakkaille/luvat.
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LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISIA TOIMIALOJA 

Toimiala Lupa/ilmoitus/rekisteröinti Organisaatio/viranomainen

Ajoneuvojen katsastustoiminta Katsastuslupa (toimilupa) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
(www.traficom.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 Alkoholijuomien valmistuslupa Valvira (www.valvira.fi)

Alkoholijuomien vähittäismyynti Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu 
ulkomaanliikenteessä

Ilmoitus alkoholijuomien vähittäismyynnistä   
ja anniskelusta ulkomaanliikenteessä Valvira (www.valvira.fi)

Anniskelualue, mikä ennakkoon hyväksytty 
AlkoL:n 20 § mukaiseen toimintaan Ennakkoon hyväksytty anniskelualue Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Anniskelupaikan vähittäismyynti Anniskelupaikan vähittäismyyntilupa Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Autokorjaamotoiminta Luvan -  ja  ilmoituksenvaraiset 
autokorjaamot Traficom (www.traficom.fi)

Autokoulut Autokoululupa Traficom (www.traficom.fi)

Elintarvikehuoneistot 
(ravintolat, kahvilat, myymälät, leipomot, 
kioskit)

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta Sijaintikunnan elintarvikevalvonta-
viranomainen (www.kunnat.net) 

Elintarvikehuoneistot, joissa käsitellään 
eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen 
vähittäismyyntiä

Hakemus elintarvikehuoneiston 
hyväksymiseksi

Sijaintikunnan elintarvikevalvonta-
viranomainen (www.kunnat.net)

Henkilöiden kuljettaminen linja-autolla Henkilöliikennelupa Traficom (www.traficom.fi)

Hissien huolto- ja korjaustyöt Ilmoitus hissitöistä Tukes (www.tukes.fi)

Jalometallituotteiden valmistajat ja 
myyjät Nimileimahakemus Tukes (www.tukes.fi)

Joukkorahoitusta välittävät yritykset Rekisteröityminen Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi)

Jätteen ammattimainen kuljettaminen ja 
välittäminen

 Hakemus jätteen ammattimaisen 
kuljettamisen tai välittämisen  
hyväksymiseksi jätehuoltorekisteriin

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

Kaivostoiminta Kaivoslupa, kaivosturvallisuuslupa
Ympäristölupa

Tukes (www.tukes.fi)
Aluehallintovirasto (www.avi.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 (vaaralliset) käsittely ja varastointi Lupa laajamittaista teollista käsittelyä ja 
varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle Tukes (www.tukes.fi)

Kemikaalien ja nestekaasun (vaaralliset) 
käsittely ja varastointi (vähäinen toiminta) Ilmoitus Pelastuslaitos

Kiinteistön- ja vuokravälitystoiminta Kiinteistön- ja vuokravälitystoiminnan 
aloitusilmoitus Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Kullanhuuhdonta Kullanhuuhdontalupa Tukes (www.tukes.fi)

Kylmälaiteliikkeet Toimintailmoitus, kylmäalan henkilöpätevyys Tukes (www.tukes.fi)

Laboratoriot Laboratoriohyväksyntä Ruokavirasto (www.ruokavirasto.fi)

Luotonantajat ja vertaislainanvälittäjät Ilmoitus luotonantaja- ja vertais-
lainanvälittäjärekisteriin merkitsemiseksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
(www.avi.fi)

Löytötavaratoimistot Löytötavaratoimistolupa                                                                      Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Maa-aineksen otto

Lupa maa-aineksen ottamiseen, selvitys 
naapurien kuulemisesta, maa-aineslain 
23 a §:n mukainen ilmoitus 
(Muut mahdolliset luvat)

Kunnan vastuuviranomainen 
(www.kunnat.net)
(www.ymparisto.fi)
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Toimiala Lupa/ilmoitus/rekisteröinti Organisaatio/viranomainen
Maakaasu-, nestekaasu- ja 
öljylämmityslaitteistojen asennus- ja 
huoltoliikkeet, maanalaisten öljysäiliöiden 
tarkastusliikkeet

Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi Tukes (www.tukes.fi)

Maakaasuputkisto tai tankkausasema sekä 
maakaasun varastointi

Varastointilupa tiettyjen määrärajojen 
ylittyessä. Koskee myös jalostettua 
biokaasua.

Tukes (www.tukes.fi)
pääsääntöisesti

Malminetsintä Varausilmoitus, malminetsintälupa Tukes (www.tukes.fi)

Matkapalveluyhdistelmiä tarjoavat Ilmoitus rekisteriin  
vakuudenasettamisvelvollisista Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi)

Tilapäinen myyntitoiminta ja  kioski- ja 
kahvila-toiminta maantien levähdys- tai 
pysäköintialueella

Lupa tilapäisen myyntitoiminnan  
harjoittamiseen Sopimus kioski- ja 
kahvilatoiminnan harjoittamisesta

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

Paloilmaisimien  asennus- ja huoltoliikkeet Toimintailmoitus Tukes (www.tukes.fi)

Perintätoiminta (toisen lukuun) Rekisteröityminen perintätoiminnan 
harjoittajien rekisteriin

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
(www.avi.fi)

Päivittäistavarakaupat
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta, alkoholin 
vähittäismyyntilupa, tupakkatuotteiden 
myyntilupa

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

Sammutuslaitteistojen asennus- ja 
huoltoliikkeet , käsisammuttimien tarkastus- ja 
huoltoliikkeet

Toimintailmoitus Tukes (www.tukes.fi)

Sijoituspalveluyritykset Toimilupa Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi)

Sähkötyöt (asennustyöt ja laitekorjaukset) Ilmoitus sähkötöistä Tukes (www.tukes.fi)

Taksiliikenteen harjoittaminen Taksiliikennelupa Traficom (www.traficom.fi)

Tavara- ja henkilöliikenteen haltijat: 
taksiliikenteen harjoittaminen Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta Traficom (www.traficom.fi)

Tavaraliikenteen harjoittaminen 
kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella 
ajoneuvolla tai -yhdistelmällä

Tavaraliikennelupa Traficom (www.traficom.fi)

Tavaraliikenteen harjoittaminen 
kokonaismassaltaan yli 2 000 mutta enintään  
3 500 kiloisella ajoneuvolla tai -yhdistelmällä  

Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta Traficom (www.traficom.fi)

Teletoiminta, ohjelmistotoiminta ja 
maksutelevisiopalvelut

Teletoimintailmoitus/
Ohjelmistotoimintailmoitus/
Maksutelevisiopalveluilmoitus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
(www.traficom.fi)

Teurastamot ja niiden yhteydessä olevat 
laitokset sekä riistankäsittelylaitokset

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen 
laitokseksi Ruokavirasto (www.ruokavirasto.fi)

Vakuutusasiamiehet ja -meklarit 
(vakuutusedustajat)

Rekisteröinti asiamieheksi/rekisteröinti 
vakuutusmeklariksi Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.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)

Yksityiset turvallisuuspalvelut 
(vartioimisliiketoiminta, 
järjestyksenvalvojatoiminta ja 
turvasuojaustoiminta)

Turvallisuusalan elinkeinolupa, Vastaavaksi 
hoitajaksi hyväksyminen 

Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta 
(www.poliisi.fi)

Yritykset mm. osakeyhtiöt ja osuuskunnat Ilmoitus yrityksen edunsaajista 
kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitus (www.prh.fi)
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Henkilöt Hyväksyminen/pätevyys Organisaatio/viranomainen

Anniskelupaikan vastaava hoitaja tai muu 
tehtävään nimetty henkilö Alkoholin anniskelupassi

Valtioneuvoston toimiluvan tai 
opetusministeriön järjestämisluvan nojalla 
ravintolapalvelun koulutusta antavat 
oppilaitokset (www.valvira.fi  > Alkoholi > 
Anniskelu > Anniskelupassi)  

Kiinteistöarvioijat (AKA ja KHK) AKA- ja KHK-koe

Keskuskauppakamarin 
kiinteistönarviointilautakunta 
(www.keskuskauppakamari.fi)
Keskuskauppakamari  
(www.keskuskauppakamari.fi)

Kiinteistönvälittäjät (LKV) LKV-koe Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta  
(www.keskuskauppakamari.fi)

Kuorma- ja linja-autonkuljettajat Kuljettajan ammattipätevyyden hakeminen
 (vaaditaan ammattipätevyyskoulutus) Ajovarma Oy (www.ajovarma.fi)

Liikenneopettajat Liikenneopettajalupa
Traficom (www.traficom.fi) 
palveluntuottaja Ajovarma Oy 
(www.ajovarma.fi)

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöt Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan 
henkilöpätevyydet

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

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt
Hakemus toimia laillistettuna/
nimikesuojattuna sosiaalihuollon 
ammattihenkilönä

Valvira (www.valvira.fi)

Sähkö- ja hissitöiden johtajat Sähkö- ja hissialan pätevyystodistukset Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy 
(www.seti.fi)

Taksinkuljettajat
Taksinkuljettajan ajolupa (edellyttää 
taksinkuljettajan kokeen hyväksyttyä 
suorittamista)

Kokeet ja hakemukset Ajovarma Oy 
(www.ajovarma.fi)/ajolupapäätökset 
Traficom (www.traficom.fi) 

Tavarantarkastajat (HTT) HTT-koe
Keskuskauppakamarin 
tavarantarkastajalautakunta 
(www.keskuskauppakamari.fi)

Terveydenhuollon ammattihenkilöt
Hakemus toimia laillistettuna/
nimikesuojattuna terveydenhuollon 
ammattihenkilönä

Valvira (www.valvira.fi)

Terveydenhuollon itsenäiset 
ammatinharjoittajat

Ilmoitus itsenäisestä terveydenhuollon 
ammatinharjoittamisesta Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Tilintarkastajat HT-tutkinto sekä KHT- ja JHT-
erikoistumistutkinnot Tilintarkastusvalvonta (www.prh.fi)

Toimijat, jotka tarjoavat kirjanpito- ja 
veroneuvontapalveluja, yrityspalveluja, 
oikeudellisia palveluita (pl. asianajajat), 
valuutanvaihtoa harjoittavat sekä tavara- ja 
taidekauppiaat (osa) 

Ilmoitus rahanpesun valvontarekisteriin Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Tulityöntekijät Tulityökortti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
(www.spek.fi)

Turvallisuusalalla (yksityisellä) 
työskentelevät henkilöt, jotka tekevät 
luvanvaraista työtä

Vartijaksi hyväksyminen (vartijakortti)/
turvasuojaajaksi hyväksyminen 
(turvasuojaajakortti)/järjestyksenvalvojaksi 
hyväksyminen (järjestyksenvalvojakortti) 
yksityisellä luvanvaraisella turvallisuusalalla 
työskentelevät

Poliisilaitos (www.poliisi.fi)

Vaarallisten aineiden kuljettajat ADR-ajolupa ADR-kouluttajat (www.ajovarma.fi)

Vuokrahuoneiston välittäjät (LVV) LVV-koe Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta  
(www.keskuskauppakamari.fi)

Yhteisillä työpaikoilla työskentelevät eri 
yritysten työntekijät Työturvallisuuskortti tyoturvallisuuskortti.fi

Muita lupia ja ilmoituksia   

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

Tiealueella työskentely Työlupa tiealueella työskentelyyn ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

AMMATTIIN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISIÄ JA PÄTEVYYKSIÄ
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Ulkomaalaisen kansalaisuus vai-
kuttaa siihen, mitä lupia tai re-
kisteröintejä hän tarvitsee yri-

tystoiminnan harjoittamiseksi Suomeen 
muuttaessaan.

Kaikkien Suomeen muuttavien tulee 
tehdä muuttoilmoitus Digi- ja väestötie-
tovirastoon, jos oleskelun Suomessa on 
tarkoitus kestää yli kolme kuukautta. Il-
moitus on tehtävä viikon kuluessa muu-
tosta. Ensirekisteröinnin ja vakinaisen 
muuton osalta edellytetään aina henki-
lökohtaista käyntiä Digi- ja väestötieto-
viraston palvelupaikassa.

EU-/ETA-kansalaisten tulee rekisteröi-
dä oleskelunsa Suomessa Maahanmuut-
tovirastossa kolmen kuukauden kuluessa 
maahantulopäivästä, jos oleskelu kestää 
yli kolme kuukautta. Helpointa on rekiste-
röityä sähköisesti Enter Finland -palvelus-
sa (www.enter finland.fi). Sen jälkeen on 
käytävä tunnistautumassa ja esittämässä 
asiakirjojen alkuperäiset kappaleet Maa-
hanmuuttoviraston palvelupisteessä. Pape-
rihakemus tulee jättää Maahanmuuttovi-
raston palvelupisteeseen (www.migri.fi).

EU/ETA-alueen ulkopuolelta muutta-
vat tarvitsevat pääsääntöisesti Suomen 
myöntämän oleskeluluvan voidakseen 
työskennellä tai harjoittaa elinkeinotoi-
mintaa Suomessa. Jos henkilön vakinai-
nen asuinpaikka tai kotipaikka on ETA- 
alueen ulkopuolella, saatetaan tarvita 
Patentti- ja rekisterihallituksen lupa yri-
tyksen perustamiseen tai yrityksen joh-
totehtävissä toimimiseen.

Toisesta Pohjoismaasta 
Suomeen muuttavat
Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kan-
salaiset saavat oleskella ja tehdä työtä Suo-
messa ilman erillisiä lupia. Pohjoismaan 
kansalaisen on kuitenkin voitava todistaa 
henkilöllisyytensä ja sen, että hän on jon-
kun Pohjoismaan kansalainen. Suomeen 
muuttavan toisen Pohjoismaan kansalai-
sen on rekisteröidyttävä Digi- ja väestö-
tietovirastossa, jos oleskelun on tarkoitus 
kestää yli kolme kuukautta. Muuttoilmoi-
tus tehdään samalla käynnillä Digi- ja vä-
estötietoviraston palvelupaikassa. 

Suomeen muuttavan Pohjoismaan kan-
salaisen tulee käydä henkilökohtaises-
ti ilmoittamassa osoitteen muutoksesta 
Digi- ja väestötietovirastoon. Henkilö-
kohtaista käyntiä edellytetään myös kai-
kilta aina silloin, kun kysymyksessä on va-
kituinen muutto toisesta Pohjoismaasta 
Suomeen. Mikäli henkilö on aikaisemmin 
asunut Suomessa ja muuttaa tänne vain 
tilapäisesti, muuttoilmoituksen voi tehdä 
myös ilman henkilökohtaista käyntiä Di-
gi- ja väestötietovirastossa.

EU-/ETA-kansalaiset
EU-maiden, Sveitsin ja Liechtensteinin 
kansalaisten, jotka aikovat työn tai elinkei-
nonharjoittamisen vuoksi jäädä Suomeen 
yli kolmeksi kuukaudeksi, on rekisteröitä-
vä oleskelunsa Maahanmuuttovirastos-
sa. Helpointa on rekisteröityä sähköisesti 
Enter Finland -palvelussa (www.enter-
finland.fi). Sen jälkeen on käytävä tun-
nistautumassa ja esittämässä asiakirjojen 
alkuperäiset kappaleet Maahanmuuttovi-
raston palvelupisteessä. Paperihakemus 
tulee jättää Maahanmuuttoviraston pal-
velupisteeseen (www.migri.fi). Erityistä 
oleskelulupaa ei tarvita.

Lisäksi myös EU-/ETA-maiden kansa-
laisten tulee rekisteröityä Digi- ja väes-
tötietovirastoon, jos Suomessa oleskelun 
on tarkoitus kestää yli kolme kuukautta. 
Kotikunnan saamisen edellytys on, et-
tä henkilön EU-oleskeluoikeuden rekis-
teröinti on voimassa. Henkilö voi myös 
pyytää tilapäistä rekisteröintiä, mikäli 
hän aikoo oleskella Suomessa alle vuo-
den ja hänellä on peruste rekisteröinnil-
le (esimerkiksi opiskelu tai työ).

Rekisteröityvän henkilön tulee täyttää ja 
henkilökohtaisesti allekirjoittaa Digi- ja 
väestötietoviraston palvelupaikassa ul-
komaalaisen rekisteröinti-ilmoitusloma-
ke. Henkilöllisyyden todistamista varten 
tarvitaan kuvallinen henkilötodistus, jos-
ta selviää kansalaisuus tai passi. 

EU-/ETA-maan kansalainen osoittaa läh-
tökohtaisesti oleskelunsa laillisuuden 
voimassa olevalla passilla tai kuvallisel-
la henkilöllisyystodistuksella, josta ilme-
nee henkilöllisyys ja kansalaisuus. 

EU-/ETA-maiden ulkopuolelta 
Suomeen muuttavat
EU-/ETA-maiden ulkopuolelta Suomeen 
muuttava tarvitsee yrittäjän oleskeluluvan 
harjoittaakseen yritystoimintaa Suomessa. 

Yrittäjäksi katsotaan:
• yksityinen elinkeinonharjoittaja, 

niin sanottu toiminimi-yritys 
• avoimen yhtiön yhtiömies 
• kommandiittiyhtiön 

vastuunalainen yhtiömies (ei 
äänetön yhtiömies) 

• sellainen osuuskunnan jäsen, 
jolla on rajaton lisämaksu-
velvollisuus. Rajattoman 
lisämaksu velvollisuuden pitää 
olla merkitty kaupparekisteriin.

• osakeyhtiössä johtavassa 
asemassa (toimitusjohtaja 
tai hallituksen jäsen) 
työskentelevä osakas tai 
muussa yhteisössä johtavassa 
asemassa työskentelevä 
henkilö, joka omistaa yksin 
vähintään 30 prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai hänellä on 
yksin vähintään 30 prosenttia 
yhtiön osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä tai jos muussa 
yhteisössä johtavassa asemassa 
työskentelevällä henkilöllä 
on vastaava määräämisvalta 
yhteisössä.

Oleskelulupaa ei myönnetä pelkästään 
yrityksen omistamisen perusteella, vaan 
myöntämisen edellytyksenä on työskentely 
yrityksessä ja työn pitää tapahtua Suomes-
sa. Oleskelulupaa tulee pääsääntöisesti ha-
kea ennen maahan saapumista. Lupaa voi 
hakea sähköisesti Enter Finland -palvelun 
kautta (www.enterfinland.fi) tai paperi-
sella hakemuksella, joka jätetään Suomen 
edustustoon siinä maassa, jossa henki-
lö laillisesti asuu tai oleskelee. Sähköises-
ti oleskelulupaa hakeneiden on käytävä 
edustustossa tunnistautumassa ja esittä-
mässä asiakirjojen alkuperäiskappaleet.

Yrittäjän oleskelulupahakemuksen kä-
sittely on kaksivaiheinen. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (www.ely-
keskus.fi) tekee hakemukseen ensin 

Ulkomaalaisten luvat ja rekisteröinnit 



48 Ennen yrityksen perustamista

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

 Yhteenveto 

osapäätöksen. Se arvioi yritystoiminnan 
kannattavuuden ja toimeentulon riittä-
vyyden. Toiminnan kannattavuutta ar-
vioidaan erilaisten ennalta saatavien 
selvitysten, kuten liiketoimintasuunni-
telman, sitovien esisopimusten ja rahoi-
tuksen perusteella. Kun osapäätös on 
valmis, Maahanmuuttovirasto käsitte-
lee hakemuksen ja tekee lopullisen pää-
töksen. On mahdollista hakea myös Star-
tup-yrittäjälupaa. Startup-yrittäjän pitää 
hankkia Business Finlandin myönteinen 
lausunto ennen kuin hakee oleskelulupaa 
Maahanmuuttovirastosta. 

Suomeen muuttaville henkilöille rekiste-
röidään kotikunta tai tilapäinen osoite 
määrättyjen edellytysten täyttyessä ja he 
saavat suomalaisen henkilötunnuksen. 
Rekisteröityvän henkilön tulee täyttää ja 
henkilökohtaisesti allekirjoittaa Digi- ja 
väestötietoviraston palvelupaikassa ul-
komaalaisen rekisteröinti-ilmoitusloma-
ke. Henkilöllisyyden todistamista varten 
tarvitaan pääsääntöisesti voimassa ole-
va passi. 

Kotikunnan rekisteröimisen osalta koti-
kunnan saamiseen vaikuttaa muun mu-
assa henkilön oleskelulupa (vakituinen 
vai tilapäinen). Jos henkilöllä on vuo-
den tilapäinen oleskelulupa, työntekijäl-
tä edellytetään kotikunnan saamiseksi 
vähintään yhden vuoden oleskeluun oi-
keuttavan oleskeluluvan lisäksi vähin-
tään kaksi vuotta kestävää työtä Suo-
messa, ja aikomusta jäädä vakinaisesti 
asumaan Suomeen. 

Ulkomaan kansalainen voi saada suoma-
laisen henkilötunnuksen jo hakiessaan 
oleskelulupaa Suomen edustustosta tai 
Maahanmuuttovirastolta. Edellytyksenä 
on, että oleskelulupa myönnetään hakijal-
le. Tällöin hänelle rekisteröidään kuitenkin 
vain suppeat henkilötiedot ja postiosoite 
Suomessa tai ulkomailla. Vakinaisesti Suo-
messa asuvaksi hänet rekisteröidään vain 
Digi- ja  väestötietovirastossa henkilökoh-
taisen käynnin perusteella.

ULKOMAILLA ASUVIEN 
LUVAT
Se, tarvitseeko ETA-alueen ulkopuolelta 
Suomeen yrityksen perustava Patentti- ja 
rekisterihallituksen (PRH) luvan, riippuu 
yritysmuodosta. Myös toimiminen yrityk-

Ulkomaalaisten luvat ja  
ilmoitukset
• Pohjoismaiden kansalaiset: 

jos oleskelu kestää yli kolme 
kuukautta, rekisteröityminen 
Digi- ja väestötietoviraston 
palvelupaikassa. Vaatii 
henkilökohtaisen käynnin 
Digi- ja väestötietoviraston 
palvelupaikassa ja samalla 
muuttoilmoituksen tekemisen. 

• EU-/ETA-kansalaiset: 
jos oleskelu kestää yli 
kolme kuukautta , EU-
oleskeluoikeus rekisteröitävä 
Maahanmuuttovirastossa. 
Kotikunnan saaminen 
edellyttää lisäksi henkilö-
kohtaisen käynnin Digi- 
ja väestötietoviraston 
palvelupaikassa ja samalla 
muuttoilmoituksen tekemisen.

• EU-/ETA-maiden ulko puolelta 
Suomeen muuttavat: haettava 
oleskelulupaa pääsääntöisesti 
ennen maahan saapumista 
sähköisesti tai Suomen 
edustustossa siinä maassa, 
jossa henkilö laillisesti oleskelee 
tai asuu. Oleskeluluvan 
myöntää Maahanmuuttovirasto. 
Vakinaisesti ja tilapäisesti 
asuvaksi on rekisteröidyttävä 
Digi- ja väestötietovirastoon. 
Kotikunnan saaminen edellyttää 
lisäksi henkilö kohtaisen käynnin 
Digi- ja väestötietoviraston 
palvelupaikassa ja samalla 
muuttoilmoituksen tekemisen.

• ETA-alueen ulkopuolella 
pysyvästi asuvat: tietyissä 
tapauksissa saatetaan tarvita 
Patentti- ja rekisterihallituksen 
lupa yrityksen perustamiseen 
tai yrityksen johtotehtävissä 
toimimiseen. Luvan tarvetta 
ei ratkaise kansalaisuus vaan 
pysyvä asuinpaikka.  
Ks. www.prh.fi.

sen johtotehtävissä voi vaatia PRH:n luvan. 
ETA-alueeseen kuuluvat Alankomaat, Bel-
gia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-
Britannia ja Pohjois-Irlanti*, Italia, Itävalta, 
Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechten-
stein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, 
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruot-
si, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tans-
ka, Tsekki, Unkari ja Viro.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan pysy-
vän asuinpaikan on oltava ETA-alueella, 
muussa tapauksessa tarvitaan Patent-
ti- ja rekisterihallituksen lupa yrityksen 
perustamiseen. Käytännössä lupia on 
myönnetty henkilöille, jotka asuvat py-
syvästi Sveitsissä eli Luganon sopimuk-
seen liittyneessä maassa.

Ainakin yhdellä avoimen yhtiön yhtiö-
miehellä ja kommandiittiyhtiön vas-
tuunalaisella yhtiömiehellä on oltava 
pysyvä asuinpaikka tai, jos yhtiömies on 
oikeushenkilö, kotipaikka ETA-alueella. 
Muutoin Patentti- ja rekisterihallituksen 
lupa on haettava avoimessa yhtiössä kai-
kille yhtiömiehille ja kommandiittiyhti-
össä kaikille vastuunalaisille yhtiömie-
hille. Kommandiittiyhtiön äänettömiltä 
yhtiömiehiltä ei edellytetä asuin- tai ko-
tipaikkaa ETA-alueella. 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan perustajat 
voivat olla myös ETA-alueen ulkopuolel-
ta. Sen sijaan vähintään yhden osakeyh-
tiön ja osuuskunnan hallituksen var-
sinaisen jäsenen pysyvän asuinpaikan 
tulee olla ETA-alueella, muutoin Patent-
ti- ja rekisterihallituksen lupa tarvitaan 
kaikille hallituksen varsinaisille jäsenil-
le. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja 
varajäsenten luvan tarve arvioidaan ai-
na erikseen. Lupaa hallituksen varajäse-
nille ei tarvita, jos vähintään yhdellä va-
rajäsenellä on asuinpaikka ETA-alueella. 
Muussa tapauksessa PRH:n lupa tarvi-
taan kaikille varajäsenille.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitus-
johtajalla (ja mahdollisella sijaisella) on 
oltava asuinpaikka ETA-alueella, muu-
toin tarvitaan PRH:n lupa. PRH arvioi ja 
ratkaisee yksittäisen hakemuksen lupa-
asian vasta hakemuksen käsittelyssä eli 
etukäteen ei voida luvata hakemuksen 
lopputulosta. 

Lisätietoja ulkomailla asuvien luvista 
saat osoitteesta www.prh.fi.
*Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin ero EU:sta 
31.1.2020.
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”Jos tarmokkuutta 
riittää, niin suosittelen 
kaikille oman yrityksen 
perustamista!”

Sauli Tikka

 Yrityksen 

 perustaminen 

Yrityksesi on olemassa 
sen jälkeen, kun se on 

rekisteröity. 
Ennen yrityksen 
rekisteröimistä 

on päätettävä 
yritysmuodosta.

KUVA: JOHANNA KINNARI

Kokemus kasvoi uudeksi  
yritykseksi 
Autoalalla pitkään toiminut 
Sauli Tikka uskaltautui 
keväällä 2019 aivan uudelle 
uralle kiinnostuttuaan 
ympäristöasioista ja erityisesti 
vesistöjen kunnosta. Pikkalan 
Kaislanleikkuu syntyi melkeinpä 
sattumalta. 

Apua osakeyhtiön 
perustamisessa Sauli sai 
Kehitysyhtiö Novagosta. 
 
Lue www.uusyrityskeskus.fi 
kuinka Sauli Tikka päätyi 
kaislanleikkaajaksi.

 Pikkalan kaislanleikkuu oy
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Yrityksen perustamisen vaiheet 

Yrityksen perustaminen lähtee liik-
keelle siitä, että yritysidea jalos-
tetaan toimivaksi liikeideaksi ja 

edelleen kirjalliseksi liiketoimintasuun-
nitelmaksi, joka pitää sisällään tarvitta-
vat laskelmat. Kirjallista suunnitelmaa ja 
laskelmia tarvitset, kun haet yritykselle-
si rahoitusta, tukia tai takausta. Liiketoi-
mintasuunnitelma on ennen kaikkea tär-
keä sinulle itsellesi, kun mietit yrityksesi 
myyntitavoitteita tai kehittämistä. Liike-
toimintasuunnitelma kannattavuuslas-
kelmineen tarvitaan myös starttirahaha-
kemuksen liitteeksi. Jos haet starttirahaa, 
muistathan, että yritystoimintaa ei saa 
aloittaa ennen kuin TE-toimisto on teh-
nyt starttirahapäätöksen. 

Seuraavaksi on päätettävä, mikä yritys-
muoto on sopivin. Siihen vaikuttaa muun 
muassa se, oletko perustamassa yritys-
tä yksin vai onko perustajia useampia. 
Myös yrityksen rahoitustarve, investoin-
tien määrä ja vastuut saattavat vaikuttaa 
yritysmuodon valintaan. Tässä vaiheessa 

tulee päättää myös yrityksen nimi. Nimen 
suunnitteluun kannattaa panostaa, sillä 
persoonallinen ja mieleenpainuva nimi 
tukee yrityksesi markkinointia. 

Toiminimen voi perustaa tekemällä il-
moituksen Verohallinnolle. Muut yri-
tysmuodot vaativat rekisteröinnin 
kaupparekisteriin. Samalla perustamisil-
moituksella voit ilmoittaa yrityksen Ve-
rohallinnon rekistereihin. Sitä ennen 
tehdään yrityksen perustamisasiakirjat.

Yleensä uusi yritys aloitetaan vuokratilois-
sa. Ratkaisevia tekijöitä toimitilojen valin-
nassa ovat vuokran lisäksi tilojen sijainti 
sekä soveltuvuus aiottuun toimintaan. 

Muista myös vakuutukset. Vaikka yrit-
täjän vakuutuksista vain yrittäjän eläke-
vakuutus (YEL) on lakisääteinen, on yri-
tystoiminnan aloittamisvaiheessa syytä 
ottaa myös tapaturmavakuutus sekä liit-
tyä yrittäjän työttömyyskassan jäseneksi 
eli ottaa työttömyysvakuutus. 

Uusyrityskeskuksen 
yritysneuvojat ja 

asiantuntijat auttavat 
sinua kaikissa yrityksen 
perustamisen vaiheissa. 

Uusyrityskeskusten tavoitteena on auttaa 
yrittäjiksi aikovia saamaan paras mah-
dollinen alku yritystoiminnalle. Keskus-
ten tarjoama yritysneuvonta on maksu-
tonta ja ehdottoman luottamuksellista.

Lähimmän Uusyrityskeskuksen löydät 
osoit teesta www.uusyrityskeskus.fi. 
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 polku yrittäjyyteen 

9 Ota yrittäjän 
eläkevakuutus (YEL) 

ja muut tarpeelliset 
vakuutukset.
Lue lisää s. 69

8 Etsi liiketoimintaasi  
varten sopivat toimitilat. 

Lue lisää s. 63

7 Rekisteröi yritys 
kaupparekisteriin 

ja Verohallinnon 
rekistereihin. 
Lue lisää s. 60

1 Testaa ja kirjaa 
liikeideasi.

Lue lisää s. 16

2 Tee liiketoiminta-
suunnitelma. 

Lue lisää s. 18

5 Järjestä yrityksen 
rahoitus.

Lue lisää s. 29

6 Tee perustamis-
asiakirjat. 

Lue lisää s. 52

3Valitse yritysmuoto  
ja yritykselle nimi.

Lue lisää s. 52 ja 60

Oy?
Tmi?

4 Selvitä yritys-
toiminnan luvan-

varaisuus. 
Lue lisää s. 42
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Suomessa on mahdollista harjoittaa 
yritystoimintaa seuraavissa yritys-
muodoissa: yksityinen elinkeinon-

harjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö, kom-
mandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta 
ja ulkomaisen yhtiön sivuliike. Lisäk-
si ovat harvinaisemmat eurooppayhtiö, 
eurooppaosuuskunta ja eurooppalainen 
taloudellinen etuyhtymä (ETEY). 

Juuri sinulle parhaiten sopivan yritys-
muodon selvittämisessä sinua auttavat 
Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat ja asi-
antuntijat. 

Yritysmuodon valintaan 
vaikuttavat

• perustajien lukumäärä
• pääoman tarve ja saatavuus
• vastuut ja päätöksenteko
• toiminnan joustavuus
• toiminnan jatkuvuus 
• rahoittajien suhtautuminen
• voitonjako ja tappion 

kattaminen
• verotus.

YKSITYINEN ELINKEINON-
HARJOITTAJA ELI TOIMINIMI 
(TMI)
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi 
Suomessa toimia luonnollinen henkilö, 
jolla on pysyvä asuinpaikka Euroopan 

talousalueella (ETA-alueella). Henki-
lö, joka asuu pysyvästi ETA:n ulkopuo-
lella, tarvitsee yrityksen perustamiseen 
Patentti- ja rekisterihallituksen luvan  
(www.prh.fi).

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toi-
miminen tarkoittaa, että henkilö har-
joittaa liiketoimintaa yksin tai yhdes-
sä puolisonsa kanssa. Vaikka puolisot 
perustavat toiminimen yhdessä, yritys 
rekisteröidään vain toisen puolison ni-
miin.

Yrittäjä tekee itse päätökset, ja hän on vas-
tuussa yrityksen sitoumuksista (esimerkik-
si velasta) koko omaisuudellaan. Yrittäjä 
siis vastaa yrityksen tappioista henkilö-
kohtaisesti, mutta saa itselleen myöskin 
elinkeinotoiminnasta saatavat voitot.

Toiminimellä ei ole hallitusta eikä toimi-
tusjohtajaa, eikä tilintarkastus ole pakol-
linen.

Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen rahaa, 
mutta sekään ei ole pakollista. Yrittäjä ei 
voi maksaa palkkaa itselleen, puolisol-
leen eikä alle 14-vuotiaalle lapselleen, 
vaan rahaa nostetaan yrityksen tililtä 
niin sanottuina yksityisottoina. Yritys-
toiminnasta maksetaan veroa vuosittai-
sen tuloksen perusteella.

Vaikka yrittäjä omistaa toiminimiyrityk-
sen, täytyy oma henkilökohtainen talous 
pitää erillään yrityksen taloudesta kir-
janpidon avulla. 

Toiminimiyrittäjät jaetaan ammatin-
harjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jot-
ka molemmat tekevät työtä omaan lu-
kuunsa. Ammatinharjoittaja on yrittäjä, 
joka voi toimia ammatissaan ilman py-
syvää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolis-
ta 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 yksinker-
taista. Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tar-
vita. Toiminnan aloittamisesta täytyy kui-
tenkin tehdä perustamisilmoitus. Ilmoitus 
voidaan tehdä sähköisesti YTJ-asiointipal-
velussa osoitteessa www.ytj.fi. Yksityinen 
elinkeinonharjoittaja ei voi tehdä ilmoitus-
ta sähköisesti kaupparekisteriin ja Vero-
hallintoon samalla kertaa. Ensin on tehtä-
vä  perustamisilmoitus kaupparekisteriin, 
jonka jälkeen voi tehdä muutosilmoituk-
sen Verohallintoon. 
Jos yritys ilmoittautuu vain Verohallin-
nolle, perustamisilmoituksen voi tehdä 
vain paperi-ilmoituksena.

Yritysmuodot
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Kaupparekisteriin täytyy 
kuitenkin rekisteröityä, jos

• harjoittaa luvanvaraista 
elinkeinoa

• on elinkeinotoimintaa varten 
pysyvä toimipaikka, eli omasta 
asunnosta erillinen liiketila

• palveluksessa on muita 
henkilöitä kuin aviopuoliso tai 
alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi

• haluaa suojata valitun 
toiminimen, eli pitää nimen 
itsellään. Toiminimen voi 
suojata myös vakiinnuttamalla 
toiminimen.

• jos hakee yrityskiinnitystä.

Kun perustamisilmoitus annetaan pa-
peri-ilmoituksena, se ladataan omal-
le tietokoneelle YTJ-asiointipalvelusta, 
ilmoitus täytetään, tulostetaan ja alle-
kirjoitetaan omakätisesti ja lähetetään 
postissa osoitteella PRH - Verohallinto, 
Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 
Helsinki.

Rekisteröinti kaupparekisteriin on 
maksullista. Sähköisen ilmoituksen kä-
sittelymaksu on 60 euroa, paperi-ilmoi-
tuksen 115 euroa (tammikuu 2020). Ks. 
www.ytj.fi.

Kenelle toiminimi sopii?
Toiminimi on yritysmuodoista yksinker-
taisin ja helppo perustaa. Toiminimi so-
pii usein aloittavan pienyrittäjän yritys-
muodoksi.

HENKILÖYHTIÖT: 
AVOIN YHTIÖ JA 
KOMMANDIITTIYHTIÖ (KY)
Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan 
vähintään kaksi yhtiömiestä (eli henki-
löä). Yleensä nämä ovat luonnollisia hen-
kilöitä, mutta yhtiömiehinä voivat olla 
myös oikeushenkilöt (yritykset ja yhtei-
söt). Henkilöyhtiöitä on kahdenlaisia: 
avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä.

Avoimessa yhtiössä ainakin yhdellä yh-
tiömiehellä, ja kommandiittiyhtiössä ai-
nakin yhdellä vastuunalaisella yhtiömie-
hellä, täytyy olla pysyvä asuinpaikka, tai 
jos yhtiömies on oikeushenkilö, koti-
paikka ETA-alueella. Jos näin ei ole, täy-
tyy kaikille yhtiömiehille, jotka eivät ole 

ETA-alueelta, hakea lupa Patentti- ja re-
kisterihallitukselta (www.prh.fi).

Yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpa-
noksen, joka on rahaa, omaisuutta tai 
työtä. Avoimessa yhtiössä sijoituksek-
si riittää yhtiömiesten työpanos. Kom-
mandiittiyhtiössä äänettömältä yhtiö-
mieheltä vaaditaan panokseksi rahaa tai 
muuta rahanarvoista 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 muu-
ta ei ole sovittu. 

Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia 
yhtiömiehiä: vastuunalaisia ja äänettö-
miä. Kommandiittiyhtiössä on oltava 
vähintään yksi vastuunalainen ja yksi 
äänetön yhtiömies. Vastuunalaiset yh-
tiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksis-
ta koko henkilökohtaisella omaisuudel-
laan ja päättävät yhdessä yhtiön asioista.

Äänettömät yhtiömiehet sijoittavat yhti-
öön rahaa tai rahan arvoista omaisuut-
ta, ja saavat sovitun koron. Äänettömäl-
lä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua 
yrityksen päätöksentekoon ellei toisin so-
vita. Hänellä eii myöskään ole vastuuta 
yrityksen asioista, jos muuta ei ole sovittu. 

Perustamistoimet
Yhtiömiehet tekevät kirjallisen yhtiösopi-
muksen, jossa lain mukaan on mainitta-
va 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. Yhtiösopimus 
on päivättävä ja allekirjoitettava.

Lisäksi yhtiösopimuksessa voidaan so-
pia esimerkiksi, kenellä on oikeus yhtiön 
edustamiseen, yhtiöosuuden luovutuk-
sesta, yhtiöstä eroamisesta, voitonjaos-
ta ja miten yhtiösopimus voidaan irtisa-
noa tai purkaa. 

Yhtiömiehet voivat yhtiön perustamisen 
yhteydessä laatia myös erillisen kirjalli-

sen yhtiömiessopimuksen. Yhtiömies-
sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi 
yhtiön hallinnosta, yhtiömiesten yksi-
mielisyyttä edellyttävistä päätöksistä, 
kilpailukiellosta ja riitatilanteiden hoi-
tamisesta. Sopimuksessa pyritään myös 
säätelemään yhtiömiesten vastuita yhti-
ön velvoitteista. Tällainen rajoitus ei kui-
tenkaan sido kolmatta osapuolta. 

Yhtiömiessopimusta ei liitetä perusta-
misilmoitukseen. Sopimus tulee tehdä 
erittäin huolellisesti käyttäen apuna la-
kiasiantuntijaa.

Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhti-
ön voi perustaa myös valmiin perusta-
mispaketin avulla. Paketissa on kaikki 
yhtiön perustamisessa tarvittavat asia-
kirjapohjat, ilmoituslomakkeet ja perus-
tamiseen liittyvät ohjeet. Paketissa on 
vakiomuotoinen yhtiösopimus. Perusta-
mispaketti on sivuilla www.ytj.fi.

Henkilöyhtiö täytyy rekisteröidä kauppa-
rekisteriin ja Verohallintoon. Ilmoitus teh-
dään Y2-lomakkeella. Lisäksi täytetään 
henkilötietolomake. Lomakkeita saa os-
oitteesta www.ytj.fi. Ilmoitukseen pitää 
liittää alkuperäinen yhtiösopimus. Rekis-
teröinti on maksullista (240 euroa tam-
mikuu 2020). Ilmoitus on tehtävä kolmen 
kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen al-
lekirjoittamisesta, muussa tapauksessa yh-
tiön perustaminen raukeaa. Henkilöyhtiö 
syntyy rekisteröimisellä kaupparekisteriin.

Kenelle henkilöyhtiö sopii?
Henkilöyhtiöt ovat sopivia perheyritys-
ten yritysmuotoja. Täytyy muistaa, että 
avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kom-
mandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiö-
miehet vastaavat yhtiön sitoumuksista 
yhdessä tasavertaisesti. Jos yksi yhtiö-
mies tekee sitoumuksen, myös muut 
ovat vastuussa siitä. Yhtiömiesten välil-
lä täytyy siis olla erittäin suuri luottamus. 
Yhtiömiesten vastuuta voidaan kuiten-
kin rajata sopimuksella. 

Yritysmuotojen esittely jatkuu s. 56.
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 Kymmenen ohjetta 
 menestykseen 

1Sinun pitää tuntea 
se toimiala, jolle aiot 
yrityksen perustaa. 

Muista seurata alallasi 
tapahtuvia muutoksia.

2Yrittäjyyttä pitää opiskella.
Yrittäjäkursseja järjestävät 
esimerkiksi TE-toimistot ja 

Uusyrityskeskukset.
Käytä myös yritysneuvonnan
asiantuntijoiden apua.

3Yritys voi toimia 
vain sellaisen 
tuotteen varassa, 

jolle on olemassa riittävät 
markkinat.

4Huolehdi 
imagosta ja  
immateriaali- 

oikeuksista.
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 Kymmenen ohjetta 
 menestykseen 5Pelkkä markkinointi 

ei riitä, vaan sinun 
täytyy osata myös 

myydä.
Tee aloitteita ja pyri 
vastaamaan asiakkaittesi 
muuttuviin tarpeisiin.

6Tee työsi aina niin 
kuin on sovittu 
asiakkaan kanssa,

 tai tee vielä paremmin.

7Huolehdi velvoitteista, 
jotka laki määrää.
Maksa verot ja 

viranomaismaksut eräpäivään 
mennessä sekä anna 
viranomaisilmoitukset 
ajallaan.

8Kiinnitä 
erityistä 
huomiota 

parhaisiin 
asiakkaisiin. 9Kehitä 

yritystoimintaasi 
koko ajan. 

Jätä pois tuotteet, joiden 
myynti ei kannata.
Yritä pienentää kuluja ja 
lisätä näkyvyyttä.

10Huolehdi omasta 
hyvinvoinnistasi. 
Yrittäjänä 

voit järjestää itsellesi 
työterveyshuollon. 
Kansaneläkelaitos 
(Kela) korvaa yrittäjälle 
työterveyshuollosta 
aiheutuneita tarpeellisia ja 
kohtuullisia kustannuksia.
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OSAKEYHTIÖ (OY)
Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useam-
pi henkilö tai yhteisö. Perustamisvaihees-
sa yhtiön perustajat merkitsevät kaikki 
yhtiön osakkeet. Yksityinen osakeyhtiö 
voidaan perustaa ilman osakepääomaa.   
Osakeyhtiölaki ei määrää osakkeenomis-
tajien asuin-  eikä kotipaikasta eli osakeyh-
tiön perustajaosakkeenomistajat voivat 
olla myös ETA-alueen ulkopuolelta.

Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön si-
toumuksista vain sillä pääomalla, jonka 
he ovat sijoittaneet yhtiöön, elleivät he 
ole menneet takaamaan lainoja osakeyh-
tiön puolesta.

Osakeyhtiön asioista päättävät osak-
keenomistajat. Henkilöllä, jolla on 
enemmän osakkeita, on myös enem-
män päätösvaltaa. Osakeyhtiössä voi 
olla myös erilajisia osakkeita, jolloin 
tietyillä osakkeilla on enemmän päätös-
valtaa/äänivaltaa kuin toisilla. Osakeyh-
tiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeen-
omistajat valitsevat. Hallitus huolehtii 
yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä. 
Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjoh-
tajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hal-
lintoa. Toimitusjohtajan valinta on kui-
tenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja 
voidaan valita jo osakeyhtiön perusta-
misvaiheessa perustamissopimuksessa 

tai myöhemmin pidettävässä hallituk-
sen kokouksessa.

Jos osakeyhtiön hallituksessa on vähem-
män kuin kolme varsinaista jäsentä, täy-
tyy valita myös vähintään yksi varajä-
sen. Jos hallituksessa on useita jäseniä, 
sille on valittava puheenjohtaja. Vähin-
tään yhdellä hallituksen varsinaisista jä-
senistä ja yhdellä varajäsenistä (erikseen 
laskettuina) täytyy olla pysyvä asuinpaik-
ka ETA-alueella. Jos näin ei ole, kaikille 
ETA-a lueen ulkopuolelta oleville varsi-
naisille jäsenille tai varajäsenille on ha-
ettava lupa Patentti- ja rekisterihallituk-
selta (www.prh.fi).

Perustamistoimet
Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä kaup-
parekisteriin.

Osakeyhtiön perustamiseksi tehdään 
kirjallinen perustamissopimus, jonka 
kaikki osakkeenomistajat allekirjoitta-
vat. Siihen liitetään yhtiöjärjestys. Yh-
tiöjärjestys sisältää minimimuodossaan 
kolme kohtaa: toiminimen, kotipaikan 
ja toimialan. Osakeyhtiön perustamis-
sopimuksessa on aina mainittava so-
pimuksen päivämäärä, kaikki osak-
keenomistajat ja kunkin merkitsemät 
osakkeet, osakkeesta yhtiölle makset-
tava määrä (merkintähinta), osakkeen 

maksuaika ja yhtiön hallituksen jäsenet. 
Tilikaudesta on määrättävä joko perus-
tamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyk-
sessä. 

Jos perustettavan yksityisen osakeyhtiön 
osakkeista ei makseta yhtiölle osakepää-
omaan tai sijoitetun vapaan oman pää-
oman rahastoon merkittävää määrää, 
yhtiön perustamissopimukseen  osak-
keesta yhtiölle maksettava määrä mer-
kitään nollaksi tai todetaan, että osak-
keesta ei makseta yhtiölle eikä osakkeen 
maksuaikaa mainita.

Perustamissopimuksessa on lisäksi tar-
vittaessa mainittava yhtiön toimitusjoh-
taja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilin-
tarkastajat. Perustamissopimuksessa voi 
nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston 
puheenjohtajan.

Osakeyhtiön voi perustaa säh-
köisesti YTJ-asiointipalvelussa 
(www.ytj.fi), jos seuraavat ehdot 
täyttyvät

• Osakepääoma on nolla euroa.

• Osakkeiden merkintähinta on 
nolla euroa. 

• Yhtiölle riittää vakiomuotoinen 
yhtiöjärjestys. 

• Osakkeenmerkitsijät ja 
hallituksen jäsenet ovat 
täysikäisiä ja heillä sekä 
mahdollisella toimitusjohtajalla 
ja tilintarkastajalla on 
suomalainen henkilötunnus 
ja henkilökohtaiset 
verkkopankkitunnukset tai 
mobiilivarmenne tai sirullinen 
henkilökortti (HST-kortti). 

• Mahdollisilla prokuristeilla ja 
edustamiseen oikeutetuilla 
henkilöillä on suomalainen 
henkilötunnus.  

• Mikäli osakkeenmerkitsijänä 
on oikeushenkilö, 
perustamisilmoitusta ei voi 
tehdä sähköisessä palvelussa.

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    
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Sähköisessä osakeyhtiön perustamises-
sa YTJ-palvelu muodostaa osakeyhtiöl-
le perustamissopimuksen ja yhtiöjär-
jestyksen. YTJ-asiointipalvelussa ei tällä 
hetkellä voi perustaa osakeyhtiötä, jos-
sa merkintähintaa maksetaan. Merkin-
tähinnan on siis oltava 0 euroa.

Jos haluaa tehdä asiakirjat paperil-
la, voi käyttää YTJ:n verkkosivuilla ole-
vaa PRH:n valmista perustamispakettia, 
jossa on asiakirjapohjat perustamisso-
pimukselle ja yhtiöjärjestykselle sekä 
ilmoituslomakkeet ja ohjeet. Perusta-
mispaketti on suunniteltu yhtiölle, jolle 
riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ja 
jonka osakkeet maksetaan rahassa ja ko-
ko merkintähinta merkitään osakepää-
omaan. Perustamispakettia voi kuiten-
kin hyödyntää myös muissa tilanteissa.

Paperi-ilmoitus tehdään perustamisil-
moituslomakkeella Y1 ja sen liitelomak-
keella 1. 

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 
kolmen kuukauden kuluessa perustamis-
sopimuksen allekirjoittamisesta, muussa 
tapauksessa perustaminen raukeaa. 

Paperilla annettavaan perustamisilmoi-
tuksen liitetään alkuperäinen perustamis-
sopimus ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä, 
jos se ei ole osa perustamissopimusta. Li-
säksi täytetään henkilötietolomake. Kuitti 
käsittelymaksun suorittamisesta liitetään 
ilmoituksen liitteeksi. Muut mahdollisesti 
tarvittavat liitteet ks. www.prh.fi.

Jos osakepääoma maksetaan rahana, tu-
lee osakepääoma maksaa perustettavan 
yhtiön pankkitilille. Osakeyhtiötä ei voi-
da rekisteröidä ennen kuin osakepääoma 
on maksettu. 

Rekisteröinti on maksullista (275 euroa 
verkossa YTJ-asiointipalvelussa, paperi-
ilmoitus 380 euroa tammikuu 2020).

 Jos osakkeiden maksamiseen käytetään 
apporttia (muuta omaisuutta kuin ra-
haa), on perustamissopimuksessa olta-
va ehto, jonka mukaan osakkeenmerkit-
sijällä on oikeus tai velvollisuus maksaa 
merkintähinta apporttiomaisuudella. 
Perustamissopimuksessa on oltava lisäk-
si selvitys apporttiomaisuudesta. Kaup-

parekisteriin on oheistettava liitteeksi 
tilintarkastajan antama lausunto apport-
tiomaisuuden selvityksestä ja siitä, oliko 
omaisuudella vähintään maksua vastaa-
va taloudellinen arvo yhtiölle. Lausun-
non voi antaa joko KHT- tai HT-tilintar-
kastaja taikka tilintarkastusyhteisö. 

Jos yrityksen perustajia on enemmän kuin 
yksi, kannattaa tehdä kirjallinen osakas-
sopimus. Osakassopimus on osakeyhtiön 
osakkaiden välinen sopimusoikeudelli-
nen sopimus, jossa säännellään osakkeen-
omistajien keskinäisistä suhteista, oikeuk-
sista ja velvollisuuksista yhtiössä. 

Osakassopimuksessa voidaan määrätä 
esimerkiksi työnjaosta yhtiössä, osakas-
piirin rajoittamisesta tai yhtiön toiminto-
jen järjestämisestä. Samoin voidaan sopia 
osakkeiden lunastamisesta sellaisissa ta-
pauksissa, joissa joku 
osakas luovuttaa nii-
tä ulkopuoliselle, ellei 
lunastuslauseketta ole 
sisällytetty yhtiöjärjes-
tykseen. Muita osakas-
sopimuksella sovitta-
via asioita voivat olla 
muun muassa voiton-
jako, kilpailukielto se-
kä se, mitä tapahtuu 
osakkeille osakkaan 
kuollessa.

Myös yhtiö voi ol-
la osakassopimuksen 
osapuolena, jolloin so-
pimuksessa voidaan 
sopia yhtiön ja osak-
kaiden keskinäisistä 
suhteista. Tällöin yhti-
ön tulee myös päättää 
asianmukaisissa eli-
missään osakassopi-
muksen kohteena ole-
vista asioista.

Osakassopimus on 
syytä laatia huolella 
ja harkiten. Sopimuk-
sen muuttaminen voi 
toiminnan käynnistyt-
tyä olla varsin hanka-
laa, jos erimielisyyksiä 
ilmenee, sillä muut-
tamiseen tarvitaan 

kaikkien sopimusosapuolten yhteinen 
päätös.

Kenelle osakeyhtiö sopii?
Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen liike-
toimintaan. Osakeyhtiön voi perustaa 
yksinkin. Tällöin tarvitaan hallituksen 
varajäseneksi joku toinen henkilö. Osa-
keyhtiön etuna on rajallinen vastuu, joka 
rajoittuu osakepääomaan, ellei ole tehty 
takaussitoumusta yhtiön puolesta. 

Suurten yritysten yritysmuodoksi sopii jul-
kinen osakeyhtiö, jossa minimiosakepää-
oma on 80 000 euroa. Julkisia osakeyhtiöitä 
ovat ne, joiden osakkeita tarjotaan yleisöl-
le ja joiden osakkeilla saa käydä kauppaa 
julkisilla arvopaperimarkkinoilla.

 
Miten tuotteistan ideani tai 
palveluni?
"Tuotteistamalla pyritään markkinoille 
saamaan kilpailukykyinen tuote tai palvelu, joka 
tyydyttää asiakkaan tarpeen. Mitä paremmin 
palvelu on tuotteistettu, sitä paremmin se 
pystytään myymään. Mieti, mitä ja miten 
asiakas hyötyy tuotteestasi? Mistä asiakas on 
valmis maksamaan? Asiakas kannattaa ottaa 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan 
tuotekehitykseen ja myydä tuote asiakkaalle jo 
kehitysvaiheessa. Mieti tuotteen sisältö, hyöty, 
nimi ja hinta sekä miten erotut kilpailijoista? 
Hyötyä asiakas ostaa!"

Päivi Mustila-Mäkinen, Lahden Seudun 
Kehitys LADEC Oy

 Yritysneuvoja vastaa 
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OSUUSKUNTA (OSK)
Osuuskunta on yhteisö, jossa on yksi tai 
useampi jäsen. Jäsenet voivat olla yksityis-
henkilöitä, yrityksiä tai muita yhteisöjä.

Osuuskunnan perustaminen ei edellytä 
minimipääomaa. Osuuskunta on jousta-
va yritysmuoto, jossa jäsenten määrä voi 
kasvaa tai vähentyä toiminnan aikana tar-
peen mukaan. Osuuskunta päättää osuus-
maksusta säännöissään. Osuusmaksulla 
ei tarvitse olla nimellisarvoa ja sen mer-
kintähinta voi vaihdella. Maksun voi suo-
rittaa rahana tai apporttina, jos appor-
tista määrätään säännöissä. Osuuskunta 
maksaa osuusmaksun takaisin, jos jäsen 
eroaa tai erotetaan osuuskunnasta. 

Osuuskunnan asioista päättävät jä-
senet osuuskunnan kokouksessa. Jokai-
sella jäsenellä on pääsääntöisesti yk-
si ääni. Jäsenet valitsevat osuuskunnan 
kokouksessa hallituksen, joka huoleh-
tii osuuskunnan hallinnosta ja edustaa 
osuuskuntaa. Osuuskunnalla voi olla toi-
mitusjohtaja, joka hoitaa juoksevaa hal-
lintoa. Se ei kuitenkaan ole pakollista. 

Osuuskunta itsenäisenä juridise-
na oikeushenkilönä vastaa veloistaan. 
Osuuskunnan jäsenen vastuu rajoit-
tuu osuuskuntaan sijoitettuun määrään 
(osuusmaksu). Luotonotossa osuuskun-
nan jäseniltä voidaan edellyttää tarvitta-
essa omavelkaista takausta samoin kuin 
osakeyhtiön osakkailta, jos muut vakuu-
det eivät ole riittävät.

Osuuskunnan nettovarallisuus ja ylijäämä 
kuuluvat osuuskunnalle. Säännöissä voi-
daan määrätä niiden jakamisesta ja jako-
perusteet. Siitä voidaan maksaa esimer-
kiksi korkoa osuuspääomalle tai palauttaa 
jäsenille heidän käyttämiensä palvelujen 
mukaisessa suhteessa. Päätavoitteena ei 
ole kuitenkaan ylijäämän tuottaminen.

Perustamistoimet
Osuuskunnan perustamiseksi tehdään 
kirjallinen perustamissopimus, jon-
ka kaikki jäsenet allekirjoittavat. Siihen 
liitetään osuuskunnan säännöt. Sään-
nöissä täytyy mainita vähintään osuus-
kunnan toiminimi, kotipaikkana oleva 
Suomen kunta ja toimiala. 

Ytj.fi –sivuilla on osuuskunnan perusta-
mispaketti, josta löytyvät kahdet osuus-
kunnan mallisäännöt.

Osuuskunnan perustamissopimuksessa 
on aina mainittava sopimuksen päivä-
määrä, kaikki perustajajäsenet ja kunkin 
merkitsemät osuudet, osuudesta osuus-
kunnalle maksettava määrä, osuuden 
maksuaika ja osuuskunnan hallituksen 
jäsenet. Tilikaudesta on määrättävä pe-
rustamissopimuksessa tai säännöissä.

Perustamissopimuksessa on mainitta-
va osuuskunnan toimitusjohtaja, hallin-
toneuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja 
toiminnantarkastajat, jos osuuskunnas-
sa on tällainen elin. Perustamissopimuk-
sessa voi nimetä hallituksen ja hallinto-
neuvoston puheenjohtajan.

Osuuskunnan sisäisiä asioita ei kannata 
ottaa sääntöihin, vaan kirjata ne erilliseen 
jäsensopimukseen. Jäsensopimuksessa 
voidaan sopia muun muassa osuuskun-
nan hallinnollisten asioiden hoitamises-
ta, tehtävien jakamisesta ja vastuista sekä 
riitatilanteiden hoitamisesta. Jäsensopi-
muksen tekemisessä kannattaa käyttää 
lakiasiantuntijan apua. Jäsensopimusta 
ei liitetä perustamisilmoitukseen. 

Kaikki osuuskunnan perustamisessa tar-
vittavat asiakirjapohjat, ilmoituslomak-
keet ja perustamiseen liittyvät ohjeet 
ovat valmiina PRH:n perustamispake-
tissa sivuilla www.ytj.fi. 

Osuuskunta täytyy ilmoittaa rekisteröi-
täväksi kaupparekisteriin kolmen kuu-
kauden kuluessa perustamissopimuksen 
allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa 
perustaminen raukeaa. Ilmoitus tehdään 
Y1-lomakkeella ja sen liitelomakkeel-
la 2. Lisäksi täytetään henkilötietolo-
make. Lomakkeet löytyvät osoitteesta 
www.ytj.fi. Perustamisilmoitukseen lii-
tetään perustamissopimus sääntöineen. 
Muut mahdollisesti tarvittavat liitteet ks. 
www.prh.fi. Rekisteröinti on maksullis-
ta (380 euroa tammikuu 2020). Osuus-
kunta syntyy rekisteröimisellä kauppa-
rekisteriin.

Kenelle osuuskunta sopii?
Osuuskunta on parhaimmillaan silloin, 
kun jäsenet ovat aidosti sitoutuneet pää-
määriin ja ovat aktiivisia toimijoita.  Eri-
tyisen hyvin osuuskunta sopii silloin, kun 

PERUSTAISINKO 
OSUUSKUNNAN?

Oletko kiinnostunut yhteisyrittäjyyteen 
perustuvasta yritysmuodosta?

Reflex Blue Musta

Osuustoimintakeskus • Coop Center

YHTEIS
YRITTÄMINEN

TASAVER
TAISUUS

JÄSENYYS

PÄÄOMA

JOUSTAVUUS

perustajanopas.pellervo.fi 
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jäsenkunta on vaihtuvaa ja silloin, kun 
halutaan varmistaa jatkuvasti keskinäi-
nen tasa-arvo. Osuuskunta on jäsenten 
yhteisö. Uusista jäsenistä päätetään yh-
dessä, eikä jäsenyyttä ja siihen sidottua 
äänivaltaa voi ostaa tai myydä.

Perustajien 
vähimmäismäärä

Vähimmäis-
pääoma Ylin päättävä elin Lakisääteiset 

toimielimet
Vastuu yrityksen 
sitoumuksista

Yksityinen 
elinkeinon-
harjoittaja

Yrittäjä yksin. 
Myös puoliso 
voi olla mukana 
yritystoiminnassa.

Ei ole. Yrittäjä itse. Yrittäjä itse. Yrittäjä itse.

Avoin yhtiö Kaksi. Ei rahallista 
panosta, työpanos 
riittää.

Yhtiömiehet 
yhdessä tai 
siten kuin 
yhtiösopimuksessa 
sovittu.

Ei ole. Yhtiömiehet (myös 
toistensa tekemistä 
sitoumuksista).

Kommandiitti-
yhtiö

Kaksi, joista toinen 
vastuunalainen 
ja toinen äänetön 
yhtiömies. 

Äänettömältä 
yhtiömieheltä 
vaaditaan 
rahallinen tai muu 
omaisuuspainos.

Vastuunalaiset 
yhtiömiehet 
yhdessä tai 
siten kuin 
yhtiösopimuksessa 
sovittu.

Ei ole. Vastuunalaiset yhtiömiehet 
(myös toistensa tekemistä 
sitoumuksista). Äänetön 
yhtiömies vastaa vain 
sijoittamansa panoksen 
määrällä.

Osakeyhtiö Yksi. Osakeyhtiö 
voidaan 
perustaa ilman 
osakepääomaa.

Osakkeenomistajat 
yhtiökokouksessa. 
Varsinainen 
yhtiökokous 
pidettävä 6 kk:n 
kuluessa tilikauden 
päättymisestä.

Hallitus, jossa 
vähintään yksi 
varsinainen ja 
yksi varajäsen.

Osakkeenomistajat 
sijoittamansa pääoman 
määrällä, elleivät ole 
antaneet takauksia lainojen 
vakuudeksi.

Osuuskunta Yksi. Jäsenmäärä 
voi vaihdella.

Ei ole. Pääoma 
vaihtuva.

Jäsenet 
osuuskunnan 
kokouksessa.
Varsinainen 
osuuskunnan 
kokous pidettävä 
6 kk:n kuluessa 
tilikauden 
päättymisestä.

Hallitus, jossa 
vähintään yksi 
varsinainen ja 
yksi varajäsen.

Jäsenet sijoittamansa 
pääoman (yleensä 
osuusmaksun) määrällä, 
elleivät ole antaneet 
takauksia lainojen 
vakuudeksi. 

Osuuskunta on myös joustava yritysmuo-
to. Asiat, säännöt ja tehtävät ovat yhdes-
sä määriteltävissä. Työstä ja toiminnasta 
aiheutuvat kulut sekä toimitilat ovat jaet-
tavissa ja hankinnat suoritettavissa järke-
vällä tavalla. Jäsen pystyy omalla panoksel-
laan vaikuttamaan sekä omaan palkkaansa 
että osuuskunnan saamaan osuuteen. 

ULKOMAISEN YRITYKSEN 
SIVULIIKE
Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivu-
liikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhtei-
sön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suo-
messa tässä maassa sijaitsevasta kiinteästä 
toimipaikasta käsin jatkuvaa liike- tai am-
mattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai 
säätiön nimiin ja lukuun. Sivuliikkeen toi-
minimen tulee sisältää ulkomaisen elinkei-
nonharjoittajan toiminimi rekisteröidyssä 
muodossa lisäyksellä, joka osoittaa sen si-

Osuuskunta on 
jäsenten yhteisö, 
uusista jäsenistä 
päätetään yhdessä, 
eikä jäsenyyttä voi 
ostaa tai myydä.

vuliikkeeksi. Lisäys voi olla esimerkiksi sivu-
liike Suomessa. 

Sivuliikkeen perustamisesta täytyy tehdä 
perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Il-
moitus tehdään Y1-lomakkeella ja sen liite-
lomakkeella 3. Lisäksi täytetään henkilötie-
tolomake (www.ytj.fi). Ilmoituksen liitteet, 
ks. www.prh.fi. Ilmoitus tehdään ennen 
toiminnan aloittamista. Rekisteröinti on 
maksullista (380 euroa tammikuu 2020).

Jos ulkomainen yhteisö tai säätiö on ETA-
alueen ulkopuolelta, täytyy sivuliikkeen 
perustamiseen hakea Patentti- ja rekiste-
rihallituksen lupa (www.prh.fi).

 Yhteenveto 



60 Yrityksen perustaminen

alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

KAUPPAREKISTERI
Kaupparekisteri (www.prh.fi> Kauppa-
rekisteri) on virallinen ja julkinen yritys-
tietorekisteri. Pääsääntöisesti kaikkien 
yritysten on ilmoittauduttava kauppare-
kisteriin.

Kaupparekisteriin ei kuitenkaan ole pak-
ko rekisteröityä sellaisten yksityisten 
elinkeinonharjoittajien, jotka eivät har-
joita luvanvaraista elinkeinoa, joilla ei 
ole omasta asunnosta erillistä liiketilaa 
eikä palveluksessa ole muuta perheen ul-
kopuolista työvoimaa kuin aviopuoliso, 
alaikäisiä lapsia tai alaikäisiä lapsenlap-
sia. Maatilataloutta tai kalastusta harjoit-
tavien ei myöskään tarvitse ilmoittautua 
kaupparekisteriin.

Yrityksen rekisteröinti kaupparekiste-
riin on maksullista. Samalla perusta-
misilmoituksella voi ilmoittautua myös 
Verohallinnon rekistereihin, joita ovat 
arvonlisäverovelvollisten rekisteri, en-
nakkoperintärekisteri ja työantajarekis-
teri. Näihin rekistereihin ilmoittautumi-
nen on maksutonta.

Jos yksityisen elinkeinonharjoittajan pe-
rustamisilmoitus tehdään sähköises-
ti, niin samalla ei voi ilmoittautua Ve-
rohallinnon rekistereihin. Vasta sen 
jälkeen kun yksityinen elinkeinonhar-
joittaja on saanut Y-tunnuksen, voi säh-
köisellä muutosilmoituksella ilmoittau-
tua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 
ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-
rekisteriin sekä antaa muut tarvittavat 
tiedot Verohallinnolle. 

Ilmoituksen vireilletulosta kauppare-
kisteriin lähetetään sähköpostiviesti li-
sätietojen antajan osoitteeseen. Myös 
rekisteröinnin tapahduttua lähetetään 
sähköpostiviesti. Rekisteritietoihin voi 
käydä tutustumassa PRH:n Virre-tieto-
palvelussa (www.virre.fi). 

Rekisteröidyt tiedot lähetetään myö-
hemmin myös kaupparekisteriotteel-
la postitse.

Y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) on 
yksilöllinen tunnus, jonka viranomainen 
antaa yritykselle, yhteisölle ja yksityisel-
le elinkeinonharjoittajalle. Y-tunnuk-
sen saa heti, kun yrityksen tai yksityisen 
elinkeinonharjoittajan perustamisilmoi-
tus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmään (www.ytj.fi). Y-tunnuksessa on 
seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkis-
tusmerkki, esimerkiksi 1234567-8. Y-tun-
nusta tarvitaan muun muassa laskuihin 

ja sopimuksiin sekä viranomaisasioin-
nissa.

Yrityksen nimi
Yrityksen nimen eli toiminimen rekiste-
röiminen antaa yksinoikeuden nimeen 
koko maassa, eli muut elinkeinonharjoit-
tajat eivät saa käyttää tätä nimeä. Toimi-
nimen täytyy erottua selvästi jo rekiste-
röidyistä toiminimistä. Toiminimi ei saa 
olla sekoitettavissa suojattuun toimini-
meen, rekisteröimättömään (toissijai-

Yrityksen ja yksityisen 
elinkeinoharjoittajan rekisteröinti

Yksityinen elinkeinon-
harjoittaja 
• perustamis ilmoitus  

verkossa YTJ-
palvelussa

60 €

• perustamis ilmoitus 
paperilomakkeella 

115 € 

Avoin yhtiö ja kommandiitti yhtiö 

240 €

Osakeyhtiö, osuuskunta ja sivu liike

380 € 

Osakeyhtiön perustaminen  
verkossa YTJ- palvelussa

275 €

YRITYSTEN REKISTERÖINTI MAKSUT VUONNA 2020
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seen) tunnukseen tai tavaramerkkiin. 
Nimessä ei saa ilman asianmukaista 
suostumusta käyttää mitään, mikä voi-
daan käsittää toisen sukunimeksi.

Toiminimi ei myöskään saa olla omiaan 
johtamaan yleisöä harhaan. Harhaan-
johtavaa on esimerkiksi antaa toimini-
messä väärä tieto elinkeinonharjoitta-
jan nimestä tai viitata nimessä sellaiseen 
elinkeinotoimintaan, joka ei kuulu yri-
tyksen toimialaan.

Toiminimi ei myöskään saa olla hyvän ta-
van tai yleisen järjestyksen vastainen. Ni-
messä ei näin ollen saa esimerkiksi viita-
ta lainvastaiseen toimintaan.

Yrityksen nimestä tulee selvitä  myös 
yritysmuoto. Yksityinen elinkeinonhar-
joittaja voi käyttää tunnusta "Tmi " tai 
"Toiminimi", mutta se ei ole pakollista. 
Kommandiittiyhtiö voi käyttää lyhennet-
tä Ky . Osakeyhtiön tunnus on Oy  ja jul-
kisen osakeyhtiön Oyj . Avoimen yhtiön 
tunnus on "Avoin yhtiö ". Yhtiömuoto voi 
myös muutoin ilmetä toiminimestä ku-
ten T Korhonen & A Virtanen. Lyhennettä 
"Ay " ei saa käyttää. Osuuskunnan nimen 
tulee sisältää sana "osuuskunta ", yhdys-
osa "osuus" tai lyhenne "Osk". Sivuliikkeen 
toiminimen täytyy koostua ulkomaisen 
elinkeinonharjoittajan toiminimestä re-
kisteröidyssä muodossa lisäyksin, jotka 
osoittavat yrityksen sivuliikkeeksi.

Toiminimi rekisteröidään joko suomen- 
tai ruotsinkielisenä. Toiminimessä voi 
suomen- tai ruotsinkielisen yhtiömuo-
don tunnuksen lisäksi olla muunkielisiä 
yhtiömuodon tunnuksia. Esimerkiksi Ab 
Finntex Oy tai Oy Finntex Ltd. Toimini-
mellä voi myös olla erikielisiä rinnakkais-
toiminimiä eli suomen- tai ruotsinkieli-
sen varsinaisen toiminimen käännöksiä. 
Osakeyhtiön mahdolliset rinnakkaistoi-
minimet on otettava yhtiöjärjestykseen. 
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
rinnakkaistoiminimet on otettava mu-
kaan yhtiösopimukseen ja osuuskunnan 
rinnakkaistoiminimet sääntöihin.

PRH:n yrityksen nimipalvelussa voi etu-
käteen tutkia, onko uudelle yritykselle 
suunniteltu nimi rekisteröitävissä. Pal-
velu on maksuton.

Aputoiminimi 
Elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa 
osaa toiminnastaan aputoiminimel-
lä. Aputoiminimi on kätevä silloin, kun 
samalla yrityksellä on toimintaa eri 
aloilla. Aputoiminimen toimialan on 
sisällyttävä yrityksen tai yksityisen elin-
keinonharjoittajan toimialaan. Aputoi-
minimellä harjoitettava toiminta ei kui-
tenkaan saa kattaa yrityksen toimialaa 
kokonaisuudessaan. Esimerkiksi "Joki-
sen kukkakaupan" yrittäjällä voi olla sii-
vousalan toimintaa nimellä "Sillä Siisti". 
Tämä voi helpottaa toimintaa ja mark-
kinointia. Aputoiminimen rekisteröinti 
kaupparekisteriin on maksullista: säh-
köinen ilmoitus 60 euroa/nimi, paperi-
ilmoitus 100 euroa/nimi. Aputoimini-
mellä voi harjoittaa vain sitä toimintaa, 
jolle aputoiminimi on annettu. Aputoi-
minimiä voi olla useita. Saman yrityk-
sen kaikella toiminnalla on kuitenkin 
sama kirjanpito ja Y-tunnus. Pelkäl-
lä aputoiminimellä ei voi allekirjoittaa 
yrityksen sopimuksia. Jos allekirjoitus-
tilanteessa käytetään aputoiminimeä, 
on myös varsinainen toiminimi mainit-
tava.

Toimiala
Yrityksen toimiala ilmoitetaan aina, kun 
yritys rekisteröidään kaupparekisteriin ja 
Verohallintoon.  

Verohallinnolle täytyy ilmoittaa yrityk-
sen päätoimiala, joka perustuu Tilasto-
keskuksen toimialaluokitukseen (TOL 
2008). Yrityksellä voi olla vain yksi päätoi-
miala, ja sen pitää selvästi kertoa, millä 
alalla yritys toimii, ja mikä on toiminnan 
muoto: esimerkiksi ajoneuvojen korjaus, 
huolto ja kauppa. Kaupparekisteriin il-
moitettavasta toimialasta tulee mahdol-
lisimman selvästi käydä ilmi, millä alalla 
yritys toimii ja mitä se tekee. 

EDUNSAAJIEN 
ILMOITTAMINEN 
KAUPPAREKISTERIIN
Rahanpesulaki velvoittaa useimmat yri-
tykset tekemään kaupparekisteriin ilmoi-
tuksen tosiasiallisista edunsaajistaan.  
Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesu-
laissa henkilöä, joka joko omistaa yri-
tyksen tai muuten käyttää määräysval-
taa siinä.  Uusi yritys tekee ilmoituksen 
sen jälkeen, kun yritys on rekisteröity. Jo 

kaupparekisterissä olevien yritysten on 
tehtävä ilmoitus 1.7.2020 mennessä. Tie-
dot on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. 

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpe-
sulaissa luonnollista henkilöä, joka

• omistaa yli 25 prosenttia 
yrityksen osakkeista joko 
suoraan tai välillisesti toisen 
yrityksen kautta tai

• hänellä on yli 25 prosentin 
osuus yrityksen äänimäärästä 
joko suoraan tai välillisesti 
toisen yrityksen kautta tai

• hän käyttää muulla perusteella 
tosiasiallista määräysvaltaa 
yrityksessä. Muu peruste voi 
olla esimerkiksi osakassopimus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi osa-
keyhtiöitä ja osuuskuntia. Ilmoitusvelvolli-
sia eivät ole  sen sijaan  yksityiset elinkeinon-
harjoittajat  (toiminimet). Avoimet yhtiöt ja 
kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen 
vain, jos edunsaaja on joku muu henkilö 
kuin yhtiömies.  Ilmoitus tehdään sähköi-
sesti YTJ-palvelussa (www.ytj.fi). Ilmoi-
tus on maksuton. Yritysten tulee ilmoittaa 
edunsaajien henkilötiedot sekä määräysval-
lan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. 
Ilmoitus on tehtävä, vaikka yrityksellä ei oli-
si rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he 
eivät ole yrityksen tiedossa.

PRH antaa tietoa edunsaajista niille, joilla 
on tiedoille rahanpesulain mukainen käyt-
tötarkoitus.  Tällaisia ovat rahanpesulain 
mukaan muun muassa eräät viranomaiset, 
pankit, vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälittä-
jät, tilintarkastajat, median edustajat sekä 
muut tahot, jotka esittävät tiedoille rahan-
pesulain mukaisen käyttötarkoituksen.

Lisätietoja edunsaajien ilmoittamisesta 
kaupparekisteriin PRH:n sivuilta   
www.prh.fi > Kaupparekisteri.

ARVONLISÄ VERO-
VELVOLLISTEN REKISTERI
Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka 
harjoittavat liiketoiminnan muodossa tava-
roiden tai palveluiden myyntiä, vuokraus ta 
tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Arvon-
lisäverovelvollisten tulee ilmoittautua Ve-
rohallinnon rekisteriin. Ilmoittautuminen 
tapahtuu joko perustamisilmoituksella tai 
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Uuden yrityksen 
rekisteröinnit

• Kaupparekisteriin on  
rekisteröidyttävä pääsään-
töisesti aina. Poikkeus yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja, ks. 
sivu 52. Ilmoittautuminen on 
maksullista.

• Verohallinnon rekisterit:  
arvonlisäverovelvollisten rekis-
teri, ennakkoperintä rekisteri 
ja työnantaja rekisteriin (tarvit-
taessa). Ilmoittautuminen on 
maksutonta.

• Henkilötunnukset ja henkilöi-
den kotiosoitteet on ilmoitettava 
kaupparekisteriin erityisellä hen-
kilötietolomakkeella. Niitä ei saa 
laittaa muille ilmoituslomakkeille.

• Rekistereihin ilmoittaudutaan 
perustamisilmoituksella,  
joka valitaan yritysmuodoit-
tain. Osan ilmoituksista voi teh-
dä sähköisesti, osa tehdään 
paperi lomakkeella  
(ks. www.ytj.fi).

myöhemmin muutosilmoituksella riippu-
en siitä, milloin yritys aloittaa arvonlisäve-
rovelvollisen toiminnan. 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
ei tarvitse ilmoittautua, jos tilikauden 
(12 kuukautta) liikevaihto on enintään  
 10 000 euroa. Jos tilikausi on lyhyempi tai 
pitempi kuin 12 kuukautta, tilikauden lii-
kevaihto pitää muuttaa vastaamaan 12 
kuukauden liikevaihtoa. Yritys tai yhtei-
sö voi silloinkin halutessaan hakeutua re-
kisteriin, jos se harjoittaa liiketoimintaa. 
Rekisterissä oleva yritys saa vähentää 
yritystoiminnan ostoihin sisältyneen vä-
hennyskelpoisen arvonlisäveron myyn-
nistä maksettavasta arvonlisäverosta. 

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
kuuluva on myös oikeutettu alaraja-
huojennukseen, jos tilikauden (12 kuu-
kautta) liikevaihto ilman arvonlisäveron 
osuutta jää alle 30 000 euroa. Tällöin yri-
tys saa osan maksamastaan arvonlisäve-
rosta takaisin. Ks. sivu 90. 

Ulkomainen yritys on arvonlisäverovel-
vollinen Suomessa, jos sillä on Suomessa 
kiinteä toimipaikka. Ulkomainen yritys 
merkitään arvonlisäverovelvollisten rekis-
teriin samoin kuin suomalaiset yritykset.

Ulkomainen yritys voi hakeutua Suomes-
sa myös arvonlisäverovelvolliseksi. Jois-

sain erityistilanteissa ulkomainen yri-
tys on aina verovelvollinen. Jos yrittäjän 
mielestä yritys ei ole arvonlisäverovel-
vollinen, perustamisilmoitukseen mer-
kitään rasti kohtaan "Ei katso olevansa 
arvonlisäverovelvollinen" ja selvitys ve-
rottomuuden perusteista.

ENNAKKOPERINTÄREKISTERI
Yritystoiminnan aloittaminen edellyttää 
yleensä, että yritys ilmoittautuu Verohal-
linnon pitämään ennakkoperintärekiste-
riin (www.vero.fi). Pelkkää tavarakaup-
paa harjoittava yritys ei ole velvollinen 
rekisteröitymään, mutta sillekin rekiste-
röinti on hyvä toimenpide, jos toimintaa 
laajennetaan palvelujen puolelle. Ennak-
koperintärekisteriin ilmoittaudutaan pe-
rustamisilmoituksella. Jos yrityksellä on jo 
Y-tunnus, hakeudutaan ennakkoperintä-
rekisteriin muutos- ja lopettamisilmoituk-
sella. Kun yritys on ennakkoperintärekis-
terissä, työn teettäjän eli toimeksiantajan 
ei tarvitse pidättää maksamastaan työkor-
vauksesta veroa. Ennakkoperintärekiste-
rissä oleva yritys huolehtii itse veroistaan 
maksamalla ennakkoveroa. Ennakkope-
rintärekisteriin pääsee, jos yrityksellä tai 
yrityksen vastuuhenkilöillä ei ole laimin-
lyöntejä verotuksessa.

Ennakkoperintärekisteriin kuulumisen 
voi tarkistaa maksuttomasti YTJ-yritys-
hausta (www.ytj.fi).

TYÖNANTAJAREKISTERI
Työnantajarekisteriä pitää Verohallinto 
(www.vero.fi).

Yrityksen on ilmoittauduttava Ve-
rohallinnon työantajarekisteriin, 
jos se on säännöllinen työnantaja 
eli maksaa palkkaa

1. vakituisesti kahdelle tai useam-
malle palkansaajalle tai

2. vähintään kuudelle tilapäiselle 
palkansaajalle, joiden työsuhde 
ei kestä koko kalenterivuotta.

Jos palkanmaksu on tilapäistä tai palk-
kaa maksetaan vain yhdelle työntekijälle, 
yrityksen ei tarvitse ilmoittautua työnan-
tajarekisteriin. Kaikkien työnantajien tu-
lee kuitenkin huolehtia palkanmaksuun 
liittyvistä velvoitteista, esimerkiksi työn-
antajasuoritusten ilmoittamisesta tulo-
rekisteriin. Ks. sivu 95.

 Yhteenveto 

Muista hyödyntää  
Uusyrityskeskuksen 

maksuttomat 
palvelut yritysideasi 

kehittämisessä.

Katso oma Uusyrityskeskuksesi 
www.uusyrityskeskus.fi
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Pääsääntöisesti yritykset voivat 
tehdä sopimuksia haluamillaan 
ehdoilla. Sopimusvapauden ra-

joituksia on kuitenkin esimerkiksi työ-
suhdelainsäädännössä, kuluttajansuo-
jassa ja ympäristöasioissa. 

YLEISTÄ SOPIMUKSISTA
On suositeltavaa tehdä kaikki sopimuk-
set aina kirjallisina, vaikka laki ei yleen-
sä edellytä kirjallista muotoa tai määrä-
muotoisuutta. Sopimukset tulee tehdä 
sisällöltään niin täydellisiksi, ettei ehtoja 
jäisi tulkinnan tai kauppatavan varaan. 
Riitatilanteissa sopimusteksti ratkaisee. 
Sopimus kannattaakin lukea huolellises-
ti läpi ennen allekirjoittamista ja käyttää 
tarvittaessa lakiasiantuntijoita. 

Varsinkin uutta liikesuhdetta aloitetta-
essa on syytä selvittää sopimuskump-
panin tausta. Luottotiedot voi tarkistaa 
luottotietoja myyviltä yrityksiltä. Tiedon 
työnsuorittajan ennakkoperintärekiste-
riin merkitsemisestä saa YTJ-yrityshaus-
ta (www.ytj.fi).

Kun toisena sopijapuolena on oikeus-
henkilö, on ennen allekirjoittamista, 
etenkin merkittäviä sopimuksia tehtä-
essä, syytä ottaa selville, kenellä on toi-
mivalta ja kelpoisuus edustaa oikeushen-
kilöä. Yrityksen edustamiseen oikeutetut 
henkilöt selviävät yleensä kaupparekis-
teriotteesta. Sähköisen otteen saa PRH:n 
sivuilta www.virre.fi.

Sopimukseen tulisi aina ottaa toi-
mintamalli sellaisten riitatilanteiden 
varalta, joita sopimusosapuolet ei-
vät neuvotteluteitse pysty ratkaise-

maan. Valittavana on käsittely käräjä-
oikeudessa tai välimiesmenettelyssä. 
Riidan ratkaisuaika välimiesmenette-
lyssä on yleensä lyhyempi kuin yleises-
sä tuomioistuimessa.

LIIKEHUONEISTON 
VUOKRASOPIMUS
Liikehuoneiston vuokrasopimus on al-
kavan yrittäjän ensimmäisiä sopimuk-
sia, koska yleensä toiminta aloitetaan 
vuokratiloissa. Liikehuoneiston vuokra-
sopimukseen sovelletaan lakia liikehuo-
neiston vuokrauksesta. Ennen sopimuk-
sen tekemistä on varmistettava kunnan 
rakennusvalvonnasta, että toimitilaa 
voidaan käyttää suunniteltuun yritystoi-
mintaan. Jos varmistusta ei voida jostain 
syystä tehdä, voidaan vuokrasopimuk-
seen ottaa mukaan toimitilan hyväksy-
miseen liittyvä ehto.

Liiketilan tarkistus
Vuokralaisen on hyvä tehdä huo-

neistossa alkukatselmus yhdessä vuok-
ranantajan kanssa. Tällöin kirjataan ylös 
huoneiston puutteet ja viat. Myös vä-
litöntä korjaamista vaativat kohteet ja 
korjausten aikataulu kirjataan ylös. Jos 
vuokralainen itse haluaa tehdä korjaus- 
ja muutostöitä, myös niistä sovitaan, sil-
lä remontit sekä korjaus- ja muutostyöt 
edellyttävät kiinteistön omistajan lupaa. 
Tässä yhteydessä on myös syytä sopia 
miten korjaus- ja muutostöiden kustan-
nukset jaetaan. 

Katselmusmuistio päivätään ja allekir-
joitetaan. Kumpikin osapuoli saa oman 
kappaleensa, joka tulee säilyttää vuokra-
suhteen ajan loppukatselmukseen saak-
ka.

Sopimuksen voimassaolo
Vuokrasopimus on mahdollista teh-
dä määräajaksi tai toistaiseksi voimas-
sa olevaksi. Vuokrasopimus voi olla va-
paamuotoinen, mutta saatavilla on 

Alkavan yrityksen 
sopimukset

Tavaramerkki.fi
Neuvot hyvän nimen valintaan ─ Tavaramerkki.fi/uusiyritys
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myös valmiita liikehuoneiston vuokra-
sopimuslomakkeita, 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 vuokraso-
pimuksen voi kumpikin sopimuspuoli 
irtisanoa päättymään irtisanomisajan 
kuluttua. Lainmukainen irtisanomis-
aika on kolme kuukautta vuokranan-
tajan irtisanoessa ja yksi kuukausi 
vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopi-
muksen. Näistä voidaan poiketa sopi-
malla toisin.

Määräaikainen vuokrasopimus sitoo 
vuokralaista koko sopimusajan, eikä si-
tä voida irtisanoa kesken vuokrakauden 
vaan se päättyy vuokrasopimuksen voi-
massaoloajan umpeuduttua ilman erilli-
siä toimenpiteitä.

Vuokran määrä
Liikehuoneiston vuokran määrä on va-
paasti sovittavissa sopijapuolten kes-
ken kohtuullisuussäännösten puitteis-
sa. Vuokran korottaminen voidaan sitoa 
esimerkiksi kiinteistöjen ylläpidon kus-
tannusindeksiin tai elinkustannusindek-
siin. Kustannusindeksit ovat Tilastokes-
kuksen sivuilla www.stat.fi.

Yleensä vuokralainen joutuu antamaan 
vuokranantajalle vuokravakuuden. Tä-
mä on tavallisesti kolmen kuukau-
den vuokraa vastaava rahamäärä, esi-
merkiksi vuokravakuustalletus. Myös 
vuokra takauksen käyttäminen on mah-
dollista. 

Vuokralaisen on syytä selvittää sopimus-
kumppanin tiedot ja allekirjoitusoikeus 
ennen sopimuksen tekemistä. Vuokran-
antaja hankkii puolestaan yleensä aina 
luottotiedot tulevasta vuokralaisesta. 

LEASING-SOPIMUS
Leasing on irtaimen käyttöomaisuuden 
pitkäaikaista vuokrausta. Rahoitusyhtiö 
ostaa hankittavan laitteen tai koneen ja 
vuokraa sen edelleen yritykselle. Kohteen 
omistus säilyy rahoitusyhtiöllä. Vuokraa-
va yritys maksaa laitteesta kuluiksi kir-
jattavia, vähennyskelpoisia vuokraeriä. 
Näin yrityksen omat varat ja vakuudet 
säästyvät muihin hankintoihin ja käyt-
töpääomaksi. 

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

Vuokra-aika voidaan optimoida vuokra-
kohteen arvioidun taloudellisen käyttöi-
än mukaan. Yleensä leasing-rahoituksen 
sopimusaika on 2–5 vuotta. 

OSAMAKSU SOPIMUS
Osamaksu on määrätyn pituinen, laina-
tyyppinen rahoitus investointikohteen 
hankintaan. Kaupassa maksetaan yleen-
sä käsiraha, noin 30 prosenttia arvonlisä-
verollisesta hankintahinnasta. Se voidaan 
maksaa rahana tai vaihdossa voidaan an-
taa 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 ra-
hoitusyhtiö, jolle myyjä siirtää tekemän-
sä osamaksusopimuksen. Myyjä tai ra-
hoitusyhtiö pidättää omistusoikeuden 
kaupan kohteeseen pääsääntöisesti sii-
hen asti, kunnes kauppahinta on koko-
naan maksettu. Sillä on yleensä myös 
oikeus esineen ottamiseen takaisin, jos 

ostaja laiminlyö sopimuksessa mainitut 
velvollisuutensa.

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

Osamaksu soveltuu rahoitusmuodok-
si silloin, kun yritys haluaa investoin-
nille maksuaikaa ja uskoo, että hankit-
tavalla laitteella on pitkä käyttöarvo. 
Osamaksulla yritys voi rahoittaa irtain-
ta omaisuutta, kuten muun muassa kul-
jetusvälineitä, ajoneuvoja ja työkoneita. 
Ostettava kohde voi olla uusi tai käytetty.

Hankinnan kulut, korot ja poistot ovat 
yrityksen kirjanpidossa vähennyskelpoi-
sia. Kauppahintaan sisältyvän arvonlisä-
veron yritys vähentää kerralla, kun han-
kinta on toimitettu. Luottoaika vaihtelee 
kahden ja viiden vuoden välillä.

Muista ennen kuin teet 
sopimuksen 

• Yrityksillä on sopimusvapaus: 
osapuolet voivat tehdä 
sopimuksia pääsääntöisesti 
haluamillaan ehdoilla.  

• Sopimusvapautta rajoittaa 
kuitenkin lainsäädäntö 
työsuhteen, kuluttajansuojan 
ja ympäristönsuojelun osalta. 

• Kaikki sopimukset 
kannattaa tehdä kirjallisina 
ja lukea huolella ennen 
allekirjoittamista. 

• Vastapuolen tausta, kuten 
luottotiedot ja oikeus 
allekirjoittaa sopimus, 
on syytä aina tarkistaa 
ennakkoon. 

• Riitatilanteet ratkaistaan 
välimiesmenettelyssä tai 
yleisessä tuomioistuimessa. 
Sopimusteksti ratkaisee.

 Yhteenveto 
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TOIMINIMI YKSILÖI 
YRITYKSESI 
Nimestään yritys tunnetaan, siksi yri-
tyksen nimen suunnitteluun kannattaa 
käyttää aikaa. Kun sopiva nimi on katsot-
tu, kannattaa ennen nimen rekisteröin-
tihakemuksen tekemistä kaupparekiste-
riin tarkistaa alustavasti, ettei nimi ole jo 
käytössä toiminimenä, tavaramerkkinä 
tai verkkotunnuksena.

Patentti- ja rekisterihallituksen Yrityk-
sen nimipalvelussa (nimipalvelu.prh.fi) 
voit tutkia etukäteen, onko uudelle yri-
tykselle pohtimasi nimi rekisteröitävissä. 
Palvelu on maksuton ja avoinna ympäri 
vuorokauden. Yrityksen nimen rekiste-

röitävyys tutkitaan Patentti- ja rekisteri-
hallituksessa vasta, kun sitä koskeva il-
moitus on saapunut vireille.

Liikenne- ja viestintäviraston sivuilta 
voit tarkistaa, onko haluamasi verkko-
tunnus vielä vapaa (www.traficom.fi).

YRITYKSEN YDINOSAAMISEN 
SUOJAAMINEN
Ideoita on helppo kopioida. Siksi kan-
nattaa suunnitella, miten voit parhaiten 
suojata oman ydinosaamisesi, liikeideasi 
ja tuotekehityksesi tulokset, jotta kilpaili-
jat eivät ilman lupaa hyödy kustannuksel-
lasi. Immateriaalioikeuksien (IPR) perus-
ajatuksena on antaa suoja henkisen työn 

tuloksille. Jokaisella yrityksellä on siten 
mahdollisuudet hyödyntää olemassa ole-
vaa järjestelmää ja kartoittaa omat suoja-
uskeinot jo liiketoimintaa suunniteltaessa. 
Patentti, tavaramerkki, hyödyllisyysmalli 
ja mallisuoja tuovat kilpailuetua niin yh-
dessä kuin erikseenkin käytettyinä. Yrityk-
sen liiketoimintastrategiaan pohjautuva  
kirjallinen suunnitelma ydinosaamisen 
hallinnasta antaa hyvän pohjan suojaus-
päätöksille.

Jos liiketoimintaasi liittyy teknisiä ratkai-
suja, joita haluat suojata, älä julkista nii-
tä ennen kuin keskustelet asiantuntijan 
kanssa. Julkistaminen estää esimerkiksi 
patenttisuojan saamisen.

Tiedolla varmuutta – suojauksella 
kilpailuetua

 Yhteenveto 
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TAVARAMERKKI • PATENTTI 
MALLISUOJA • YRITYSNIMI

merkkihuolto

tavaramerkki  |  patentti  |  mallisuoja  |  YritYsnimi www.prh.fi

TerveTuloa  
merkkihuolToon.

Sähköinen huolTokirja:  
www.prh.fi/huoltokirja

onko yriTykSeSi aineeTon 
omaiSuuS hallinnaSSa?

huoltokirjamme avulla voit käydä läpi yrityksesi aineetonta 
omaisuutta ja miettiä sopivia suojauskeinoja ajoissa.
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TAVARAMERKIN AVULLA 
TUOTTEESI JA PALVELUSI 
EROTTUVAT JOUKOSTA 
Tavaramerkin ansiosta asiakkaat erotta-
vat sinun yrityksesi tuotteet ja palvelut 
kilpailijoiden vastaavista tuotteista. Ta-
varamerkit ovat tärkeä osa markkinoin-
tia ja ne ovat brändin rakentamisen pe-
rusta. Tavaramerkki voi olla pelkkä sana 
tai kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi ol-
la myös iskulause, kirjainyhdistelmä, ää-
nimerkki tai vaikka multimediamerkki.

Tavaramerkki kannattaa suojata hake-
malla sen rekisteröintiä Patentti- ja rekis-
terihallitukselta. Tavaramerkkihakemus 
on tehtävä käyttämällä sähköistä palvelua 
(epalvelut.prh.fi/tmhakemus). Rekiste-
röintihakemukseen tulee täyttää hakijan 
yksilöintitiedot, tavara- ja palveluluettelo 
jossa haettavat tavarat ja palvelut on yksi-
löity sekä selkeästi ja täsmällisesti esitet-
ty haettava tavaramerkki. Rekisteröinnillä 
saat yksinoikeuden kyseisen merkin käyt-
tämiseen tuotteiden tai palvelujen tun-
nuksena. Tavaramerkin omistajana voit 
siis kieltää kilpailijoita käyttämästä vas-
taavaa merkkiä samankaltaisten tavaroi-
den tai palveluiden yhteydessä. Näin pys-
tyt varmistamaan, että muut eivät pääse 
hyötymään luomastasi maineesta. 
Tavaramerkin perushakemusmaksu on 
225 euroa ja tällä maksulla rekisteröinti 
on voimassa ensimmäiset 10 vuotta. Sen 
jälkeen tavaramerkki pitää uudistaa 10 
vuoden välein maksamalla uudistamis-
maksu. 

Suomessa rekisteröity tavaramerkki antaa 
suojaa vain Suomessa. Jos laajennat toi-
mintaa ulkomaille tutustu tavaramerkki-

en rekisteröintiin ulkomailla. Vaihtoehto-
ja on muutama ja oikea reitti riippuu siitä, 
minne päin maailmaa olet suuntaamassa.

Lisätietoja tavaramerkin hakemisesta on 
sivuilla www.prh.fi. 

VERKKOTUNNUS TUO 
YRITYKSESI ASIAKKAIDEN 
ULOTTUVILLE VERKOSSA
Verkkotunnusta käytetään verkkosivujen 
ja sähköpostin osoitteena. Verkkotunnus 
on sähköisen kaupankäynnin ja markki-
noinnin edellytys. Suomen maatunnuk-
sen pääte on .fi, jota hallinnoi Liiken-
ne- ja viestintävirasto Traficom. Muita 
verkkotunnuspäätteitä ovat esimerkik-
si .com, .net ja .org.

Verkkotunnus on osa yrityksen brändiä 
verkossa. Parhaimmillaan se vastaa yri-
tyksesi rekisteröityä toiminimeä, apu-
toiminimeä tai sanatavaramerkkiä, eikä 
sekoitu toiseen verkkotunnukseen. Verkko-
tunnuksen ei tarvitse kuitenkaan olla sama 
kuin yrityksesi nimi, vaan se voi olla vaik-
ka myytävää tuotetta tai myyntikampan-
jaa kuvaava lyhenne, jonka asiakas muis-
taa helposti. Verkkotunnus ei saa loukata 
toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. 
On tärkeää varmistaa fi-verkkotunnuksen 
lainmukaisuus jo ennen sen rekisteröintiä. 
Fi-verkkotunnuksen käyttäjän vastuulla 
on tarkastaa etukäteen kauppa- ja tavara-
merkkirekistereistä, ettei verkkotunnuk-
sen rekisteröinnille ole estettä. Voit menet-
tää verkkotunnuksesi, jos se loukkaa toisen 
suojaamaa nimeä tai tavaramerkkiä.

Fi-verkkotunnus voi sisältää 2–63 merkkiä. 
Verkkotunnus voi muodostua kirjaimista 

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.

(a – z), numeroista (0 – 9) tai niiden yh-
distelmistä. Verkkotunnuksessa on sallit-
tu myös tavuviiva-miinusmerkki (-), ei kui-
tenkaan verkkotunnuksen ensimmäisenä 
eikä viimeisenä merkkinä.  Sallittuja kan-
sallisia merkkejä ovat myös kirjaimet å, ä 
ja ö. Esimerkiksi Uusyrityskeskuksen verk-
kotunnus on uusyrityskeskus.fi.

Fi-verkkotunnus haetaan verkkotunnus-
välittäjän kautta. Verkkotunnusvälittä-
jä rekisteröi verkkotunnuksen yritykse-
si puolesta ja hoitaa kaikki siihen liittyvät 
palvelut, kuten verkkotunnuksen uusimi-
sen. Yleensä verkkotunnusvälittäjä tarjoaa 
myös verkkotunnukseesi liittyviä oheispal-
veluja, kuten sähköpostipalvelun, verkko-
sivutilaa ja nimipalvelimet. Lue lisää si-
vuilta www.traficom.fi > Viestintä > 
 Fi-verkkotunnukset. Sivuilla on FI-verk-
kotunnushaku, josta voit tarkistaa, onko 
haluamasi verkkotunnus vapaana.  Siellä 
on myös hakutoiminto, jonka avulla  voit 
etsiä sopivaa  verkkotunnusvälittäjää.

TIETOA 
KILPAILUYMPÄRISTÖSTÄ
Liiketoiminnan suunnittelussa kannat-
taa käyttää apuna Patentti- ja rekiste-
rihallituksen (www.prh.fi) tarjoamia 
maksuttomia tietokantoja, joista voit 
helposti ja nopeasti tarkastaa toisten 
toimijoiden teollisoikeudet: toimini-
met, tavaramerkit, suojatut mallit, hyö-
dyllisyysmallit ja patentit. Selvitä muun 
muassa missä ja mitä on suojattu, ovat-
ko suojat vielä voimassa toisin sanoen, 
onko tuotteellesi valmistus- tai markki-
nointiesteitä tai onko kehittämäsi rat-
kaisu upouusi ja siten mahdollisesti pa-
tentoitavissa.

 

 Yhteenveto 
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Yritystoimintaa 
aloitettaessa on 
otettava lakisääteinen 
YEL-vakuutus. 
Myös yrittäjän 
työttömyysturva-
vakuutus on 
suositeltava, vaikka se 
ei olekaan pakollinen. 

KUVA: SIRPA MIKKONEN

Harkinnan jälkeen KOHTEESSA.
Ensimmäisen kerran Jenni Koponen 
haaveili omasta yrityksestä jo viisi vuotta 
sitten. Silloin ajatus jäi vielä kypsymään, 
mutta keväällä 2019 syntyi ekologisia 
printtituotteita myyvä verkkokauppa. 

Apuna yrityksen perustamisessa oli Itä-
Savon Uusyrityskeskus.

Lue lisää Jennin intohimosta 
viherkasveihin ja piirtämiseen  
www.uusyrityskeskus.fi.

”Vaikka työskenteleekin 
yksin, tukiverkostoja 

voi löytää toisista 
paikallisista yrittäjistä. 
Ihan kaikkea ei tarvitse 

tehdä itse, vaan on 
rohkeaa pyytää apua 

toisilta.”

Jenni Koponen

 Yritystoiminnan 

 aloittaminen 

 kohteessa.
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Yritystoiminnan aloittaminen 
 toimenpiteet 

Järjestä kirjanpito.
Valitse tilitoimisto.

Ota yrittäjän eläkevakuutus YEL 
kuuden kuukauden kuluessa 
yritystoiminnan aloittamisesta.

Liity jäseneksi yrittäjän 
työttömyyskassaan
kolmen kuukauden kuluessa  
yritystoiminnan aloittamisesta.

Järjestä oma (yrittäjän) 
työterveyshuoltosi
(vapaaehtoinen).

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

Hae ennakkoveroa Verohallinnon OmaVero-
asiointipalvelussa. 
Ennakkoveropäätös näkyy OmaVero-
asiointipalvelussa, kun hakemus on käsitelty.

Fiksumpi ratkaisu 
toiminimen 
kirjanpitoon

Nordea Kirjanpito Plus yhdistää
kirjanpitäjän, taloushallinnon ja

verkkopankin parhaat ominaisuudet
kiinteällä kuukausihinnalla.

 
Kampanjakoodilla NDEA20

ensimmäiset 4 kk
0 €/kk (norm. 87,60 €/kk).

 
Ota helposti käyttöön verkossa!

nordea.fi/kirjanpito-plus

 
Nordea Bank Oyj
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YRITTÄJÄN ELÄKE- 
VAKUUTUS YEL
Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on 
yrittäjän työeläkevakuutus eli YEL-va-
kuutus, jonka yrittäjä ottaa valitsemas-
taan eläkevakuutusyhtiöstä viimeis-
tään, kun yritystoiminnan alkamisesta 
on kulunut kuusi kuukautta. YEL:n mu-
kainen vakuuttamisvelvollisuus ei pe-
rustu siihen, mikä on yritystoiminnan 
tulos, nostaako tai paljonko yrittäjä 
nostaa palkkaa yrityksestään. Vakuu-
tettavan YEL-työtulon on vastattava sitä 
palkkaa, joka pitäisi maksaa ammatti-
taitoiselle henkilölle vastaavasta työstä. 
YEL:n perusteella yrittäjälle maksetaan 
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä se-
kä kuntoutustukea. Myös kaikkien Ke-
lan päivärahojen, kuten sairaus-, äiti-
ys- ja vanhempainpäivärahan suuruus 
riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi 
ilmoitetusta yrittäjän työtulosta. Myös 
yrittäjän työttömyyskassan maksama 
mahdollinen ansiosidonnainen päivä-
raha vastaa suuruudeltaan korkeintaan 
YEL-työtulon mukaisia ansioita. YEL-
vakuutus vaikuttaa myös perhe-eläke-
turvaan, jota maksetaan omaisille yrit-
täjän kuoleman jälkeen. 

Vakuutukset

YEL Yrittäjän eläkevakuutus

TyEL Työntekijän eläkevakuutus

Toiminimi
(Tmi)

Avoin yhtiö

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 osakkuuksista) sekä ei-johtavassa 

asemassa oleva osakas 
(tai jäsen)

Vastuunalainen 
yhtiömies

Kommandiitti-
yhtiö (Ky)

Äänetön 
yhtiömies

(joka saa palkkaa)

Pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä 
yrittäjäeläkkeen perusteeksi, vaan elä-
kevakuutus edellyttää työntekoa yrittä-
jänä. Myös omistussuhde ja erilaiset yh-
tiömuodot vaikuttavat siihen, pitääkö 
yrittäjän ottaa YEL- vai TyEL-vakuutus 
eli työntekijän eläkevakuutus.

YEL-vakuutuksen piiriin kuuluvat 
18–67-vuotiaat henkilöt, jotka toimivat 
Suomessa yrittäjinä. Toiminnan tulee 
kestää yhtäjaksoisesti vähintään neljä 
kuukautta. Arvioitu työtulo tulee olla vä-
hintään 7 958,99 euroa vuodessa (vuonna 
2020). Vuosityötulon yläraja vuonna 2020 
on 180 750 euroa.

Yrittäjä voi YEL-vanhuuseläkkeen rinnalla 
jatkaa yrittäjätoimintaansa rajoituksetta 
ilman YEL-vakuutusta. Hän voi kuitenkin 
ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen.

YEL-maksu on 18–52-vuotiaiden ja yli 
62-vuotiaiden yrittäjien osalta 24,10 pro-
senttia ja 53–62-vuotiaiden osalta 25,60 
prosenttia YEL-työtulosta. Uusi yrittäjä 
saa 22 prosentin alennuksen maksuista 
ensimmäisten 48 kuukauden ajan. Vakuu-
tusmaksu on siten 18–52-vuotiaiden ja 
yli 62-vuotiailla alkavilla yrittäjillä 18,798 
prosenttia, 53–62 -vuotiailla alkavilla yrit-

täjillä 19,968 prosenttia YEL-työtulosta.
Vakuutusmaksu maksetaan 1, 2, 3, 4, 6 
tai 12 kertaa vuodessa.

VAPAAEHTOISET 
VAKUUTUKSET
Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun 
muassa:

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan 
vakuutus (tapaturmavakuutus)
• Voidaan täydentää myös vapaa-

ajan vakuutuksella.
• On vähennyskelpoinen kulu 

yritykselle.

Yrityksen sairausturvavakuutus
• Korvaa sairaudesta ja 

tapaturmasta aiheutuneita kuluja 
siltä osin kuin niitä ei korvata 
jonkin lain (sairausvakuutus-, 
tapaturmavakuutus- ja 
liikennevakuutuslain) perusteella. 

• Vakuutukseen voi liittää 
päiväkorvauksen sairauden ja/tai 
tapaturmavamman aiheuttaman 
ohimenevän työkyvyttömyyden 
varalta. 

• On vähennyskelpoinen kulu 
yhtiömuotoisen yrityksen 
verotuksessa.
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Yrityksen matkavakuutus 
• Täydentää yrityksen 

vakuutusturvaa työ- ja vapaa-ajan 
matkojen aikana. 

• Sisältää matkustajavakuutuksen 
ja/tai matkatavaravakuutuksen. 
Matkatavaravakuutukseen sisältyy 
matkustajan vastuuvakuutus ja 
matkustajan oikeusturvavakuutus.

Vastuuvakuutus
• Toiminnan vastuuvakuutus on 

jokaisen yrityksen perusvakuutus, 
se kattaa toisille aiheutuneita 
vahinkoja, joista yritys on lain 
mukaan korvausvastuussa. 
Vastuuvakuutus otetaan siis sen 
riskin varalle, että yritys aiheuttaa 
toiminnassaan ulkopuolisille 
vahinkoa.

• Vastuuvakuutuksen perusteella 
vakuutusyhtiö selvittää, 

onko yritys korvausvastuussa 
vakuutuksen piirissä olevasta 
vahingosta ja joko maksaa 
korvauksen vahinkoa kärsineelle 
tai puolustaa yritystä 
perusteettomia vaatimuksia 
vastaan.

• Jos valmistat tuotteita tai 
toimintasi on konsultointia, 
saatat tarvita myös muita 
vastuuvakuutuksia kuten 
tuotevastuuvakuutuksen tai 
konsulttivastuuvakuutuksen Kysy 
näistä vakuutusyhtiöltä.

ALOITA YRITTÄJYYS 
SUJUVASTI 

Suomi.fi on oikotiesi palveluihin ja tietoon, joita tarvitset 
yrityksen perustamisessa, pyörittämisessä ja kasvatta-
misessa. Alkuun pääset sujuvasti esimerkiksi Yrityksen 
suunnittelupolulla ja perustamispolulla, joista saat päte-
vän muistilistan hoidettavista asioista. 

Ota käyttöösi yrittäjän tärkeimmät työkalut ja asioi suju-
vasti verkossa viranomaisten kanssa, yhdellä kirjautumi-
sella. 

Suomi.fi/yritykselle

TIETO JA PALVELUT YRITTÄJÄLLE YHDESSÄ OSOITTEESSA

Oikeusturvavakuutus
• Korvaa asianajo- ja 

oikeudenkäyntikuluja, jos 
yrityksellä tulee riitaa esimerkiksi
 » toimitus-, kauppa- tai 

urakkasopimuksesta
 » velan tai saatavan 

oikeellisuuden riitautumisesta
 » irtisanomis- tai 

palkkaerimielisyydestä
 » vuokrasopimussuhteesta.

Omaisuus ja liiketilat on myös hyvä va-
kuuttaa varkauden, murron, tulipalon 
sekä vesivahingon varalta. Pyydä tarjo-
uksia eri vakuutusyhtiöistä ja tutustu 
vakuutusehtoihin tarkasti. Kysy myös, 
millaisia palveluja vakuutusyhtiö tarjo-
aa vahinkotilanteiden hoitamiseen. Pää-
tä vasta tämän jälkeen, mitä vakuutuk-
sia otat.
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Yrittäjän työttömyysturva

KUKA ON YRITTÄJÄ 
TYÖTTÖMYYSTURVASSA?
Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on 
henkilö, joka työskentelee yrityksessä, 
josta hän itse tai hän yhdessä perheen-
sä kanssa tai perhe omistaa laissa mää-
ritellyn osuuden. 

Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka 
tekee ansiotyötä olematta työ- tai virka-
suhteessa (esimerkiksi freelancer ja lasku-
tusyhteisöjen kautta tehtävä työ eli ns. ke-
vytyrittäjät). Pelkkä yrityksen tai sen osan 
omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää.

Yrittäjä on työttömyysturvan piirissä, kun 
hän työllistyy yritystoiminnassa siten, et-
tä hänen eläkevakuutuksen (YEL-, MYEL-
vakuutettu tai TyEL-vakuutettu yrittäjän 
perheenjäsen/yrityksen osaomistaja) pe-
rusteena oleva työtulonsa on vähintään 
13 076 euroa vuodessa. 

Jos henkilön päätoimi on palkkatyössä ja 
yritystoiminta on sivutoimista, kannat-
taa työttömyysvakuutus yleensä järjes-
tää palkansaajakassan kautta.

Työttömyysturvan kannalta yrit-
täjäksi katsotaan henkilö, joka

• on YEL- tai MYEL-
vakuutusvelvollinen (pois lukien 
apurahansaaja). 

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-
vakuutuksen piiriin kuuluva yri-
tyksen osaomistaja ja yrittäjän 
perheenjäsen, jos hän

• työskentelee johtavassa 
asemassa (toimitusjohtaja tai 
hallituksen jäsen) yrityksessä, 
josta hän yksin omistaa 
vähintään 15 prosenttia tai josta 
hän yhdessä perheenjäsentensä 
kanssa omistaa vähintään 30 
prosenttia tai 

• työskentelee työntekijänä 
yrityksessä, josta hän itse tai 
hänen perheensä omistaa 
vähintään 50 prosenttia. 

Perheenjäseniksi katsotaan yrittäjän 
kanssa samassa taloudessa asuva puoliso 
(myös avopuoliso), lapset ja vanhemmat.

Yrittäjämääritelmän mukaiseen omis-
tusosuuteen voidaan laskea mukaan 
myös välillinen omistus toisen yrityksen 
kautta. Välillinen omistus toisen yrityk-
sen kautta lasketaan mukaan, jos hen-
kilö omistaa itse tai yhdessä perheensä 
kanssa väliyhtiöstä vähintään 50 pro-
senttia.

ANSIOSIDONNAISTA 
PÄIVÄRAHAA KASSAAN 
KUULUVILLE
Yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi 
voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva 
yrittäjä, jolla on vähintään 13 076 euron 
vuosituloon perustuva lakisääteinen elä-
kevakuutus (YEL, MYEL, TyEL). 

Päätoimisen yrittäjän ei kannata jäädä 
palkansaajakassan jäseneksi, sillä pal-
kansaajakassan jäsenyys ei kerrytä yrit-
täjän päivärahaoikeutta ja lisäksi jo 
ansaittu päivärahaoikeus päättyy, kun yri-
tystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta.

Työttömyyskassaan kuuluminen on va-
paaehtoista. Suomessa on nykyisin vain 
yksi yrittäjäkassa: Suomen Yrittäjäin 
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Työttömyyskassa SYT.  Yrittäjän ansiosi-
donnaisen päivärahan suuruus määräy-
tyy kassaan liityttäessä valitun vakuutus-
tason mukaisesti. Kassan vakuutustaso 
ei saa kuitenkaan ylittää eläkevakuutuk-
sen vuosityötuloa.

Jäsenmaksun suuruuden voi tarkistaa 
SYT:n verkkosivuilta (www.syt.fi). Jä-
senmaksut ovat vähennyskelpoisia hen-
kilökohtaisessa verotuksessa.

Kassaan kuulumattomat työttömäk-
si jääneet yrittäjät voivat hakea työt-
tömyyspäivärahaa Kelasta. Päiväraha 
on tällöin peruspäivärahan suuruinen 
(33,66 euroa vuonna 2020).

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 
yhtä työssäoloehtoa kohden pääsääntöi-
sesti enintään 400 työttömyyspäivää kes-
tävän enimmäisajan, mutta hakijan iästä 
ja työhistoriasta riippuen se voi poik-
keuksellisesti olla myös 300 tai 500 päi-
vää. Omavastuuaika on viisi arkipäivää. 
Mahdollinen myyntivoiton jaksottami-
nen voi siirtää päivärahan maksamisen 
aloittamisajankohtaa.

PALKANSAAJASTA 
YRITTÄJÄKSI – KATKOTON 
TYÖTTÖMYYSTURVA JA 
JÄLKISUOJAOIKEUS
Ansiosidonnaisen päivärahan saamisen 
edellytyksenä on yrittäjän työssäoloeh-
don täyttyminen. Palkansaajakassan jä-
senellä on mahdollisuus katkeamatto-
maan työttömyysturvaan, jos hän siirtyy 
yrittäjäkassaan kolmen kuukauden kulu-
essa yritystoiminnan aloittamisesta. Näin 
yrittäjän 15 kuukauden työssäoloehto, jo-
ka on ansiosidonnaisen päivärahan saa-
misen edellytyksenä, alkaa kertyä heti. 

Palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvällä 
on yleensä myös ns. jälkisuojaoikeus. 
Tämä tarkoittaa oikeutta saada päivä-
rahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkka-
tulon perusteella, jos yritystoiminta 
lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa. 
Jälkisuoja-aika yrittäjäksi siirtyvällä on 
yleensä 18 kuukautta yritystoiminnan 
aloittamisesta lähtien. Oikeus palkan-
saajaperusteiseen päivärahaan päättyy 
yrittäjän 15 kuukauden työssäoloeh-
don täytyttyä.

TYÖSSÄOLOEHDON 
TÄYTTYMINEN
Ansiosidonnaisen päivärahan saami-
sen edellytyksenä on yrittäjän työssä-
oloehdon täyttyminen. Työssäoloeh-
dolla tarkoitetaan, että yrittäjä on ollut 
kassan maksavana jäsenenä vähintään 
15 kuukautta. Jotta jäsenyysaika voi-
daan lukea työssäoloehtoon, yrittäjyy-
den tulee olla laajuudeltaan olennais-
ta. Toiminnan laajuus on olennaista, 
kun yrittäjän lakisääteisen eläkevakuu-
tuksen perusteena oleva työtulo (YEL-
vakuutetuilla vahvistettu työtulo) on 
vähintään 13 076 euroa vuodessa. Elä-
kevakuutusmaksujen tulee myös olla 
maksetut. 

OIKEUS TYÖTTÖMYYS-
ETUUTEEN
Yrittäjällä on oikeus päivärahaan, kun 
hän on täyttänyt yrittäjän työssäoloeh-
don ja on lopettanut yritystoimintansa 
todisteellisesti. Yritystoiminta katso-
taan kokonaan lopetetuksi, jos yritys 
on asetettu konkurssiin tai selvitys-
tilaan tai sen purkamisesta on tehty 
yhtiömiesten kesken sopimus tai on 
muuten ilmeistä, että yrityksen tuo-
tannollinen 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 
ennakkoperintä rekisteristä 
- yrityksen poistamiseksi 
työnantajarekisteristä ja 
- yrityksen poistamiseksi 
tai keskeyttämiseksi 
arvonlisäverovelvollisten 
rekisteristä.

Yrittäjä voi saada päivärahaa vaikka yri-
tys jäisikin kaupparekisteriin, kunhan yl-
lämainitut edellytykset täyttyvät.
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Yksityisen elinkeinonharjoittajan 
yritystoiminta katsotaan lopete-
tuksi, kun 

• tuotannollinen ja taloudellinen 
toiminta on työnhakijan 
luotettavana pidettävän 
ilmoituksen mukaan päättynyt 
tai muuten on ilmeistä, ettei 
toimintaa enää jatketa ja

• henkilö on luopunut 
mahdollisesta yrittäjän eläkelain 
tai maatalousyrittäjän eläkelain 
mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Päivärahaa maksetaan ilman yri-
tystoiminnan lopettamista, jos 

• henkilön työkyky on alentunut 
pysyvästi ja olennaisesti

• yritystoiminta on 
luonnonolosuhteista johtuen 

kausiluontoista ja toimintakausi 
on päättynyt tai

• yrittäjä on palkansaajaan 
rinnastettava, harvalukuisille 
toimeksiantajille työskentelevä 
henkilö, ja jolla ei ole kiinteää 
osto- tai myyntipaikkaa 
tai vastaavaa toimipaikkaa 
toiminnan harjoittamista varten.

Työttömäksi jääneen yrittäjän tulee il-
moittautua työ- ja elinkeinotoimistoon 
työttömäksi työnhakijaksi. Paikallinen 
työvoimaviranomainen antaa työttö-
myyskassalle lausunnon yrittäjän työttö-
myydestä. Kassa ei voi tehdä TE-toimis-
ton lausunnosta poikkeavaa päätöstä.

ANSIOPÄIVÄRAHAA YRITTÄ-
JYYDEN ALKUKUUKAUSINA 
Työttömänä aloitetun yritystoiminnan 
pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 

alusta lukien arvioida neljän ensimmäi-
sen kuukauden aikana yritystoiminnan 
aloittamisesta vaan työtön työnhakija 
saa tältä ajalta työttömyysetuutta. Yritys-
toiminnan tulot vähentävät ansiopäivä-
rahan määrää sovittelua koskevien sään-
nösten mukaisesti.    

Yrittäjän 
ansiosidonnaisen

päivärahan suuruus 
määräytyy kassaan
liityttäessä valitun 

vakuutustason 
mukaisesti.

fonecta.fi/yrityksille

PARHAAT
RATKAISUT YRITYKSESI 

MARKKINOINTIIN
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      En ole katunut
päivääkään.
R-kauppias
Matti,
Helsinki

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

SINUSTAKO     -YRITTÄJÄ
OMAAN KIOSKIIN?

Entä jos uutena yrittäjänä sinun ei tarvitsisi itse hankkia
liiketilaa, etsiä asiakaskuntaa tai miettiä tuotteita ja palveluja,

joita tarjoaisit asiakkaillesi?  Nyt se on mahdollista, sillä
R-kioski on tehnyt nämä asiat puolestasi! 

R-kioskin yrittäjänä saat aina valmiin liikehuoneiston erittäin
laadukkaine koneineen ja laitteineen sekä valmiin tavara- ja

palveluvalikoiman käyttöösi. Ja mikä parasta – valmiin
asiakaskunnan, jota voit itse lähteä kasvattamaan. 

Kysy lisää: rekrytointi@r-kioski.fi tai 020 5544098

Jos yritystoiminta katsotaan neljän 
kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voi-
daan ansiopäivärahaa edelleen mak-
saa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun 
oikeus ansiopäivärahaan lakkaa. Arvi-
ointiin vaikuttaa yrittäjän todellinen 
työmäärä neljän ensimmäisen kuukau-
den ajalta.

Jos yrityksen perustaja saa työttömyys-
etuutta yritystoiminnan ajalta, hänen on 
haettava kokoaikatyötä eikä yritystoi-
minta ole pätevä syy kieltäytyä esimer-
kiksi tarjotusta työstä tai työllistymis-
tä edistävistä palveluista. Starttirahaa 
ja työttömyyskorvausta ei voi saada sa-
manaikaisesti.

Lisätietoja voi kysyä TE-toimistosta,  
yhteystiedot löydät osoitteesta  
www.te-palvelut.fi.

Muista yrittäjän 
työttömyysturvasta 

• Sinun täytyy liittyä yrittäjän 
työttömyyskassan jäseneksi 
kerryttääksesi yrittäjän 
työssäoloehtoa. Yrittäjän 
työssäoloehto ei kerry 
palkansaajakassan jäsenenä. 

• Työttömyysturva säilyy 
katkeamattomana, jos 
siirryt palkansaajakassasta 
yrittäjäkassaan kolmen 
kuukauden kuluessa 
yritystoiminnan aloittamisesta. 

• Yrittäjäkassan jäsen voi saada 
oikeuden ansiosidonnaiseen 
päivärahaan 15 kuukauden 
jäsenyydellä ja yrittäjyydellä. 

• Palkansaajasta yrittäjäksi 
siirtyvällä on yleensä myös ns. 
jälkisuojaoikeus 18 kuukautta 
yritystoiminnan aloittamisesta 
lähtien.  

• Yrittäjän ansiosidonnaisen 
päivärahan suuruus määräytyy 
yrittäjäkassaan liityttäessä 
valitun vakuutustason 
mukaisesti, mutta ei saa 
ylittää eläkevakuutuksen 
vuosityötuloa. Työtulon täytyy 
kuitenkin olla vähintään 13 076 
euroa vuodessa. 

• Ansiosidonnaista päivärahaa 
maksetaan yhtä työssäoloehtoa 
kohden pääsääntöisesti 
enintään 400 työttömyyspäivää 
kestävän enimmäisajan.

 YHTEENVETO 



Tee hyvä päätös ja liity Yrittäjiin.
Liittymällä saat muun muassa 

maksuttoman neuvontapalvelun, 

käytännön apua liiketoimintaan ja 

maanlaajuiset verkostot. Yrittäjät 

ajaa pk-yritysten etua paikallisella, 

alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

W W W.Y R I T TA J AT. F I / L I I T Y

Hyvä 
neuvo 
ei aina 
ole kallis.

V A H V I S TA M M E   V A I K U TA M M E   V E R K O S T O I M M E
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Aloittavan yrittäjän muistilista
Liiketoimintasuunnitelma  
• kirjallinen liiketoimintasuunnitelma   
• tarvittavat laskelmat  

Kannattavuuslaskelma  
• kiinteät kulut  
• muuttuvat kulut  
• oma ansio  
• kateprosentti  
• kannattavuuden kriittinen piste (= myynnin määrä, jolla kaikki 

kustannukset saadaan katettua, mutta yritys ei tuota voittoa 
eikä tappiota)  

Markkinoiden selvittäminen  
• kysyntä  
• kilpailutilanne ja kilpailijat  
• hintataso  
• tavaran/palvelun ainutkertaisuus verrattuna kilpailijoihin   
• mainonta  

Starttiraha  
• starttirahahakemus TE-toimistolle 
• verovelkatodistus  
• liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat  
• lausuntomenettelyprosessi Uusyrityskeskuksen kanssa  

Rahoitus  
• rahantarve (investoinnit/käyttöpääoma)  
• omarahoitus  
• Finnvera/pankki/muu ulkopuolinen sijoittaja  
• tukimahdollisuudet  
• takaukset  

Sopimukset  
• perustamissopimukset (pakolliset )  
• muut perustamiseen liittyvät sopimukset (esimerkiksi 

osakassopimus, jäsensopimus, yhtiömiessopimus)  
• muut tarvittavat sopimukset (liikehuoneiston vuokrasopimus, 

sopimus tavaratoimituksista, leasing-sopimus, 
työsopimus)   

• lue sopimus aina ennen allekirjoittamista ja selvitä tarkkaan 
mihin sitoudut   

Rekisteröinti kaupparekisteriin  
• ei ennen starttirahapäätöstä  
• oy:n mahdollinen osakepääoma on maksettava yrityksen tilille 

ennen rekisteröimistä  
• ks. ytj.fi  

Viranomaisluvat  
• ilmoitus-/rekisteröintivelvollisuus  
• luvanvaraisuus  

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

viranomaistarkastukset  
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Rahaliikenne  
• tilinavaus  
• maksupääte  
• laskupohjat  

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

esimerkiksi tilitoimistolta  

Verotus  
• ilmoittautuminen arvonlisäverovelvollisten 

rekisteriin  
• ilmoittautuminen ennakkoperintärekisteriin
• ennakkoveron hakeminen  
• käynti Uusyrityskeskuksen veroneuvojalla  

Vakuutukset  
• YEL: yrittäjän sosiaaliturvan perusta  
• tapaturmavakuutus (ei pakollinen mutta 

suositeltava)  
• vastuu-/oikeusturvavakuutukset  
• omaisuusvakuutukset  
• muut vakuutukset  
• tarjoukset eri vakuutusyhtiöiltä  

Työttömyysturva  
• palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjäkassaan 

mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen 
jälkeen (viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
yritystoiminnan aloittamisesta)  

• SYT (www.syt.fi) 

Henkilöstö  
• ilmoittautuminen työnantajarekisteriin
• velvoitteet (työehtosopimukset, työsopimuslaki, 

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

Asiantuntijatapaamiset   
• pankki  
• vakuutusyhtiö  
• tilitoimisto  
• markkinointi  
• muut  

Yrittäjän tukiverkosto  
• yrittäjäverkostot   
• alan yrittäjäyhdistys tai -järjestö  

Elinkeinoelämän järjestöt  
• yrittäjäjärjestö, www.yrittajat.fi  
• toimialaliitot, www.ek.fi, www.mtk.fi,  

www.yrittajat.fi  
• kauppakamarit, www.keskuskauppakamari.fi  
• työantajajärjestöt, www.ek.fi  
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alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

Liiketoimintasuunnitelma 

Liiketoimintasuunnitelmien pohjat verkossa
oma.yrityssuomi.fi
www.onnistuyrittajana.fi

Perustamisneuvonta

Uusyrityskeskukset eri puolilla Suomea tarjoavat maksutonta ja luotta-
muksellista yritysneuvontaa alkaville yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitte-
leville.

www.uusyrityskeskus.fi 

Suomi.fi on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu, jonka yri-
tykselle tai yhteisölle suunnattu osio tarjoaa tietoa ja palveluja muun muas-
sa yrityksen perustamiseen, yrityksen rahoitukseen ja talouden hallintaan, 
liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen. 
Suomi.fi:n Ohjeet ja tuki -osiossa on tietoa Suomi.fi-tunnistuksesta ja 
Suomi-valtuuksista. Suomi.fi-tunnistusta sähköisessä asioinnissa käyttä-
vät useat viranomaiset kuten esimerkiksi Verohallinto ja ELY-keskukset. 
Oma Yritys-Suomi-palvelu (oma.yrityssuomi.fi) on käyttäjän profiilitieto-
jen mukaan rakentuva sähköinen työtila yritystoimintaan liittyvien asioiden 
hoitamiseen. Palvelussa on muun muassa yrittäjätestejä ja pohja liiketoi-
mintasuunnitelman tekemiseen.

 www.suomi.fi/yritykselle

ProAgria tarjoaa palveluja maaseudulla toimiville yrityksille kilpailuky-
vyn, kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi tavoitteiden mu-
kaisesti. Apua saa yrityksen perustamiseen ja hallittuun käyntiinlähtöön, 
toimivan yrityksen kehittämiseen ja kasvuun, muutostilanteiden hallin-
taan ja yrittäjänvaihdoksiin. 

www.proagria.fi

Rahoitus

Business Finland kannustaa yrityksiä kehittymään tarjoamalla innovaatio-
rahoitusta, kansainvälistymisneuvontaa, verkostopalveluja ja asiantunte-
musta. Business Finland rahoittaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka hakevat merkittävää kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja joilla on 
halu ja kyky menestyä. Business Finland tukee yrityksen kasvua koko sen 
elinkaaren ajan yhdessä Team Finland -kumppaneiden kanssa.

www.businessfinland.fi

Finnvera Oyj on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se vah-
vistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjo-
amalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen si-
sältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa.

www.finnvera.fi

ELY-keskuksen asiantuntijoilta saat apua rahoitus- ja kehittämispalvelu-
jen sekä muiden julkisten yrityspalvelujen hyödyntämiseen.

www.ely-keskus.fi

Team Finland -verkoston alta löytyvät yritysten kansainvälistymistä, 
Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa 
edistävät toimijat ja niiden tarjoamat palvelut. Tarjolla on tietoa, työkalu-
ja ja asiantuntija-apua.

team.finland.fi

Tärkeät linkit Yrittäjäksi ryhtyvä voi tietyin edellytyksin saada starttirahaa päätoimi-
sen yritystoiminnan käynnistys- ja vakiinnuttamisvaiheessa. TE-toimistot 
järjestävät yrittäjäksi aikoville infotilaisuuksia ja teemapäiviä. TE-toimisto 
voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaus-
kustannuksiin.

www.te-palvelut.fi

Rekisteröinnit ja ilmoitukset

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) palvelee kaupparekisteri-, LEI-tun-
nus-, yrityskiinnitys-, tilintarkastusvalvonta-, yhdistys- ja säätiörekiste-
riasioissa. PRH tutkii ja myöntää tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja 
hyödyllisyysmallit. PRH tar joaa neuvontaa, tieto-, tutkimus- ja koulutus-
palveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin.

www.prh.fi

PRH:n Virre-palvelusta voit hakea yrityksen ja säätiön tilinpäätöstiedot, 
sähköisen kaupparekisteri- ja säätiörekisteriotteen, yhtiöjärjestyksen, 
säätiön säännöt ja sähköisen rasitustodistuksen. Perustiedot ovat mak-
suttomia, tietopalvelutuotteet ovat maksullisia. 

www.virre.fi 

Ytj.fi:ssä voit muun muassa

• perustaa yrityksen tai yhteisön
• muuttaa yritystä tai yhteisöä koskevia tietoja
• hakea yrityksen perustietoja yrityshaussa hakukriteereinä Y-tunnus 

tai yrityksen nimi.

YTJ:hin ilmoittamasi tiedot välittyvät PRH:n kaupparekisteriin sekä Vero-
hallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintä rekisteriin 
ja työnantajarekisteriin. Osan ilmoituksista voit tehdä sähköisesti, osa 
täytyy tehdä toistaiseksi paperilomakkeella. Paperilomake täytyy lada-
ta omalle laitteelle täyttöä varten tai tulostaa ja täyttää käsin. Lomake on 
allekirjoitettava omakätisesti. 

www.ytj.fi

Verohallinnolla on uudelle yrittäjälle omat verkkosivut osoitteessa  
www.vero.fi/uusiyritys. Sivustolla on tietoa esimerkiksi ilmoittautumi-
sesta Verohallinnon rekistereihin ja linkkejä ohjevideoihin. Voit myös ti-
lata uuden yrittäjän uutiskirjepaketin, jossa on kerrottu perusasiat 
yrityksen veroasioista. Veroihin liittyviä ilmoituksia voit antaa OmaVero-
palvelussa (www.vero.fi/omavero). Työnantajat ilmoittavat työntekijän 
ansiotulot tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi).

www.vero.fi

Maksuvaikeudet

Yritys-Suomi Talousapu -neuvontapalvelu 
on luottamuksellinen ja maksuton talous- 
ja maksuvaikeuksissa oleville pk-yrityksil-
le tarkoitettu puhelin palvelu numerossa 
02950 24880. Yrittäjän palveluksessa ovat 
liiketoiminnan kehittämisen ja terveyttä-
misen asiantuntijat. 

www.suomi.fi/yritykselle 
osio Muutokset ja kriisitilanteet. 
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Liiketoiminnan pyörittäminen edellyttää, 
että laskutus sekä kirjanpito ovat kunnossa ja 
lakisääteiset velvollisuudet hoidetaan.
KUVA: SAMI PULKKINEN

Yrityskaupalla vauhtiin 
Mika Kultti ja Sakari Rahtu 
ovat olleet saippuakauppiaita 
vuoden 2017 alusta lähtien. 
Heidän yrityksensä Kapkem myy 
puhtaanapito- ja hygienia-alan 
aineita, välineitä, papereita ja 
koneita ammattikäyttöön.

Apua yrityskaupoissa he saivat 
Vaasanseudun Kehitys Oy 
VASEKista.

Lue www.uusyrityskeskus.fi 
kuinka Kultti ja Rahtu päätyivät 
yhdessä yrittäjiksi.

 yrityksen toiminta 

”Liiketoiminta-
suunnitelma on 

kaiken A ja O. Keskity 
sen tekemiseen 

mahdollisimman hyvin.”

Mika Kultti

 kapkem oy 
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Perustamisopas    

J os yrityksesi ei tee pelkästään käteis-
kauppaa, on päätettävä, miten jär-
jestää laskutus. Myös perinnästä on 

huolehdittava, ellet myy laskujasi rahoi-
tusyhtiölle. 

Tietyillä toimialoilla on tapana, että os-
taja tekee laskun myyjän puolesta, esi-
merkiksi romukauppa, viljanmyynti.

LASKUTUS
Kun asiakas tilaa tuotteen, voi mennä 
yrityksestä riippuen 1–5 päivää ennen 
kuin tuote lähetetään. Lasku taas lähe-
tetään 1–5 päivän päästä tuotteen toi-
mituksesta. Yritysten keskinäisissä kau-
poissa (b-to-b-kauppa) maksuajasta 
voidaan sopia. Tyypillisesti käytetään 
14–30 päivän maksuaikoja. Maksuaika 
saa lain mukaan ylittää 30 päivää vain, 
jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Toi-
sin sanoen parhaimmassakin tapauk-
sessa menee useita viikkoja jopa yli kuu-
kausi tilauksesta ennen kuin rahat ovat 
yrityksen tilillä.

Pyri siis laskuttamaan 
valmiit tavarat tai palvelut 
mahdollisimman pian. 
Kirjaa laskun tiedot jo valmiiksi lasku-
tusta varten tarjouksena, myyntitilauk-
sena tai laskuluonnoksena niin aikaisin 
kuin mahdollista. Laskun viivästyminen 
viikolla saattaa viivästyttää myös rahan 
saantia viikon. Nopeasti saapuva lasku 
antaa asiakkaalle hyvän kuvan toimin-
nan ammattimaisuudesta. EU:n sisäi-
sessä tavara- ja palvelukaupassa lasku on 

Laskutus ja perintä

Aikataulu, jolla 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.

 Esimerkki 

annettava luovutusta seuraavan kuun 15. 
päivään mennessä.

Lähetä lasku asiakkaan 
toivomassa muodossa.
Käytä verkkolaskua, jos asiakas niin toi-
voo, sähköpostia, jos olette siitä sopineet 
tai perinteistä paperista laskua, mikäli 
et ole varma, miten asiakas laskun halu-
aa. Muista myös lähettää laskun liitteet. 
Huhtikuun alussa 2019 voimaan astu-
neen ns. verkkolaskulain mukaan tilaa-
ja voi vaatia sähköistä laskua.

Ennen laskun lähettämistä tarkista vie-
lä, että arvonlisäverolain vaatimukset 
laskumerkinnöistä täyttyvät, ja että asi-
akkaan ja laskun tiedot ovat oikein. Asi-
akkaalla ei ole velvollisuutta maksaa las-
kua, jos tiedot ovat väärin.

Huolehdi laskujen arkistoinnista. 
Yrittäjä on velvollinen säilyttämään kai-
ken kirjanpitoaineiston kuusi vuotta sen 
kalenterivuoden lopusta, jonka aikana ti-
likausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt 
esimerkiksi 30.4.2019, tositteita on säily-
tettävä 31.12.2025 asti.

Älä koskaan muokkaa lähetettyä 
laskua. 
Voit muokata laskua siihen saakka, kun 
lähetät laskun asiakkaallesi ja kirjanpi-
toon. Hyvin tehdystä laskusta asiakkaan 
on helppo tarkistaa, että häntä on lasku-
tettu sovitusti. Mikäli asiakkaalle lähetet-
tyyn laskuun jäi virhe, tulee lasku hyvit-
tää ja tehdä uusi lasku tilalle. 

Pakollisia merkintöjä laskussa 
ovat (AVL 209 e §):
• laskun antamispäivä
• juokseva tunniste
• myyjän arvonlisäverotunniste
• ostajan arvonlisäverotunniste, 

kun on kyse käännetystä vero-
velvollisuudesta tai tavaroiden 
yhteisömyynnistä

• myyjän ja ostajan nimi ja osoite
• tavaroiden määrä ja laji sekä pal-

velujen laajuus ja laji
• tavaroiden toimituspäivä, palve-

lujen suorituspäivä tai ennakko-
maksun maksupäivä

• veron peruste verokannoittain, 
yksikköhinta ilman veroa sekä hy-
vitykset ja alennukset, jos niitä ei 
ole huomioitu yksikköhinnassa

• verokanta
• suoritettavan veron määrä
• merkintä myynnin verottomuu-

desta tai viittaus arvonlisävero-
lain tai arvonlisäverodirektiivin 
kyseiseen säännökseen

• merkintä ostajan verovelvolli-
suudesta ”käännetty verovelvol-
lisuus”

• merkintä ostajan laatimaan las-
kuun ”itselaskutus”

• tiedot uusista kuljetusvälineistä
• merkinnät ”voittomarginaali-

järjestelmä–käytetyt tavarat”, 
”voittomarginaalijärjestelmä–
taide-esineet” tai ”voittomargi-
naalijärjestelmä–keräily- ja an-
tiikkiesineet”

• merkintä ”voittomarginaalijär-
jestelmä–matkatoimistot”

• merkintä verollisen sijoituskul-
lan myynnistä

• viittaus aikaisempaan laskuun, 
kun kyse on muutoslaskusta.
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Kevennetyt laskumerkinnät 
riittävät, jos
• kotimaan kaupassa laskun ve-

rollinen summa on enintään 
400 euroa. 
 

Lisäksi kevennetyt laskumerkin-
nät riittävät laskun loppusum-
masta riippumatta, jos 
• lasku annetaan vähittäis-

kaupassa tai muussa lähes yk-
sinomaan yksityis henkilöille ta-
pahtuvassa myyntitoiminnassa

• lasku koskee tarjoilupalvelua tai 
henkilökuljetuksia, ei kuiten-
kaan edelleen myytäviksi tarkoi-
tettuja palveluja

• on kyse pysäköintimittareiden 
tai muiden vastaavien laitteiden 
tulostamista tositteista.

Kevennetyt laskumerkinnät
• laskun antamispäivä
• myyjän nimi ja Y-tunnus
• myytyjen tavaroiden määrä ja 

laji sekä palvelujen laji
• suoritettavan veron määrä ve-

rokannoittain tai veron peruste 
verokannoittain.

PERINTÄ
Perintä on keino kotiuttaa avoimet saa-
tavat yritykselle.

Laskun eräpäivän määrittäminen
Lasku on maksettava viimeistään las-
kuun tai sopimukseen merkittynä erä-
päivänä. Jos laskun eräpäivää ei ole so-
vittu, lasku on maksettava kuukauden 
kuluttua laskun lähettämisestä. 

Jos asiakkaasi ei maksa, on lähettävä mak-
sumuistutus. Kuluttajasaatavassa laskun 
lähettämisen ja eräpäivän välille on jää-
tävä vähintään 14 päivää. Mikäli lasku jää 

Muista perintä

• Noudata kuluttajansuojalain 
ja perintälain määräyksiä 
laskuttaessasi ja periessäsi 
kuluttajilta saataviasi. 

• Tee sopimus 
perintäpalveluista jo 
toiminnan alkuvaiheessa, 
ellei yrityksesi tee 
pelkästään käteiskauppaa. 

• Vertaile useamman 
perimistoimiston palveluja ja 
hintoja.

maksamatta, maksullisen muistutuksen 
kuluttajalle voit lähettää aikaisintaan 14 
päivän kuluttua laskun eräpäivästä.

Maksumuistutukset
Yleensä yritys itse lähettää yhden tai 
kaksi maksumuistutusta ennen saatavan 
siirtämistä ammattimaisesti perintätoi-
mintaa harjoittavalle yritykselle. 

Perintälaissa on säädetty yritysperintään 
liittyviä aikoja vain tratan osalta. Velal-
liselle ei kuitenkaan hyvän perintätavan 
säännöksen mukaan saa aiheuttaa tar-
peettomia kuluja. Tarpeettomia kulu-
ja ovat esimerkiksi kulut, jotka syntyvät 
siitä, että velalliselle on lähetetty maksu-
muistutuksia jatkuvasti, lyhyin väliajoin 
ilman aiheellista syytä.  

Yritysperinnässä maksumuistutusten 
lähettäminen voi tapahtua kuluttajape-
rintää nopeammassa tahdissa ja mak-
sua voidaan vaatia heti. Velallisella on 
kuitenkin oltava tosiasiallinen mahdol-
lisuus suorittaa saatava ennen seuraavan 
muistutuksen lähettämistä. 

Viivästyskorko
Kuluttajansuojalain mukaan riittää, et-
tä kuluttaja maksaa laskun viimeistään 
eräpäivänä.

Korkolain mukaan velalliselta voidaan pe-
riä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien.

Viivästyskorko voi olla kuluttajaperin-
nässä enintään Suomen Pankin puo-
livuosittain määrittämä viitekorko +7 
prosenttiyksikköä ja yritysten välisissä 
kaupallisissa sopimuksissa viitekorko + 
8 prosenttiyksikköä.

Korkolain mukainen viitekorko 1.1.–
30.6.2020 on 0 % ja viivästyskorko on si-
ten 7 % vuodessa.  

Kaupallisiin sopimuksiin sovellettava vii-
västyskorko on kyseisenä aikana 8 % vuo-
dessa. Tätä viivästyskorkoa sovelletaan 
yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yri-
tykselle suoritettaviin maksuihin.

Perimistoimiston käyttäminen 
Jos asiakkaasi ei maksumuistutuksen-
kaan jälkeen maksa laskuasi, on saatava 
syytä siirtää perintätoimistolle.

 yhteenveto 

Voit myydä laskusaatavat rahoitusyhti-
ölle, jolloin pääset eroon maksumuistu-
tusten lähettämisestä ja saataviesi pe-
rinnästä. Tällöin raha laskusaatavista, 
sopimuksenmukaisella rahoitusprovisi-
olla vähennettynä, siirretään yrityksesi 
tilille yleensä 1–2 vuorokauden kulues-
sa. Samalla yrityksesi luottoriski piene-
nee ja maksuvalmius paranee.

Ammattimainen perintätoiminta
Perintätoimintaa saa harjoittaa vain 
sellainen yksityinen elinkeinonharjoit-
taja tai oikeushenkilö, joka on merkitty 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitä-
mään perintätoiminnan harjoittajien re-
kisteriin. 

Rekisteröinnin edellytyksenä on muun 
muassa se, että rekisteri-ilmoituksen tekijä 
on luotettava ja vakavarainen. Ilmoituksen 
tekijällä on oltava palveluksessaan perin-
tätoiminnasta vastaava henkilö, jolla on 
oltava soveltuvalla tutkinnolla osoitettu 
perintätoiminnan harjoittamisen kannal-
ta tarpeellisen lainsäädännön tuntemus. 

Perintätoiminnan harjoittajia val-
voo yritysperinnän osalta Etelä-Suo-
men aluehallintovirasto. Luotettavia 
perimistoimistoja löytyy myös Suo-
men Perimistoimistojen Liiton sivuilta  
www. suomenperimistoimistojen-
liitto.fi.
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K irjanpitolain mukaan kaikki yri-
tykset ovat kirjanpitovelvollisia. 
Yrittäjän kannattaa ulkoistaa kir-

janpito eli ostaa palvelu tilitoimistolta, 
jotta hän voi itse keskittyä tulojen hank-
kimiseen. Tilitoimistoa valittaessa on hy-
vä pitää mielessä, että yrittäjä on lopul-
ta vastuussa myös tilitoimiston tekemän 
kirjanpidon oikeellisuudesta. Siksi yrittä-
jän tulee ymmärtää yrityksen talouden-
pidosta edes perusasiat.

Kirjanpitolaissa yritykset jaetaan mik-
royrityksiin, pienyrityksiin ja suuryrityk-
siin. Tässä käsitellään pääasiassa mik-
royrityksiä ja pienyrityksiä. Näille on 
laadittu omat tilinpäätössäännökset uu-
distetussa kirjanpitolaissa. Kokoluokille 
on seuraavat rajat:

Pienyritys
• Taseen loppusumma 6 000 000 

euroa
• Liikevaihto 12 000 000 euroa
• Tilikauden aikana palveluksessa 

keskimäärin 50 henkilöä.

Jos enintään yksi edellä mainituista ra-
joista ylittyy kahdessa peräkkäisessä ti-
linpäätöksessä, on kyseessä pienyritys.

Mikroyritys
• Tase 350 000 euroa
• Liikevaihto 700 000 euroa
• Tilikauden aikana palveluksessa 

keskimäärin 10 henkilöä.

Jos enintään yksi edellä mainituista ra-
joista ylittyy kahdessa peräkkäisessä ti-
linpäätöksessä, on kyseessä mikroyritys.  
Mikroyritys on aina myös pienyritys ja voi 
käyttää pienyritystä koskevia säännöksiä.

JUOKSEVA KIRJANPITO
Juokseva kirjanpito eli kuukausikirjanpi-
to, joka hoidetaan tilikauden aikana, pe-
rustuu tositteisiin.

Tositteita ovat muun muassa myyntilas-
kut, ostolaskut, palkkalaskelmat, käteis-
kuitit ja tiliotteet. Tositteet voivat olla 
joko paperisia tai sähköisiä. Tilitoimisto 
hoitaa yleensä kirjanpidon ja palkanlas-
kennan. Yrittäjän tehtäväksi jää kirjoit-

taa myyntilaskut ja maksaa ostolaskut 
sekä seurata myyntisaatavia. Nämäkin 
työt yhä useammin ulkoistetaan tilitoi-
mistoon. Yrittäjä on vastuussa tosittei-
den lainmukaisuudesta. Hyvänä apuna 
yrittäjän tuottamien tositteiden laati-
miseen on taloushallintojärjestelmä. 
Yksinkertaisimmillaan taloushallinnon 
järjestelmä on ohjelma, jolla voi tehdä 
laskut. Perinteisten paperisten laskujen 
lisäksi ohjelmalla tulisi olla mahdollis-
ta lähettää laskut myös sähköisesti. 
Parhaimmillaan taloushallinnon järjes-
telmä tuottaa kirjanpidon aineiston ti-
litoimistolle suoraan raporttina tai yh-
teensopivaan järjestelmään tositteina.

Yrittäjän kannattaa sopia mahdollisim-
man selvästi kirjanpitäjänsä kanssa, mi-
tä yrittäjä tekee itse, mitä kirjanpitäjä 
tekee yrittäjän puolesta ja kuinka yrit-
täjä toimittaa kirjanpitoaineiston. Kan-
nattaa aina vaatia kirjallinen sopimus, 
alalla on laajasti käytössä TAL2018-so-
pimusehdot. Aineiston välittäminen kir-
janpitäjälle tulee olla helppoa tai jopa 
automaattista. Jos yrittäjä ja kirjanpitä-
jä käyttävät samaa ohjelmistoa, tietoa ei 
erikseen siirretä ja kirjanpidon tositteita 
ei tarvitse kirjata uudelleen. Tällöin kir-
janpito on jatkuvasti ajan tasalla ja kir-
janpitäjän työ helpottuu. Jos yrittäjä ja 
tilitoimisto käyttävät omia ohjelmiaan, 
toimitetaan kirjanpitoaineisto tositteina 
tai tiivistelmäraportteina. Valittu toimin-
tatapa määrittää myös yrittäjän ja tilitoi-
miston vastuun valmiista kirjanpidosta.

Ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole 
velvollinen pitämään kahdenkertaista 
kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneellä, et-
tä sitä edeltäneellä tilikaudella on täyt-
tynyt enintään yksi seuraavista edelly-
tyksistä:

• Taseen loppusumma ylittää  
100 000 euroa.

• Liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto ylittää 200 000 euroa.

• Palveluksessa on keskimäärin yli 
kolme henkilöä.

Yhdenkertainen kirjanpito on pääpiir-
teissään vain yrityksen tulojen ja meno-

jen kirjausta, josta syntyy tuloslaskelma. 
Muiden kuin edellä mainittujen amma-
tin- ja liikkeenharjoittajien täytyy pitää 
kahdenkertaista kirjanpitoa. Kahden-
kertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, et-
tä jokainen liiketapahtuma merkitään 
kahdelle kirjanpidon tilille, eli debet- (ve-
loituskirjaus-) ja kredit- (hyvityskirjaus-) 
tilille. Tästä syntyy tuloslaskelma ja tase.

TILIKAUSI
Yrityksen tilikausi on normaalisti 12 kuu-
kautta. Ensimmäinen tilikausi voi olla pi-
dempi kuin 12 kuukautta, ei kuitenkaan 
yli 18 kuukautta. Ensimmäinen tilikausi 
voi olla myös lyhyempi kuin 12 kuukaut-
ta. Yrityksen tilikausi voi olla myös muu 
kuin kalenterivuosi (esimerkiksi 1.4.–
31.3.). Tällaista tilikautta kutsutaan mur-
retuksi tilikaudeksi. Tilikautta voi toimin-
nan aikana tarvittaessa muuttaa, jolloin 
sen pituus poikkeaa 12 kuukaudesta.

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

TILITOIMISTOT
Yrittäjän kannattaa aina ottaa tilitoimis-
to tai kirjanpitäjä hoitamaan kirjanpitoa, 
jotta hän voi itse käyttää aikansa tulojen 
hankkimiseen. Yleensä tilitoimistot ovat 
lakisääteisen kirjanpidon, arvonlisävero-
tuksen ja yritysverotuksen asiantuntijoi-
ta. Tilitoimisto voi tarvittaessa hoitaa 
myös palkanlaskennan ja palkkakirjan-
pidon. Pienelle yritykselle on tärkeää 
myös kassavirran suunnittelun asian-
tuntemus. Tilitoimiston valinnassa kan-
nattaa kiinnittää huomiota kaikkiin näi-
hin asioihin. Katso lisätietoja osoitteesta  
www.taloushallintoliitto.fi > 
Tilitoimistoasiointi.

TILINPÄÄTÖS
Kun tilikausi on päättynyt, tehdään tilin-
päätös neljän kuukauden sisällä tilikau-
den päättymisestä tai aiemmin, jos ve-
roilmoituksen antaminen niin edellyttää. 
Suuryritykset laativat myös toimintaker-
tomuksen. Pienyrityksen tilinpäätökseen 
sisältyvät tuloslaskelma, tase ja tilinpää-

Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
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töksen liitetiedot sekä luettelo kirjanpi-
doista ja aineistoista. Kaikki nämä asia-
kirjat noudattavat kirjanpitolain (KPL), 
kirjanpitoasetuksen (KPA) tai  pien- ja 
mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettä-
vistä tiedoista annettua asetusta (PMA) 
ja yhteisölakien tarkkoja muotomäärä-
yksiä. Yhtiön tai osuuskunnan hallitus ja 
toimitusjohtaja, henkilöyhtiön vastuun-
alaiset yhtiömiehet tai yksityinen elinkei-
nonharjoittaja hyväksyvät allekirjoituk-
sellaan tilinpäätöksen, ja suuryrityksillä 
toimintakertomuksen. Jos yrityksessä on 
tilintarkastaja, hän tarkastaa kirjanpidon 
ja yhtiön hallinnon sekä kirjoittaa tarkas-
tuskertomuksen. 

Osakeyhtiössä osakkaat vahvistavat ti-
linpäätöksen ja toimintakertomuksen 
yhtiökokouksessa tai kirjallisella asiakir-
jalla. Osuuskunnassa jäsenet vahvistavat 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
osuuskunnan kokouksessa tai kirjallisel-

la asiakirjalla. Henkilöyhtiössä ei tarvit-
se pitää muodollista kokousta, sillä tilin-
päätöksen allekirjoittavat vastuunalaiset 
yhtiömiehet. Sama koskee yksityistä elin-
keinonharjoittajaa.
Tilinpäätöstä ei tarvitse laatia sellaisen 
ammatin- ja liikkeenharjoittajan, jolla 
sekä päättyneellä että sitä välittömästi 
edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään 
yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta ti-
linpäätöspäivänä:

• Taseen loppusumma  
350 000 euroa

• Liikevaihto 700 000 euroa
• Tilikauden aikana palveluksessa 

keskimäärin 10 henkilöä. 

Käytännössä suurin osa vapautuksen pii-
rissä olevista yrityksistä kuitenkin laatii 
tilinpäätöksen, koska se helpottaa veroil-
moituksen täyttämistä ja sitä voidaan 
tarvita esmerkiksi pankkiin tai Kelaan. 

TILINTARKASTUS
Tilintarkastusvelvollisuus koskee avoi-
mia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, osa-
keyhtiöitä ja osuuskuntia. Yksityisten 
elinkeinonharjoittajien eli liikkeen- ja 
ammatinharjoittajien ei tarvitse valita 
tilintarkastajaa.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkasta-
ja voidaan kuitenkin jättää valitsematta 
pienessä yrityksessä, jos sekä päättyneel-
lä että sitä välittömästi edeltäneellä tili-
kaudella on täyttynyt enintään yksi seu-
raavista edellytyksistä:

• Taseen loppusumma ylittää  
100 000 euroa. 

• Liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto ylittää 200 000 euroa. 

• Palveluksessa on keskimäärin yli 
kolme henkilöä. 

Saat kauttamme kaikki sooloyrittäjän 
sähköiseen taloushallintoon tarvittavat 

ratkaisut. Mukaan lukien kiinteähintaisen 
kirjanpitäjän.

isolta.fi

Aloita yrittäjyys ilmaisella 
laskutusohjelmalla

Joni Pakanen
Taikuriyrittäjä

1. Rekisteröidy ilmaiseksi
2. Laskuta minuuteissa
3. Tienaa!
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Tilikauden päätyttyä

• Laaditaan tilinpäätös, johon 
kuuluvat tuloslaskelma, tase 
ja tilinpäätöksen liitetiedot 
sekä luettelo kirjanpidoista 
ja aineistoista. Tilinpäätös 
on tehtävä neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden 
päättymisestä.  

• Osakeyhtiön ja osuuskunnan 
tilinpäätös vahvistetaan 
yhtiökokouksessa, 
osuuskunnan kokouksessa 
tai kirjallisella asiakirjalla. 
Tilinpäätös on vahvistettava 
kuuden kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 
Henkilöyhtiö ja toiminimi vain 
allekirjoittavat tilinpäätöksen 
ilman erillistä kokousta. 

Tilintarkastus on siis pakollinen niissä 
yhtiöissä ja osuuskunnissa, joissa edellä 
mainittu raja ylittyy. 

Perustettavan yrityksen yhtiöjärjestykseen, 
sääntöihin tai yhtiösopimukseen voidaan 
sisällyttää tilintarkastajaa koskeva määrä-
ys, vaikka laki ei tilintarkastajaa edellyttäi-
si. Jos tilintarkastajaa ei kuitenkaan haluta 
valita, ei määräyksiä tilintarkastajasta kan-
nata ottaa  mukaan. Silti tilintarkastaja voi-
daan valita, jos niin halutaan.

Jos tilintarkastaja valitaan, on valitta-
va hyväksytty tilintarkastaja eli KHT- 
tai HT-tilintarkastaja taikka tilintarkas-
tusyhteisö. Lisätietoja saat osoitteista 
www.prh.fi > Tilintarkastusvalvonta 
ja suomentilintarkastajat.fi.

Jos osuuskunnassa ei ole tilintarkastajaa, 
sillä on oltava osuuskunnan kokouksen 
valitsema toiminnantarkastaja. Sään-
nöissä voidaan määrätä toisinkin.

Jos yrityksellä on tilintarkastaja, hänen 
on tehtävä tilintarkastuksen jälkeen 
merkintä tilintarkastuksesta tilinpää-
tökseen. Lisäksi tilintarkastaja antaa 
päivätyn ja allekirjoitetun tilintarkas-
tuskertomuksen suoritetusta tarkas-
tuksesta.

TILINPÄÄTÖKSEN 
REKISTERÖINTI
Yritysten velvollisuus ilmoittaa tilinpää-
tös julkistettavaksi kaupparekisterissä 
vaihtelee yritysmuodoittain. 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan on ilmoi-
tettava tilinpäätös kaupparekisteriin 
joko veroilmoituksen mukana tai suo-
raan Patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 
kahden kuukauden kuluessa tilinpää-
töksen vahvistamisesta. Tilinpäätös 
puolestaan on vahvistettava kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden päät-
tymisestä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan sekä 
avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyh-
tiöiden on rekisteröitävä tilinpäätös, jos 
päättyneellä tai sitä välittömästi edeltä-
neellä tilikaudella on ylittynyt vähintään 
kaksi seuraavista rajoista:

 yhteenveto 

Tilinpäätöksen rekisteröinti 

• Osakeyhtiön ja osuuskunnan 
on aina ilmoitettava tilinpäätös 
kaupparekisteriin. Ilmoitus on 
tehtävä kahden kuukauden 
kuluessa tilinpäätöksen 
vahvistamisesta. Suuri osa 
osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä 
välittyy kaupparekisteriin 
Verohallinnon kautta. 

• Yksityinen elinkeinon harjoittaja, 
avoin yhtiö ja kommandiitti-
yhtiö, jotka ovat velvollisia 
 ilmoittamaan tilinpäätöksen 
kaupparekisteriin, on ilmoitetta-
va tilinpäätös rekisteröitäväksi 
kuuden kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä. 

• Jos yrityksellä on valittu tilin-
tarkastaja, hän tarkastaa 
tilinpäätöksen ja antaa 
tilintarkastuskertomuksen.

• Liikevaihto 12 000 000 euroa.
• Taseen loppusumma  

6 000 000 euroa.
• Palveluksessa on keskimäärin  

50 henkilöä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
on ilmoitettava tilinpäätöksensä rekiste-
röitäväksi myös silloin, kun

• yhtiömiehenä (avoin yhtiö)/
vastuunalaisena yhtiömiehenä 
(kommandiittiyhtiö) on 
osakeyhtiö

• yhtiömiehenä/vastuunalaisena 
yhtiömiehenä on yllä mainittu 
yhtiö (= avoin yhtiö tai 
kommandiittiyhtiö, jonka 
vastuunalaisena yhtiömiehenä 
on osakeyhtiö). 

Ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä 
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. 

Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun 
ilmoitat tilinpäätöksen kahdeksan kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymi-
sestä. Jos ilmoitat tilinpäätöksen rekis-
teriin myöhemmin, käsittelymaksu on 
85 euroa. Maksua sovelletaan ensim-
mäisen kerran niihin tilikausiin, joiden 
osalta velvollisuus tilinpäätöksen il-
moittamiseen alkoi 1.1.2019.

Lisätietoja tilinpäätöksen rekisteröin-
nistä osoitteessa www.prh.fi > 
Kaupparekisteri > Tilinpäätös-
ilmoitus.
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Yrityksen verotus perustuu kirjanpi-
toon. Kirjanpidon perusteella laa-
ditaan kirjanpitolain mukainen 

tilinpäätös ja annetaan verolakien mu-
kainen tuloveroilmoitus Verohallinnolle. 

Yritys maksaa tuloveroa yrityksen vero-
tettavan tulon perusteella. Tuloveroja 
maksetaan pääsääntöisesti ennakkove-
roina sekä tarvittaessa jäännösveroina.
Tuloverotukseen vaikuttaa yritysmuoto.

TULOVEROTUS ERI 
YRITYSMUODOISSA 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityk-
sestä saama tulo verotetaan hänen oma-
na tulonaan. Osa yritystulosta on pää-
omatuloa ja osa ansiotuloa. Yritystulo 
jaetaan ansio- ja pääomatuloksi yrityk-
sen nettovarallisuuden perusteella (net-
tovarallisuus = elinkeinotoimintaan liit-
tyvät varat – velat). 

Pääomatulo-osuus lasketaan kaavalla = 
20 % x (edellisen tilikauden nettovaralli-
suus + 30 % x viimeisen 12 kuukauden ai-
kana maksetut ennakonpidätyksen alai-
set palkat).

Loppuosa yritystulosta on ansiotuloa. 
Yrittäjä voi valita, että pääomatuloa on 
vain 10 prosenttia nettovarallisuudes-
ta tai että koko yritystulo on ansiotuloa. 
Ansiotulo on alemmissa tuloluokissa ke-
veämmin verotettua kuin pääomatulo. 
Ennen yritystoiminnan tulon jakamis-
ta tehdään viiden prosentin yrittäjävä-
hennys. 

Yritystoiminnan aloittamisvuonna pää-
omatulo-osuus lasketaan ensimmäisen 
tilikauden päättymishetken nettovaral-
lisuuden mukaan. 

Jos puolisot työskentelevät yrityksessä 
yhdessä, jaetaan yritystulo puolisoiden 
kesken. Yritystulon ansiotulo-osuus jae-
taan puolisoille työpanosten suhteessa 
ja pääomatulo-osuus nettovarallisuus-
osuuksien mukaan.

Yritystulon pääomatulo-osuudesta me-
nee veroa 30 prosenttia, mikäli elinkei-
nonharjoittajan kaikki pääomatulot ovat 
enintään 30 000 euroa ja 34 prosenttia 
30 000 euroa ylittävältä osalta. Ansio-
tulo-osuus lasketaan yhteen yrittäjän 
muiden ansiotulojen kanssa, ja yrittäjä 
maksaa kaikkien ansiotulojensa yhteis-
määrästä veroa progressiivisen veroas-
teikon mukaan. 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eivät 
ole tuloverotuksessa erillisiä verovelvol-
lisia. Ne antavat kyllä oman veroilmoi-
tuksensa, jonka mukaan lasketaan yh-
tiön verotettava tulo. Tämä tulo jaetaan 
yhtiömiesten tulo-osuuksiksi, joista yh-
tiömiehet maksavat veroa. Yhtiömiehiä 
ei sen sijaan veroteta heidän tekemis-
tään yksityisotoista (heidän yhtiöstä te-
kemistään raha- tai tavaranostoista). 

Osa yhtiömiehen tulo-osuudesta on pää-
omatuloa ja osa ansiotuloa. Tulo-osuus 
jaetaan ansio- ja pääomatuloksi edellä, 
yksityisen elinkeinonharjoittajan koh-
dalla, esitetyllä kaavalla ja yhtiömiehelle 

kuuluvan nettovarallisuuden perusteella. 
Ennen yritystoiminnan tulon jakamista 
pääoma- ja ansiotuloon, tehdään viiden 
prosentin yrittäjävähennys. Henkilöyh-
tiön vastuunalainen yhtiömies ei voi va-
lita, haluaako 0 %, 10 % vai 20 % netto-
varallisuudesta pääomatulona, vaan 
pääomatulo-osuus on aina 20 %.

Pääomatulo-osuudesta menee veroa  
30 prosenttia, mikäli yhtiömiehen kaik-
ki pääomatulot vuodessa ovat enintään 
30 000 euroa, ja 34 prosenttia 30 000 eu-
roa ylittävältä osalta. Ansiotulo-osuus 
lasketaan yhteen yhtiömiehen muiden 
ansiotulojen kanssa ja yhtiömies mak-
saa kaikkien ansiotulojensa yhteismää-
rästä veroa progressiivisen veroasteikon 
mukaan. 

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies 
saa yleensä yhtiöstä korkoa sijoittamal-
leen pääomalle. Tällainen tulo on äänet-
tömälle yhtiömiehelle pääomatuloa. Ää-
netön yhtiömies voi saada yhtiöstä myös 
palkkaa, tai hänelle voidaan yhtiösopi-
muksessa määritellä jaettavaksi osa yh-
tiön tuloksesta.

Tuloverotus 

Nettovarallisuus
15 000 e

+ Liikevaihto 40 000 e

- Kulut 15 000 e

Jaettava yritystulo 
25 000 e - 5 % (1 250 e) = 23 750 e

Ansiotuloa 20 750 e
Ansiotulovero % x 20 750 e

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

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

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä henkilöyhtiön yhtiömiehet saavat 
verotuksessaan yrittäjätulostaan viiden prosentin yrittäjävähennyksen. 

 Esimerkki 
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Osakeyhtiö
Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvolli-
nen. Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyh-
tiön tulot verotetaan yhtiön omina tu-
loina, eivätkä ne vaikuta yksittäisen 
osakkaan verotukseen. Tällä hetkellä 
osakeyhtiö maksaa verotettavasta tulos-
taan veroa 20 prosenttia. 

Osakeyhtiön osakkaat voivat nostaa osa-
keyhtiöstä varoja joko palkkana tai osin-
kona. Verovapaat yksityisotot eivät ole 
osakeyhtiössä mahdollisia. 

Osakeyhtiön tuloverotus 

Osakeyhtiön toiminta
Liikevaihto – kulut = voitto

Palkka (kulut)
(taulukkovero %)

Maksetaan 20 %
yhteisöveroa

Osinko

   
Osakeyhtiössä 
voidaan päättää:
1. jakaa osinkoa = 

osinkotuloa
2. jättää rahaa yhtiöön 

= kasvattaa varalli-
suutta

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

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

Yhtiö voi jakaa voittovaroja osakkailleen 
osinkoina. Verotus riippuu siitä, kuinka 
paljon jaetaan ja mikä on osakkeen ar-
vo. Osakkeen matemaattinen arvo las-
ketaan osingon jakovuotta edeltäneen 
verovuoden tilinpäätöksen osoittaman 
nettovarallisuuden perusteella. Osa-
keyhtiön nettovarallisuuteen luetaan 
kaikki yhtiön omaisuus, muukin kuin 
elinkeinotoimintaa palveleva ns. EVL-
omaisuus. EVL-omaisuus on yhtiön 
omaisuutta, joka palvelee yrityksen elin-
keinotoimintaa. Muu omaisuus voi olla 
esimerkiksi asunto-osakkeita tai säästö-
jä, joita ei tarvita yritystoiminnan rahoit-
tamiseen.

Jos osinko mahtuu kokonaisuudes-
saan nettovarallisuudelle lasketun  8 
prosentin tuoton sisälle, se on osak-
kaalle 25 prosenttisesti veronalaista 
pääomatuloa ja 75 prosenttia on vero-
vapaata. Siltä osin kuin osinko ylittää  
150 000 euroa per osakas, osingon  
150 000 euroa ylittävästä osasta 85 pro-
senttia on veronalaista pääomatuloa ja 
15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos yh-
tiö jakaa osinkoa enemmän kuin 8 pro-
sentin tuoton osakkeen matemaattisel-

le arvolle, 8 prosenttia ylittävästä osasta 
75 prosenttia verotetaan ansiotulona ja 
25 prosenttia on verovapaata.

Ennakonpidätys osingosta on ilmoi-
tettava ja maksettava Verohallinnol-
le siltä verokaudelta, jolloin osinko on 
yhtiö kokouksen päätöksen mukaan ai-
kaisintaan nostettavissa. Osingon todel-
lisella nostamisajankohdalla ei ole mer-
kitystä. 

ENNAKKOVEROT 
Yritystoiminnan tulon perusteella mak-
setaan ennakkoveroa. Ennakkoveroa 
voi hakea OmaVero-asiointipalvelussa.  
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
tulos jaetaan yhtiömiehille, jotka mak-
savat omasta osuudestaan ennakkove-
roa. Ennakkoveropäätöksen mukana saa 
myös maksuohjeet. Ennakkoveron mak-
supäivä on kuukauden 23. päivä.

Tärkeää on seurata, millainen on tulos-
kehitys eli onko ennakkoveron määrä 
mahdollisimman oikea. Jos ennakkovero 
vaikuttaa liian pieneltä, siihen on s yytä 
hakea korotusta eli uudet suuremmat en-
nakkoverot loppukaudelle, jotta yritys ei 

Yhtiö voi jakaa 
voittovaroja 
osakkailleen
osinkoina. Verotus 
riippuu siitä, kuinka
paljon jaetaan ja 
mikä on osakkeen 
arvo.



Yritys muotojen  
verotus

• Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat 
itsenäisiä verovelvollisia, joiden tulos 
verotetaan yrityksen tulona. 

• Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 
eivät ole erillisiä verovelvollisia, 
vaan yhtiön verotettava tulo jaetaan 
yhtiösopimuksen mukaisesti 
yhtiömiesten tulo-osuuksiksi, joista 
yhtiömiehet maksavat veroa. 

• Yksityisen elinkeinonharjoittajan 
yrityksestä saama tulo verotetaan 
hänen sekä mahdollisen 
yrittäjäpuolison henkilö kohtaisena 
tulona.

 yhteenveto 

joudu maksamaan jäännösveroa. Jos taas ennakkove-
ro on liian suuri, voi siihen hakea muutosta. Muutos-
hakemuksen voi tehdä OmaVero-asiointipalvelussa.

Ennakkoverot siihen otetaan huomioon tilikauden lo-
pullisessa verotuksessa. Jos toiminta on tappiollista, 
ennakkoveroa ei yleensä tarvitse maksaa. Siinä tapa-
uksessa ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta.

TULOVEROILMOITUSTEN ANTAMINEN
Osakeyhtiön ja osuuskunnan on annettava tuloveroil-
moitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päät-
tymiskuukauden lopusta. Avoin yhtiö, kommandiit-
tiyhtiö sekä yksityinen elinkeinonharjoittaja antavat 
veroilmoituksen tilikaudesta riippumatta verovuotta 
seuraavana keväänä huhtikuun alkupäivinä.

Osakeyhtiöiden tuloveroilmoitus on annettava sähköi-
sesti OmaVero-asiointipalvelussa (www.vero.fi/oma-
vero). Toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyh-
tiöt voivat myös antaa veroilmoituksensa sähköisesti. 
Sähköistä ilmoittamista varten pitää tunnistautua.

finagosolo.com

Sooloyrittäjän kirjanpito-ohjelma 
kiinteään hintaan

1. Lähetä ja vastaanota laskut verkkolaskuina
2. Maksa laskut ja tee muut maksut
3. Kuvaa ostostesi kuitit talteen 
4. Lähetä kirjanpitoaineisto sähköisesti
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Arvonlisävero on kulutusvero, jon-
ka myyjä sisällyttää eli laskee mu-
kaan tavaran tai palvelun myynti-

hintaan. 

Arvonlisäverovelvollisia ovat lähes kaikki, 
jotka liiketoiminnan muodossa harjoitta-
vat tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Pal-
velun myyntiä on esimerkiksi tarjoilu-, 
rakentamis-, konsultointi- ja kuljetuspal-
velu. 

Arvonlisäverokannat 
(arvonlisäveroprosentit)

Arvonlisävero

YLEINEN VEROKANTA:

24 %
• Useimmat tavarat ja palvelut 

14 % 
• Elintarvikkeet
• Rehut
• Ravintola- ja 

ateriapalvelut  
(alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet  
kuitenkin 24 %) 

10 %
• Tilatut sanoma- ja  

aikakauslehdet (myös sähköiset 
kirjat, äänikirjat, sähköiset lehdet sekä 
lehtien irtonumeromyynti 1.7.2019 alkaen)

• Kirjat
• Lääkkeet
• Liikuntapalvelut
• Elokuvanäytökset
• Kulttuuri- ja viihde-

tilaisuuksien sisäänpääsyt
• Henkilökuljetukset
• Majoituspalvelut 
• Televisio- ja yleisradio-

toiminnasta saadut korvaukset

ARVONLISÄVEROTUKSEN 
ULKOPUOLELLE JÄÄVÄ 
TOIMINTA
Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävä 
toiminta on mainittu arvonlisäverolais-
sa erikseen. Niihin liittyvistä hankinnois-
ta ei saa myöskään vähentää arvonlisä-
veron osuutta. 

Tällaisia toimintoja ovat muun 
muassa
• kiinteistöjen ja osake-

huoneistojen myynti ja 
vuokraus

• terveyden- ja sairaanhoito-
palvelut sekä sosiaalihuolto-
palvelut

• arvonlisäverolaissa erikseen 
määritellyt koulutuspalvelut

• rahoitus- ja vakuutuspalvelut
• arvonlisäverolaissa erikseen 

määritellyt tekijänoikeuksista 
ja esiintymisistä saadut 
korvaukset

• postin yleispalvelut.

Jos yritys myy ainoastaan näitä tavaroita 
tai palveluja, se ei ole arvonlisäverovel-
vollinen, eikä sen tarvitse rekisteröityä 
arvonlisäverovelvolliseksi. Kiinteistö-
jen ja osakehuoneistojen vuokrauksesta 
voi kuitenkin ehtojen täyttyessä hakeu-
tua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
ja toimia arvonlisäverollisena. Siksi uusi 
vuokrasopimus kannattaa aina tarkistaa 
arvonlisäveron osalta. Samoin esiintyvä 
taiteilija tai ohjelmatoimisto on voinut 
15.1.2019 alkaen hakeutua arvonlisäve-
rorekisteriin.

Lisätietoa arvonlisäverovelvollisuudesta 
on Verohallinnon sivuilla www.vero.fi.

EU-maiden välillä tapahtuvaa arvonlisä-
verovelvollisten toimijoiden välistä tava-
roiden myyntiä ja hankintaa kutsutaan 
yhteisökaupaksi. Tavaran myynti toisel-
le yritykselle laskutetaan yhteisökaupas-
sa ilman myyntimaan veroa. Ostajan yh-
teishankinnoista maksaman veron saa 
vähentää arvonlisäveroilmoituksella, jos 
tavara on hankittu vähennyskelpoiseen 
tarkoitukseen.

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on 
verotonta, jos tavara kuljetetaan suoraan 
EU:n alueen ulkopuolelle. Maahantuon-
nin arvonlisäveron ilmoittavat ja maksa-
vat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 
kuuluvat yritykset arvonlisäveroilmoi-
tuksella Verohallinnolle. Yritykset, jotka 
eivät kuulu arvonlisäverovelvollisten re-
kisteriin, hoitavat tavaroiden maahan-
tuonnin arvonlisäverotuksen liittyvät asi-
at Tullin kanssa. 

Arvonlisäverolaki edellyttää pääsään-
töisesti suoriteperusteisuutta eli arvon-
lisävero kohdistuu siihen ajankohtaan, 
jolloin myynti tai osto tosiasiallisesti ta-
pahtuu. 

Yrityksillä, joiden tilikauden liikevaihto 
on enintään 500 000 euroa, on mahdol-
lisuus tilittää myynnistä suoritettava ar-
vonlisävero ja ostoista vähennettävä ar-
vonlisävero maksuperusteisesti. Näin 
yritys voi kohdistaa myynneistä suori-
tettavan ja ostoista vähennettävän ar-
vonlisäveron sille kuukaudelle, jolloin 
yritys saa maksun myynnistään tai se 
maksaa ostamansa tavaran tai palvelun. 
Toisaalta mikrokokoiset liikkeen- ja am-
matinharjoittajat saavat noudattaa mak-
superusteista arvonlisäverotilitystä sen 
perusteella, että niiltä ei kirjanpitolais-
sa vaadita tilinpäätöstä. Nämä liikkeen- 
ja ammatinharjoittajat voivat soveltaa 
maksuperustetta joko sekä myynteihin 
että ostoihin tai vain toiseen. 

Arvonlisävero 
on oma-

aloitteinen vero. 
Verovelvollisen 

pitää itse 
laskea, ilmoittaa 

ja maksaa 
verokauden vero 

Verohallinnolle.



90 Yrityksen toiminta

Tällainen pienyritys voi siis itse valita, 
tilittääkö se arvonlisäveron suorite- vai 
maksuperusteisesti. Se, kumpaa menet-
telyä soveltaa, vaikuttaa vähennyssään-
töihin ja tilinpäätöskäsittelyyn.

Jos yrityksen liikevaihto jää kahdentois-
ta kuukauden mittaiselle tilikaudelle las-
kettuna alle 10 000 euron, sen ei tarvitse 
ilmoittautua arvonlisäverovelvollisek-
si. Yrittäjän kannattaa olla realistinen, 
kun hän arvioi yrityksen liikevaihdon 
suuruutta. Jos 10 000 euron raja ylittyy, 
vaikka yrittäjä on arvioinut, että liike-
vaihto on pienempi, täytyy arvonlisäve-
ro maksaa takautuvasti tilikauden alus-
ta alkaen. Lisäksi tulee viivästysmaksuja. 
Myöskään ostotuotteiden ja -palvelujen 
arvonlisäveroja ei voi vähentää, mikä-
li yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen. 
Yrittäjä voi hakeutua arvonlisäverovel-
volliseksi myös, vaikka liikevaihto olisi 
alle 10 000 euroa kahdentoista kuukau-
den tilikaudessa.

ALARAJAHUOJENNUS 
Arvonlisäverosta saa alarajahuojennuk-
sen, jos yrityksen tilikauden liikevaih-
to jää alle 30 000 euron. Jos yrityksen ti-
likauden liikevaihto on enintään 10 000 
euroa, yritys saa huojennuksena koko tili-
kaudelta tilitettävän arvonlisäveron. Tili-
tettävällä verolla tarkoitetaan tilikauden 
myynnin verojen ja ostojen verojen ero-
tusta. Alarajahuojennukseen oikeuttavaa 
liikevaihtoa laskettaessa mukaan ei lueta 
arvonlisäveron osuutta. Jos liikevaihto on 
vähintään 10 000 euroa, mutta alle 30 000 
euroa, lasketaan huojennus seuraavasti:

  vero – (liikevaihto - 10 000) x vero

                  20 000

Esimerkki

Liikevaihto on 19 000 euroa ja arvon-
lisävero, joka pitäisi maksaa, on 
3 426 euroa.

Huojennus lasketaan seuraavasti:

3 426 -    
(19 000 - 10 000) x 3 426)

       20 000

Huojennus on 1 884,30 euroa.

Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan 
arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäve-
ron verokausi ratkaisee, ilmoitetaanko 
tiedot kalenterivuoden vai tilikauden vii-
meisen verokauden arvonlisäveroilmoi-
tuksella. Jos arvonlisäveron verokausi on 
kalenterikuukausi, tiedot ilmoitetaan ti-
likauden viimeisen verokauden eli tili-
kauden viimeisen kalenterikuukauden 
arvonlisäveroilmoituksella.

Alarajahuojennusta koskevat tiedot on il-
moitettava viimeistään kolmen vuoden 
kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jo-
ta huojennus koskee. Tiedot on annetta-
va saman verokauden arvonlisäveroilmoi-
tuksella kuin ne olisi muutenkin annettu.

HANKINTOJEN 
ARVONLISÄVERON  
VÄHENTÄMINEN
Jos arvonlisäverovelvollinen yrittäjä os-
taa toiselta verovelvolliselta tavaran tai 

palvelun, jonka hintaan sisältyy arvon-
lisäveroa, hän voi vähentää tämän ar-
vonlisäveron siitä verosta, jonka hän ti-
littää valtiolle. Näin voi tehdä silloin, kun 
näitä tavaroita tai palveluja käytetään ar-
vonlisäverollisessa liiketoiminnassa. Os-
tosta täytyy silloin olla olemassa lasku tai 
käteiskuitti, josta näkyy, että hintaan 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. Myy-
jän lasku on ilman arvonlisäveroa ja osta-
ja lisää arvonlisäveron omaan suoritetta-
vaan arvonlisäveroonsa ja vähentää sen 
vähennettävässä arvonlisäverossa, jos 
hankinta tulee vähennykseen oikeutta-
vaan tarkoitukseen.

ARVONLISÄVERON 
ILMOITTAMINEN JA 
MAKSAMINEN
Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero. 
Tämä tarkoittaa sitä, että verovelvolli-
sen pitää itse laskea, ilmoittaa ja maksaa 
verokauden vero Verohallinnolle. Mui-
ta oma-aloitteisia veroja ovat esimerkik-
si työnantajasuoritukset. 

Veroilmoitus annetaan ja vero maksetaan 
yrityksen verokauden mukaan. Verokau-
si on yleensä kalenterikuukausi, ellei yritys 
ole hakeutunut pidennettyyn verokauteen.

Arvonlisäveron ilmoittamisen ja mak-
samisen eräpäivä on kuukauden 12. päi-
vä. Arvonlisävero ilmoitetaan verokautta 
toisena seuraavassa kuussa, esimerkiksi 
tammikuun arvonlisävero maaliskuussa.

Ilmoitus on annettava, jos yritys kuuluu 
arvonlisäverorekisteriin, vaikka suorituk-
sia ei joltakin verokaudelta olisi syntynyt – 
esimerkiksi yrityksellä ei ole ollut toimin-
taa. Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista 
on annettava sähköisesti. Ilmoitukset voi 
antaa OmaVero-palvelussa. Palvelun kaut-
ta voi myös maksaa veroja. OmaVeron li-
säksi ilmoituksia voi antaa joidenkin ta-
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Kuukausi Verollinen Veroton Alv 24 %

Myynnit 6 200 e 5 000 e 1 200 e = suoritettava vero 

Ostot 1 860 e 1 500 e 360 e = vähennettävä vero 

Maksettava arvonlisävero 840 e = tilitettävä vero

Arvonlisäveron määrän laskeminenloushallinto-ohjelmien kautta suoraan tai 
lähettämällä ilmoitustiedosto Ilmoitin.fi-
palvelun avulla Verohallintoon.

Pidennettyyn verokauteen voi ha-
keutua, jos seuraavat kriteerit täyt-
tyvät: 

1. Arvonlisäverovelvollisen kalenteri-
vuoden liikevaihto tai sitä vastaava 
tuotto on enintään 30 000 euroa. 
Tällöin verokaudeksi voi hakemuk-
sesta valita kalenterivuoden tai 
neljänneskalenterivuoden, jolloin 
arvonlisävero ilmoitetaan ja mak-
setaan kalenterivuosittain tai nel-
jänneskalenterivuosittain. 

2. Arvonlisäverovelvollisen, säännöl-
lisesti palkkaa maksavan työnanta-
jan tai muun suorituksen maksajan 
liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 
kalenterivuodelta on enintään  
100 000 euroa. Tällöin verokaudek-
si voi hakemuksesta valita neljän-
neskalenterivuoden, jolloin arvon-
lisäveron tiedot ilmoitetaan ja verot 
maksetaan neljänneskalenterivuo-
sittain. Palkat ja työnantajasuori-
tukset täytyy ilmoittaa verokau-
desta riippumatta tulorekisteriin. 
Työnantajasuoritukset maksetaan 
neljänneskalenterivuosittain. 

3. Asiakas ei ole laiminlyönyt ilmoi-
tusvelvollisuutta tai jättänyt veroja 
maksamatta.

Valinnaiseen verokauteen voi hakeutua 
perustamisilmoituksella tai myöhemmin 
OmaVero-palvelussa. 

Oma-aloitteisten verojen viitenumerol-
la maksetut suoritukset käytetään ensi-
sijaisesti erääntyneisiin oma-aloitteisiin 
veroihin. Jos maksuja tai palautuksia 
jää käyttämättä, voidaan niitä käyttää 
erääntyneille muille veroille sekä tämän 
jälkeen myös Verohallinnon ulkopuolisil-
le viranomaissaataville (esimerkiksi ulos-
otto, Tulli). Käyttämättömät maksut ja 
palautukset palautetaan asiakkaalle sen 
mukaan, miten asiakas on ilmoittanut 
haluavansa käyttämättömiä maksuja 
käsiteltävän. Tämä tapahtuu määrittele-
mällä ns. palautusraja tai palautusme-
nettely OmaVero-asiointipalvelussa.

OMAVERO-ASIOINTIPALVELU
OmaVero on Verohallinnon sähköinen 
asiointipalvelu, jossa voidaan hoitaa lä-
hes kaikki veroasiat. Palvelussa voi 

• tilata verokortin tai hakea 
ennakkoveroa

• antaa henkilökohtaisen tai 
yrityksen veroilmoituksen

• maksaa veroja
• ilmoittaa tilinumeron
• katsoa sekä henkilön että 

yrityksen omia tietoja. 

Veroasioita voi hoitaa Verohallinnon verk-
kopalveluissa vain tunnistautuneena. 
Henkilö voi kirjautua OmaVero-asiointi-
palveluun pankkitunnuksilla tai mobii-
livarmenteella. Ulkomaan kansalaiset ja 
yritykset tunnistautuvat OmaVero-asioin-
tipalveluun Katso-tunnisteella.
Toisen puolesta asiointiin (esimerkiksi ti-
litoimisto) tarvitaan valtuuttaminen Suo-

mi.fi:n Valtuudet -palvelussa. Veroasioiden 
hoito -valtuudella yritys tai yksityishenki-
lö voi valtuuttaa toisen yrityksen tai hen-
kilön hoitamaan veroasioita puolestaan.

VEROVELKAREKISTERI
Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, 
josta voi tarkastaa tiedot minkä tahansa 
yrityksen ja yksityisen elinkeinonharjoit-
tajan veroveloista ja oma-aloitteisten ve-
rojen veroilmoituksen laiminlyönneistä. 
Verovelkarekisterin tietoja pääsee katso-
maan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän 
verkkopalvelun kautta (www.ytj.fi). Yri-
tysten tiedot ovat kaikkien katsottavissa. 
Sen sijaan elinkeinonharjoittajien (toi-
minimien) verovelkatietoja voivat kat-
soa vain tunnistautuneet käyttäjät. Tun-
nistautuminen tapahtuu vuoden 2020 
loppuun saakka Katso-tunnisteella. Ha-
ku tapahtuu nimellä tai Y-tunnuksella. 
Verovelkarekisterissä olevan verovelan 
julkaisu raja on 10 000 euroa.
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Työsuhteessa työntekijä tekee työ-
tä työnantajan johdon ja valvon-
nan alaisena palkkaa tai muuta 

kor vausta vastaan. Työsuhde syntyy, kun 
työnantaja ja työntekijä sopivat työn te-
kemisestä.

TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN
Pääsääntöisesti työsopimuksen tekemi-
nen ei edellytä määrämuotoa. Työso-
pimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, 
suullisesti taikka sähköisesti. Suositelta-
vaa kuitenkin on aina laatia kirjallinen 
sopimus. 

Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi 
tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Mää-
räaikaiselle työsopimukselle on oltava 
perusteltu syy. Tällainen voi olla esimer-
kiksi sijaisuus, työn kausi- tai kertaluon-
toisuus tai harjoitteluaika.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemi-
nen ei kuitenkaan edellytä perusteltua 
syytä, jos palkattava henkilö on ollut 
työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen 
mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnha-
kija edellisen 12 kuukauden ajan. Mää-
räaikaisen työsopimuksen enimmäiskes-
to on yksi vuosi. 

Työsuhteelle on määritelty vähimmäis-
ehdot, jotka perustuvat lakeihin (muun 
muassa työsopimuslaki, työaikalaki ja 
vuosilomalaki) ja työehtosopimuksiin. 
Työnantajaliittoon kuuluvan työnantajan 
on noudatettava työantajaliittonsa teke-
mää työehtosopimusta. Järjestäytymätön 
työantaja on velvollinen noudattamaan 
yleissitovaa työehtosopimusta, mikäli alal-
la on sellainen. Ennen työsopimuksen te-
kemistä on syytä selvittää, onko yrityksen 
päätoimialalla yleissitova työehtosopimus 
Finlexistä (www.finlex.fi).

Työsopimuksessa voidaan sopia työ-
sopimuksen alkuun sijoittuvasta koe-
ajasta. Koeaika voi olla yleensä enin-
tään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa 
työsuhteessa koeaika saa olla enintään 
puolet työsopimuksen kestosta, ei kui-
tenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. 
Koeajan kuluessa työsopimus voidaan 

Työnantajaksi ryhtyminen
 Työntekijän rekrytointi ja 

 työnantajavelvoitteet 

molemmin puolin purkaa. Purkaminen 
ei kuitenkaan saa tapahtua koeajan tar-
koitukseen nähden epäasiallisilla perus-
teilla.

KIRJALLINEN SELVITYS 
TYÖSUHTEEN EHDOISTA
Jos kirjallista sopimusta ei ole tehty, työn-
antajan on annettava ilman eri pyyntöä 
kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä 
ehdoista. Selvitys on annettava työnteki-
jälle viimeistään, kun ensimmäinen pal-
kanmaksukausi päättyy. 

Selvityksenantovelvollisuus koskee niitä 
työsuhteita, jotka ovat voimassa toistai-
seksi tai yli kuukauden pituisen määrä-
ajan. Selvityksenantovelvollisuus koskee 
myös työnantajaa, mikäli työntekijä on 
alle kuukauden pituisissa määräaikaisis-
sa työsuhteissa saman työnantajan kans-
sa toistuvasti samoin ehdoin. 

Jos työsuhteen ehdot muuttuvat, uudet 
ehdot on ilmoitettava kirjallisesti vii-
meistään muutosta seuraavan palkan-
maksukauden päättyessä.

1. Määrittele kriteerit haettavalle tehtävälle
 (osaaminen, kokemus ja motivaatio.) Mieti työsuhteen muoto ja 
kesto.

2. Valmistaudu antamaan lisätietoja ja perehdy hakemuksiin.

3. Järjestä työhaastattelut ja tee valinta.

4. Tee työsopimus.
Noudatettava työehtosopimus ks. www.finlex.fi. 
Perehdytä työntekijä työtehtäviin.

5. Ilmoittaudu Verohallinnon työnantajarekisteriin,
jos yrityksesi aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja palveluksessa 
on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkan-
saajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Ilmoitus tehdään 
perustamis ilmoituksella tai muutosilmoituksella. 

6. Ota lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
 sekä ryhmähenkivakuutus ennen töiden aloittamista, jos palkka-
arvio on yli 1 300 €/kalenterivuosi.

7. Ota työntekijän eläkevakuutus(TyeL)
Eläkevakuutus on otettava ennen palkanmaksua, kuitenkin viimeis-
tään ennen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin.

8. Järjestä työterveyshuolto,
kun palkkaat työntekijän työsuhteeseen, ks. www.kela.fi.

9. Järjestä työaikakirjanpito.



Yrittäjä, etsitäänkö 
yhdessä Sinulle 
ensimmäiset asiakkaasi?
Meiltä saat apua kaikkiin mainonnan tarpeisiin - 
suunnittelusta toteutukseen.

Ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöösi ja tutustu  
aloittavan yrittäjän ilmoitusetuihin osoitteessa:

P R I N T T I -  JA  D I G I M E D I AT  /  D I G I M A R K K I N O I N T I  /  D I G I TA A L I N E N  U L K O M A I N O N TA  /  R A D I O  /  PA I N O PA LV E L U T  /  JA K E L U

M A R K K I N O I N T I -V I E S T I N TÄ PA LV E L U T  /  G R A A F I N E N  S U U N N I T T E L U  /  T U T K I M U S  /  A I K A K AU S L E H T I - K U S TA N N U S  /  TA PA H T U M AT

meks.fi/uusiyrittaja

Ensimmäinen
lehti-ilmoitus,
digi- tai ulko-

mainoskampanja  

-50%

Se tunne,
kun tavoitat
asiakkaasi.

Suomen Uusyrityskeskus ja Mediatalo Keskisuomalainen ovat sopineet uusien yrittäjien jäseneduksi 20% alennuksen printti- ja verkkomedioiden mainostiloista. Etu on voimassa 31.12.2020 saakka.
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Selvitys voi olla yksi tai useampi asiakir-
ja tai se voidaan antaa viittaamalla työ-
suhteessa sovellettavaan lakiin tai työeh-
tosopimukseen. Vuokratyössä selvitys on 
annettava vuokratyöntekijän pyynnöstä, 
vaikka työsopimus olisi tehty alle kuu-
kauden määräajaksi.

Työsopimuksesta tai selvityksestä 
on käytävä ilmi ainakin

• työnantajan ja työntekijän koti- 
tai liikepaikka

• työnteon alkamisajankohta
• määräaikaisen työsopimuksen 

päättymisaika tai sen 
arvioitu päättymisaika sekä 
määräaikaisuuden peruste tai 
ilmoitus siitä, että kysymys 
on työsopimuslain 1 luvun 
3 a §:ssä tarkoitetusta 
määräaikaisesta sopimuksesta 
pitkäaikaistyöttömän kanssa

• koeaika (jos siitä on sovittu)
• työntekopaikka tai, jos 

työntekijällä ei ole pääasiallista 
kiinteää työntekopaikkaa, 
selvitys niistä periaatteista, 
joiden mukaan työntekijä 
työskentelee eri työkohteissa

• työntekijän pääasialliset 
työtehtävät

• työhön sovellettava 
työehtosopimus

• palkan tai muun vastineen 
määräytymisen perusteet sekä 
palkanmaksukausi

• noudatettava työaika; 
työnantajan aloitteesta sovitun 
vaihtelevan työajan osalta 
on annettava lisäksi selvitys 
siitä, missä tilanteissa ja missä 
määrin työnantajalle syntyy 
työvoimatarvetta

• vuosiloman määräytyminen
• irtisanomisaika ja sen 

määräytymisen peruste.

Vähintään kuukauden kestävässä ul-
komaantyössä selvityksessä tulee olla 
mukana työn kesto, valuutta, jossa ra-
hapalkka maksetaan, ulkomailla suori-
tettavat rahakorvaukset ja luontoisedut 
sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

TYÖLLISTÄ TAIDOLLA 
-PALVELU
Työllistä taidolla on TE-toimiston tarjo-
ama maksuton palvelu, jossa yrittäjä saa 
neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja 
työnantajuudesta. Tavoitteena on, et-
tä yrittäjä pääsee eteenpäin työntekijän 
hankkimisessa ja mahdolliset työsuhteet 
tai sopimussuhteet alkavat hyvin. Palve-
lua räätälöidään sen mukaan, minkälai-
nen työvoiman hankkimisen tapa sopii 
yrityksen tilanteeseen parhaiten.

Palvelun teemoja ovat muun muassa rek-
rytointi, työn ostaminen, työn vuokraa-
minen, työsopimukset tai sopimukset 
työn hankkimisesta ja työnantajan vel-
voitteet ja oikeudet sekä julkiset sekä yk-
sityiset työllistämiseen liittyvät palvelut.

Palveluun sisältyy tilanteen kartoitus ja 
sen pohjalta henkilökohtaista neuvontaa 
yhteensä noin 2-5 tuntia. 

Työllistä taidolla on suunnattu yksinyrit-
täjille ja pienille yrityksille, joilla olisi tar-
vetta työllistää tai teettää työtä, ja jotka 
tarvitsevat aiheeseen liittyen konkreet-
tista neuvontaa. Tarkempia tietoja voit 
kysyä osoitteesta tyollista.taidolla@te-
toimisto.fi. Ilmoittautumislinkki palve-
luun on sivuilla www.te-palvelut.fi  >  
Työnantajalle/Yrittäjälle > Yrittäjälle 
>Työllistä taidolla -palvelu.   

TYÖNTEKIJÄN 
VUOKRAAMINEN
Toiminnan alkuvaiheessa työvoiman tar-
ve voi olla epäselvä tai vakiintumaton. 
Myöskään toiminnan jatkuvuudesta ei 
välttämättä ole vielä varmuutta. Tällöin 
oman työntekijän palkkausta joustavam-
pi tapa hankkia työvoimaa voi olla tar-

peellisten henkilöresurssien ostaminen 
toiselta yritykseltä eli henkilöstövuokra-
us. Tämä on joustava ja helppo tapa ot-
taa yritykseen esimerkiksi ensimmäinen 
työntekijä.

Vuokraavalla yrityksellä (ns. käyttäjäy-
rityksellä) on vuokratyöntekijään näh-
den työnjohto- ja valvontaoikeus ja sen 
tehtävänä on muun muassa perehdyttää 
työntekijä työhönsä. Muut työnantajavel-
voitteet, kuten esimerkiksi palkanmak-
sun, työterveyshuollon järjestämisen tai 
työaika- ja vuosilomakirjanpidon hoitaa 
vuokrausyritys, joka toimii vuokratyön-
tekijän työnantajana. Vuokratyöntekijän 
työsuhteen ehtoihin noudatetaan pää-
sääntöisesti käyttäjäyritystä sitovaa työ-
ehtosopimusta. 

Vuokrausyritys on rekrytoinnin ammatti-
lainen. Vuokraava yritys voi tutustua työn-
tekijään ja hänen tapaansa tehdä työtä il-
man, että on heti sidottu työsuhteeseen. 
Moni yritys käyttää henkilöstövuokraus-
ta rekrytointikanavana. Tällöin yritys ot-
taa vuokrauksen jälkeen vuokratyönteki-
jän suoraan omaan palvelukseensa. 

HENKILÖTIETOJEN 
KÄSITTELY TYÖHÖNOTOSSA
Työantaja voi työhönottotilanteessa ke-
rätä ja tallentaa työnhakijasta mahdolli-
sen tulevan työsuhteen kannalta tarpeel-
lisia työtehtävän hoitamiseen liittyviä 
tietoja. Tarpeellisuus on arvioitava ta-
pauskohtaisesti. 

Henkilötiedot on kerättävä ensi sijassa 
työntekijältä itseltään, muuten tietojen 
hankintaan on saatava työnhakijan suos-
tumus.



Hakijasta ei saa kerätä sellaisia tietoja ei-
kä hakijalle saa esittää sellaisia kysymyk-
siä, jotka saattavat rikkoa syrjinnän kiel-
täviä lakeja tai asetuksia. Työnhakijalta ei 
saa kysyä eikä tallentaa ns. arkaluontoisia 
esimerkiksi  terveydentilaan, uskontoon 
ja seksuaaliseen suuntautumiseen liitty-
viä tietoja, elleivät ne ole välittömästi tar-
peellisia työsuhteen oikeuksien ja velvolli-
suuksien vuoksi. Tietyissä laissa erikseen 
säädetyissä tilanteissa työnhakijan lupaa 
ei kuitenkaan tarvita (esimerkiksi luotto-
tietojen hankkiminen luotettavuuden sel-
vittämiseksi). Näissä tilanteissa työnhaki-
jalle on kuitenkin ilmoitettava, että tietoja 
on kerätty muualta.

Työnhakua koskevat tiedot tulee säilyt-
tää yhden vuoden ajan työnhakijan va-
linnasta (yhdenvertaisuuslain syrjintä-
kanteen nostamisaika). Tämän jälkeen 
tiedot tulee hävittää.

TULOREKISTERI 
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen 
tietokanta tulotiedoille. Tulorekiste-
riin ilmoitetaan työstä maksetut palkat, 
luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja 
verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset. Tiedot ilmoitetaan palkka-
tietoilmoituksella maksukerroittain jo-
kaisesta tulonsaajasta erikseen. Ilmoitus 
on tehtävä viimeistään viidentenä kalen-
teripäivänä maksupäivän jälkeen. Lisäk-
si annetaan työnantajan erillisilmoitus 
kyseisen kohdekuukauden aikana mak-
settujen työnantajan sairausvakuutus-
maksujen yhteismäärästä viimeistään 
palkanmaksukuukautta seuraavan ka-
lenterikuukauden 5. päivänä. Erillisil-
moitus annetaan myös, jos työnantaja 
kuuluu työnantajarekisteriin eikä palk-
koja ole maksettu lainkaan kyseisen koh-
dekuukauden aikana.

PALKANMAKSU
Työntekijälle maksettavan palkan vä-
himmäismäärä ilmenee alan yleissito-
vasta työehtosopimuksesta. Ellei tällais-
ta ole, työstä on maksettava aina alalle 
tavanomaisena pidettävää ja työn vaa-
tivuuteen nähden kohtuullista palkkaa. 
Palkan tulee ilmetä työsopimuksesta, jo-
ka kannattaa aina tehdä kirjallisena. Mi-
nimipalkan määrää ei ole säädetty lailla. 
Jonkinlaisena vähimmäispalkkana voi-
daan käyttää palkansaajan työssäoloeh-

MITÄ YRITTÄJÄ
TEKEE 

PÄIVÄTYÖN
JÄLKEEN?

 

YÖTYÖN. 

Niin. Tai mitä jos vaikka nukkuisit. 
Sitä vartenhan ne tilitoimistot ovat 
olemassa, että ihan kaikkea ei tarvitse 
yrittäjänkään itse tehdä.  

Valitse itsellesi luotettava kumppani, 
auktorisoitu tilitoimisto.

www.auktorisoitu.fi 
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don täyttävää palkkaa, jonka voi tarkis-
taa Kelan sivuilta (www.kela.fi).

Palkkaa on maksettava myös vuosilo-
man ajalta. Vuosilomakertymä on en-
simmäisenä vuonna 2 päivää/kuukau-
si ja sen jälkeen 2,5 päivää/kuukausi. 
 Jollei työntekijälle kerry vuosilomaa, 
hän on oikeutettu lomakorvaukseen. 
Työehtosopimuksessa on voitu sopia 
myös lomarahasta. Työnantajan on 
maksettava palkkaa myös työntekijän 
sairausajalta lain ja työehtosopimus-
ten mukaisesti. Lisäksi työehtosopi-
muksessa on voitu sopia palkanmak-
susta äitiysvapaan ja lapsen äkillisestä 
sairastumisesta johtuvan lyhytkestoi-
sen poissaolon ajalta.
 
Palkka on maksettava palkanmaksukau-
den viimeisenä päivänä, jollei toisin so-
vita. Lomapalkka on maksettava ennen 
loman alkamista. Työnantajan on huo-
lehdittava, että työntekijöille annetaan 
palkkalaskelma jokaisen palkanmaksun 

yhteydessä. Palkka on aina maksettava 
pankkitilille, vain harvoissa poikkeusta-
pauksissa on käteispalkka mahdollinen.

Palkka.fi- palkanlaskentaohjelma
Palkanlaskenta ja työnantajailmoitusten 
teko kannattaa yleensä antaa tilitoimis-
ton hoidettavaksi.

Jos haluaa itse hoitaa palkanmaksun, 
on käytettävissä kotitalouksille ja pien-
työnantajille tarkoitettu maksuton Palk-
ka.fi-palvelu. Palvelua ylläpitää Verohal-
linto yhdessä työeläkevakuutusyhtiöiden 
ja Työllisyysrahaston kanssa. Palvelun 
avulla voi laskea työntekijöiden palkat si-
vukuluineen ja tulostaa palkkalaskelmat. 
Palkka.fi laskee myös työnantajamaksut: 
ennakonpidätyksen, lähdeveron ja työn-
antajan sairaus vakuutusmaksun, työ-
eläkemaksun sekä työttömyysvakuutus-
maksun. Palvelusta saa myös tarvittavat 
kirjanpitotositteet. Tulorekisteri-ilmoi-
tusten lähettäminen onnistuu Palkka.
fi-palvelusta. Yrityskäyttäjällä on mah-

TYÖNTEKIJÄN PALKAN SIVUKULUT 
(vuonna 2020)

• TyEL-vakuutus on pakollinen 
ottaa palkatulle työntekijäl-
le, jos hänelle maksetaan palk-
kaa 60,57 euroa kuukaudessa 
tai enemmän. Eläke yhtiölle tili-
tetään TyEL-maksu, joka on pie-
nillä sopimustyönantajilla 25,30 
prosenttia työntekijän palkasta. 
Maksu sisältää työntekijän osuu-
den. Tilapäisen työnantajan* 
 TyEL-maksu on 25,30 prosent-
tia palkasta. Maksu sisältää työn-
tekijän osuuden. Työn tekijän 
osuus TyEL- maksusta, jonka 
työnantaja pidättää palkanmak-
sun yhteydessä, on alle 53-vuo-
tiailla ja yli 62-vuotiailla 7,15 pro-
senttia  sekä 53–62-vuotiaiden 
osalta 8,65 prosenttia  palkasta.
* Tilapäisellä työantajalla ei ole vakituisia 
työntekijöitä ja maksetut palkat alle  
8 676 euroa puolen vuoden aikana. 

 
• Työnantajan 

sairausvakuutusmaksu on 1,34 
prosenttia palkasta.

• Työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksu on 0,45 pro-
senttia palkasta, kun työnan-
taja maksaa vuodessa palkkoja 
enintään  2 125 500 euroa. Sen  
ylittävältä osalta vakuutusmak-
su on 1,70 prosenttia palkasta. 
Työntekijän työttömyysvakuu-
tusmaksu on 1,25 prosenttia.  
Työttömyysvakuutusmaksu 
maksetaan Työllisyysrahastolle 
(www.tyollisyysrahasto.fi). 

• Työtapaturma- ja ammattitau-
tivakuutusmaksu vaihtelee ol-
len 0,1–7,0 prosenttia palkasta 
toimialasta riippuen – keski-
määrin 0,70 prosenttia.  

• Ryhmähenkivakuutusmaksu 
on keskimäärin 0,07 prosenttia 
palkasta. 

dollisuus valita muodostaako Palkka.fi-
palvelu tulorekisteri-ilmoitukset auto-
maattisesti. Näin ollen käyttäjän ei itse 
tarvitse huolehtia palkkatietoilmoitus-
ten eikä työnantajan erillisilmoituksen 
lähettämisestä tulorekisteriin. 

Jos käyttäjä haluaa muodostaa ilmoi-
tukset itse, tulee huomioida että, palk-
katietoilmoitukset tulorekisteriin tu-
lee lähettää viimeistään viidentenä 
kalenteripäivänä palkan maksupäi-
vän jälkeen. Tämän lisäksi tulee jättää 
kuukausittainen työnantajan erillisil-
moitus tulorekisteriin viimeistään seu-
raavan kuukauden viidentenä päivänä. 
Ks. www.palkka.fi.

Palkanmaksuun liittyvät 
viranomaisvelvoitteet
Palkanmaksuun liittyy lakisääteisiä vel-
voitteita. Työnantaja on aina velvollinen 
toimittamaan ennakonpidätyksen mak-
samistaan palkoista ja työkorvauksista, 
ellei saaja kuulu ennakkoperintärekiste-
riin. Ennakonpidätyksen lisäksi työnan-
taja pidättää työntekijän osuuden työ-
eläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta. 
Työnantaja maksaa sairausvakuutusmak-
sua maksettujen palkkojen yhteismäärän 
perusteella. Sairausvakuutusmaksua ei 
makseta kuitenkaan alle 16-vuotiaalle ei-
kä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista pal-
koista. Maksetut palkka- ja ansiotulot on 
ilmoitettava tulorekisteriin viiden päivän 
kuluessa maksupäivästä. 

Työnantajasuoritusten maksamisen mää-
räpäivä Verohallinnolle on palkanmaksu-
kuukautta seuraavan kuukauden 12. päi-
vä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, 
maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäi-
vänä. Työnantajasuoritukset voidaan mak-
saa OmaVero-asiointipalvelussa. 

Samalla maksetaan myös työnantajan 
sairausvakuutusmaksu palkkojen yh-
teismäärän perusteella. Sitä ennen on 
tulorekisteriin annettava työnantajan 
erillisilmoitus sairausvakuutusmaksus-
ta viimeistään palkanmaksukuukautta 
seuraavan kalenterikuukauden 5. päi-
vänä. Vakuutusyhtiöt (työeläkeyhtiö ja 
Työllisyysrahasto) saavat palkkatiedot 
suoraan tulorekisteristä ja lähettävät las-
kut vakuutusmaksuista tulorekisteriin il-
moitettujen tietojen perusteella. 
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TYÖTERVEYSHUOLTO
Työnantajalla on velvollisuus järjestää 
työsopimussuhteessa oleville työnte-
kijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. 
Lisäksi työnantaja voi järjestää yleis-
lääkäritasoista sairaanhoitoa. Työter-
veyshuoltolakia sovelletaan työhön, 
jota koskee työturvallisuuslaki ja jota 
tehdään Suomessa. Työterveyshuol-
lon palvelut voidaan ostaa esimer-
kiksi kunnallisesta terveyskeskukses-
ta tai yksityiseltä lääkärikeskukselta. 
Työnantajan on tehtävä palveluntuot-
tajan kanssa kirjallinen sopimus sekä 
toimintasuunnitelma. Toimintasuun-
nitelman on perustuttava työterveys-
huollon perusselvitykseen. 

Työnantajana toimiva yrittäjä voi 
sairaus vakuutuslain nojalla hakea Ke-
lalta korvausta työterveyshuollon jär-
jestämisestä aiheutuneista tarpeelli-

ESIMERKKILASKELMA 
TYÖNTEKIJÄN 
KUSTANNUKSISTA

                  
EUR

Kuukausipalkka 3 000,00

Työnantajan 
sairausvakuutusmaksu 
1,34 %

40,20

Pieni sopimustyönantaja, 
TyEL-maksu 25,30 %, josta 

työantajan osuus 18,15 % 
(17–52-vuotias  työntekijä) 544,50

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutuksen 
maksu keskimäärin 0,7 %

21,00

Työantajan 
työttömyysvakuutusmaksu 
0,45 %

13,50

Ryhmähenkivakuutusmaksu 
keskimäärin 0,07 % 2,10

YHTEENSÄ 3 621,30

sista ja kohtuullisista kustannuksista. 
Työntekijälle itselleen työterveyshuolto 
on maksutonta.

TYÖNTEKIJÄN 
VAKUUTTAMINEN

TyEL-vakuutus 
Työnantajan tulee vakuuttaa TyEL:n 
mukaan 17–67-vuotiaat työntekijät, jos 
työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa 
samasta työsuhteesta vähintään 60,57 eu-
roa kuukaudessa (vuonna 2020). 

Työeläkemaksu (TyEL) koostuu työan-
tajan osuudesta ja työntekijän osuudes-
ta. Työnantaja maksaa työeläkeyhtiölle 
kokonaissumman, johon sisältyy kum-
pikin osuus. TyEL-maksu perustuu to-
teutuneeseen palkkasummaan. Elä-
keyhtiö saa toteutuneet palkkatiedot 
suoraan Verohallinnon tulorekisteristä  

Perusta menestyvä
verkkokauppa

Kysy lisää:

myynti@mycashflow.fi

puh. 020 741 7671

Verkkokauppa vuodeksi -50 %
kampanjakoodilla SUK2020 * 

*Kampanjaehdot: Etu koskee vuonna 2020 perustettujen yritysten uusia MyCashflow Basic, Advanced tai Pro -palvelupakettien 
tilauksia. Alennus voimassa ensimmäisen vuoden ajan, kun kampanjakoodi on syötetty tilauksen yhteydessä ja maksutavaksi valittu 
vuosilaskutus. Kampanja on voimassa 1.1.-31.12.2020 saakka. Puheluhinnat 0207 numeroihin 8.35 snt/puh + 16,69 snt/min.

MyCashflow on johtava kotimainen verkkokauppapalvelu, 
joka tukee yrityksesi kasvua ja kehitystä alusta alkaen.

Helppokäyttöinen hallintapaneeli

Monipuoliset ominaisuudet ja toiminnot

Suosituimmat maksu- ja logistiikkapalvelut valmiina

Lukuisia laajennuksia ja kattavat rajapinnat (API)

Asiantunteva ja avulias asiakaspalvelu

Hinnat alkaen 49 €/kk (alv. 0 %). Kauttamme saat kätevästi 
myös kaikki verkkokaupankäyntiin liittyvät lisäpalvelut sekä 
ulkoasuun liittyvät suunnittelupalvelut saman katon alta. 
 
Tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin ja aloita 
ilmainen 30 päivän kokeilujakso sivuillamme: 
www.mycashflow.fi
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TYÖSUOJELU
Työnantaja on velvollinen huolehtimaan 
työntekijöiden turvallisuudesta ja tervey-
destä työpaikalla. Työnantajan on suun-
niteltava, valittava, mitoitettava ja toteu-
tettava työolosuhteiden parantamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet. Työntekijälle on 
annettava riittävät tiedot työpaikan hait-
ta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava 
siitä, että työntekijän ammatillinen osaa-
minen ja työkokemus otetaan huomioon. 

Työsuojelusta on eri toimialoilla omat 
säädöksensä, joita tulee noudattaa. Työ-
turvallisuuslaki ja muut työpaikkaa kos-
kevat säännökset on työnantajan pidettä-
vä työntekijöiden nähtävinä työpaikalla. 
Ne voivat olla joko painetussa muodossa 
tai sähköisessä verkkopalvelussa, johon 
työntekijöillä on vapaa pääsy.

Työsuojelupäällikkö 
Työnantajan ja työntekijöiden tulee yh-
teistoiminnassa ylläpitää ja parantaa 
työpaikan työturvallisuutta. Työsuoje-
lun yhteistoiminnasta työpaikalla vas-
taa työsuojelupäällikkö. Työnantaja voi 
hoitaa työsuojelupäällikön tehtävät itse 
tai nimetä tehtävään edustajansa.

Työsuojelupäällikön pitää tuntea työpai-
kan olosuhteet ja olla niihin nähden riit-
tävän pätevä tehtäväänsä. Hänen tulee 
olla perehtynyt työsuojelua koskevaan 
lainsäädäntöön. Työsuojelupäälliköllä 
tulee olla edellytykset järjestää työsuoje-
lun yhteistoiminta käytännössä.

Työsuojeluvaltuutettu
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan 
työntekijöitä työsuojelun yhteistoimin-
nassa. Työntekijöiden on valittava työsuo-
jeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, 
jos työpaikalla työskentelee säännölli-
sesti vähintään kymmenen työntekijää. 
Pienemmässäkin työpaikassa työnteki-
jät voivat valita valtuutetut. Toimihenki-
löasemassa olevat työntekijät voivat vali-
ta omat valtuutettunsa.

Työsuojeluasiamiehet
Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnas-
sa henkilöstön edustajiksi voidaan valita 
työsuojeluvaltuutetun lisäksi työsuojelu-
asiamiehiä. Asiamiehet edustavat tiettyä 
rajattua henkilöstöryhmää kuten toimi-
pistettä, osastoa tai ammattiryhmää.

Maksu koostuu työnantajan ja työnte-
kijän osuuksista. Työnantaja pidättää 
työntekijän osuuden työttömyysvakuu-
tusmaksusta jokaisen palkanmaksun 
yhteydessä. Työnantaja vastaa mak-
sun suorittamisesta Työllisyysrahastol-
le. Työllisyysrahasto saa tiedot työanta-
jan vakuutusmaksun alaisista palkoista 
suoraan tulorekisteristä. Ks. www.tyol-
lisyysrahasto.fi.

TYÖAIKAKIRJANPITO
Työnantajan on kirjattava tehdyt työtun-
nit ja niistä suoritetut korvaukset työn-
tekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä 
joko säännöllisen työajan työtunnit, li-
sä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit se-
kä niistä suoritetut korvaukset tai kaikki 
tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-
, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä 
suoritetut korotusosat. Palkkakirjanpito 
ei sellaisenaan riitä korvaamaan työaika-
kirjanpitoa.

Työaikakirjanpito sekä työnantajan ja 
työntekijöiden edustajan tai työnteki-
jän kirjallinen sopimus on vaadittaes-
sa näytettävä työsuojelutarkastuksen 
toimittajalle sekä työntekijöiden edus-
tajalle. Työntekijällä tai hänen valtuut-
tamallaan on pyynnöstä oikeus saada 
kirjallinen selvitys työvuoroluetteloiden 
ja työaikakirjanpidon työntekijää koske-
vista merkinnöistä. 

(www.tulorekisteri.fi) ja lähettää las-
kun. Eläkevakuutus on otettava ennen 
palkanmaksua, kuitenkin viimeistään 
ennen palkkatietoilmoituksen tekemis-
tä tulorekisteriin. 

Työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus 
Työnantajalla on lakiin perustuva (työ-
tapaturma- ja ammattitautilaki) vel-
vollisuus vakuuttaa työntekijänsä 
työtapaturmien ja ammattitautien va-
ralta, jos kalenterivuoden aikana tee-
tetään työtä, josta maksetut tai mak-
settaviksi sovitut työansiot ylittävät  
1 300 euroa. Vakuutus on otettava en-
nen töiden aloittamista. Ks. sivu 96.

Ryhmähenkivakuutus
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus 
perustuu työmarkkinajärjestöjen kes-
kinäiseen sopimukseen. Vakuutettui-
na ovat, eräin poikkeuksin, kaikki työ-
eläkelakien alaisessa työsuhteessa 
olevat työntekijät. Vakuutus otetaan 
lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen yhteydessä vahinkovakuutusyh-
tiön kautta.

Työttömyysvakuutus
Työttömyysvakuutusmaksu koskee 
työantajaa, jonka kalenterivuoden ai-
kana maksetut palkat ylittävät 1 300 
euroa. 
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YRITTÄJÄN TÄRKEITÄ PÄIVIÄ

 12.päivä 

Verohallinnolle
Maksa arvonlisävero, 
palkkojen ennakon-
pidätykset ja sairaus-
vakuutusmaksu. 
 

 23.päivä 

Verohallinnolle 
Maksa yrityksen  
ennakkovero.

Työnantaja velvoitteet

• Noudata työlainsäädäntöä ja 
alalla sovellettavaa työehtoso-
pimusta.

• Maksa palkka ajallaan työnteki-
jän pankkitilille.

• Tee palkasta ennakonpidätys. 
Muista pidättää myös työn-
tekijän osuus TyEL-maksusta 
ja työntekijän työttömyysva-
kuuutusmaksu sekä mahdolli-
nen ulosotto-ja ammattiyhdis-
tysjäsenmaksu.

• Anna työntekijälle palkkalas-
kelma jokaisen palkanmaksun 
yhteydessä. 

• Ilmoita jälkeen maksetut pal-
kat palkkatietoilmoituksella tu-
lorekisteriin 5 päivän kuluessa 
palkanmaksusta. 

• Ilmoita maksetut sairausva-
kuutusmaksut työnantajan 
erillisilmoituksella kuukausit-
tain viimeistään palkanmaksu-
kuukautta seuraavan kuukau-
den 5. päivänä. Jos yrityksesi 
on työnantajarekisterissä, an-
na työnantajan erillisilmoitus 
myös niiltä kuukausilta, joilta 
ei ole palkanmaksua.

• OmaVero-asiointipalveluun ja 
tulorekisteriiin kirjaudutaan  
pankkitunnuksilla, mobiilivar-
menteella tai sähköisellä hen-
kilökortilla. Jos haluat, että ti-

litoimistosi hoitaa veroasioita 
puolestasi, anna tilitoimistol-
lesi veroaioiden hoitovaltuus-
tus Suomi.fi:n Valtuudet-palve-
lussa. 

• Maksa työnantajasuoritukset 
(ennakonpidätys ja sairausva-
kuutusmaksu) Verohallinnolle 
palkanmaksukuukautta seuraa-
van kuukauden 12. päivä Oma-
Vero-palvelussa (www.vero.fi/
omavero).

• Maksa lakisääteiset vakuutus-
maksut, myös työntekijöiltä 
pidätetyt osuudet, sopimuk-
sen mukaisesti työeläkeyh-
tiölle, Työllisyysrahastolle ja 
vahinkovakuutus yhtiölle. Tili-
tä myös mahdolliset ammatti-
yhdistysjäsenmaksut ja ulosot-
tomaksut.

• Hae Kelalta korvausta työter-
veyshuollon järjestämisestä 
aiheutuneista kustannuksis-
ta kuuden kuukauden kulues-
sa yrityksen tilikauden päätty-
misestä.  

• Järjestä työaikakirjanpito.
• Huolehdi työsuojelusta.

 yhteenveto 

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelutoimikunta on perustettava 
työpaikkaan, jossa työskentelee säännöl-
lisesti vähintään 20 työntekijää. Työn-
antaja tekee aloitteen toimikunnan pe-
rustamisesta. Työsuojelutoimikunnassa 
ovat edustettuina työnantaja ja työpai-
kan työntekijät. Työsuojelupäällikkö huo-
lehtii työsuojelun yhteistoiminnan järjes-
tämisestä ja kehittämisestä työpaikalla. 
Työsuojelupäällikkö ei välttämättä kuulu 
työsuojelutoimikuntaan, mutta hän osal-
listuu sen kokouksiin.

Työsuojeluhenkilörekisteri
Työsuojeluhenkilörekisteriin ilmoitetaan 
työpaikoilla työsuojelun yhteistoiminta-
tehtäviin nimettyjen ja valittujen henki-
löiden yhteystiedot. Rekisteriä ylläpitää 
Työturvallisuuskeskus. Ilmoituksen te-
keminen työsuojeluhenkilörekisteriin on 
työnantajan lakisääteinen velvoite. 

Työnantajan on ilmoitettava työsuojelu-
henkilörekisteriin seuraavien työpaikalla 
valittujen tai nimettyjen henkilöiden yh-
teystiedot ja syntymäajat:

• työsuojelupäällikkö
• työsuojeluvaltuutetut
• työsuojeluvaravaltuutetut
• työsuojelutoimikunnan tai 

vastaavan jäsenet (vähintään 20 
henkilön yritys tai organisaatio)

• työsuojeluasiamiehet (mikäli 
työpaikalla valittu).

Lisäksi ilmoitetaan työnantajaa ja työ-
paikkaa koskevat tiedot sekä  työterveys-
huoltopalvelujen tuottaja.  llmoituksen 
työsuojeluhenkilörekisteriin tekee työ-
suojelupäällikkö tai muu työnantajan 
valtuuttama henkilö. Ilmoitus tehdään 
sähköisellä ilmoituksella osoitteessa 
www.ttkrekisteri.fi.

Maksa verot ja 
eläkemaksut ajallaan. 
Näin vältyt viivästys-

seuraamuksilta.
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Jo yrityksen toimialaa valittaessa ja 
toimintaa aloitettaessa on hyvä huo-
mioida ympäristöasiat. Kaikella toi-

minnalla on vaikutuksia ympäristön ti-
laan. Lait, asetukset ja muut säädökset 
velvoittavat yrityksiä ottamaan huomi-
oon ympäristöasiat liiketoiminnassaan. 
Lisäksi esimerkiksi energiankulutuksen 
seuranta ja jätteiden lajittelu säästävät 
myös yrityksen kuluja.

Ympäristövastuullinen liiketoiminta on 
myös yrityksen kilpailukykyyn vaikutta-
va tekijä. Kuluttajat ovat nykyään hyvin 
ympäristötietoisia ja arvostavat yrityk-
siä, jotka toiminnassaan huomioivat ym-
päristöasiat. Jokapäiväiset ostopäätökset 
voivat syntyä näiden arvojen perusteella. 

HUOLEHDI YMPÄRISTÖSTÄ 

Selvitä yritystäsi koskeva   
ympäristölainsäädäntö.
EU-maana Suomessa on paljon ympäris-
tölakeja ja säädöksiä, jotka koskevat yri-
tyksiä ja eri toimialoja. Vaikuttaako yri-
tyksesi toimintaan esimerkiksi se, että 
tuotteiden valmistaja ja maahantuoja 
on velvollinen järjestämään ja maksa-
maan tuotteiden jätehuollon, kun tuot-
teet poistetaan käytöstä? Lisätietoja saat 
oman kuntasi ympäristöviranomaisel-
ta ja osoitteista www.ymparisto.fi se-
kä www.suomi.fi > Yritykset ja yh-
teisöt > Vastuut ja velvollisuudet: 
Ympäristö vastuu.

Täytä yrityksesi tuottajavastuu 
myös pakkausten osalta.
Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuot-
tajan velvollisuutta järjestää tuotteis-
ta syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, 
kierrätys ja muu jätehuolto sekä vasta-
ta näistä aiheutuvista kustannuksista. 
Pakkausten osalta tuottajia ovat yrityk-
set, jotka pakkaavat tai maahantuovat 
pakattuja tuotteita Suomen markki-
noille ja joiden liikevaihto on vähintään 
miljoona euroa. Velvoite koskee kaik-
kia pakkauksia ja niiden käytöstä syn-
tyvää pakkausjätettä. Lisätietoja antaa 
 Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, 
www.rinkiin.fi.

Yrityksen ympäristövastuu

Tunnista haitalliset ympäristö-
vaikutukset.
Selvitä, miten niitä voisi pienentää. 
Yrityksen ei välttämättä tarvitse teh-
dä suuria investointeja, vaan jo käyttö-
tottumusten muutoksilla voi vaikuttaa. 
Esimerkiksi sähkölaitteet kuluttavat pal-
jon energiaa valmiustilassa. Tietokoneen 
sähkönkulutus voi vähentyä jopa 60 pro-
senttia käyttämällä energiansäästöomi-
naisuuksia (lähde: Motiva). Seuraamalla 
järjestelmällisesti yrityksesi energianku-
lutusta, huomaat mahdolliset turhat ku-
lutusta aiheuttavat kohteet.

Tutustu yrityksen paikkakunnan  
jätehuoltomääräyksiin.
Yritystoiminnassa syntyvien jätteiden la-
jittelu ja vähentäminen on hyvin tärkeää. 
Oikein lajiteltu ja keräyspisteeseen toi-
mitettu jäte voidaan hyödyntää uudel-
leen. Asuintalossa toimivaa yritystä kos-
kevat yleensä samat lajittelumääräykset 
kuin asukkaitakin. Jos yritys toimii omas-
sa liiketilassa tai kiinteistössä, se tekee 
jätehuoltosopimuksen itsenäisesti. 

Ympäristölle paras ratkaisu on jätteen 
vähentäminen; lajittelematon sekajäte 
on rahaa, jota kannetaan turhaan kaa-
topaikalle. Lisää kierrätysohjeita löydät 
osoitteesta www.kierratys.info.

Kunnioita ympäristöä, jos toimit 
vaarallisten aineiden kanssa.
Vaaralliset jätteet sisältävät aineita, jotka 
jo pieninä määrinä voivat olla haitallisia 
tai vaarallisia sekä ihmisille että ympä-
ristölle (www.vaarallinenjate.fi). Kat-
tava luettelo vaarallisista jätteistä ja nii-
den keräyspaikoista löytyy osoitteesta  
www.kierratys.info.

Kemikaaleja ja muita vaarallisia ai-
neita pitää käyttää ja varastoida mää-
räysten mukaisesti. Lue lisää sivuilta  
www.tukes.fi.

Mieti ympäristöä jo kun teet  
hankintoja.
Käytä ympäristömerkittyjä, lähellä tuo-
tettuja, reilun kaupan tuotteita tai luo-
mutuotteita. Hanki tuotteet suurpakka-
uksissa tai kierrätystavarana. Voit ostaa 
myös vihreää (ympäristöystävällistä) 
sähköä. Uudet kylmälaitteet ja astian-
pesukoneet ovat energiatehokkaampia 
kuin vanhat. Säästöä voi syntyä myös 
kuluttamalla vähemmän sähköä, vet-
tä tai vaikkapa pesuainetta. Tutustu 
ympäristömerkkeihin kuten Joutsen-, 
Kukka- ja Energiamerkkeihin sekä De-
meter-, EKOenergia- ja Reilun kaupan-
merkkeihin  ja Luomu- sekä  EU:n luo-
mumerkkeihin.
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ALIHANKINTA on yrityksen ulkopuolelta itse-
näiseltä tekijältä tai tuottajalta ostettu työ.

AMMATINHARJOITTAJA on yrittäjä, joka 
toimii ammatissaan ilman kiinteää toimipaik-
kaa ja ilman ulkopuolista työvoimaa. Amma-
tinharjoittajana voi toimia esimerkiksi hieroja, 
ompelija tai kirvesmies (ks. myös kohdat Liik-
keenharjoittaja ja Kahdenkertainen kirjanpito).

ANSIOTOIMINTA Toiminta, jolla tavoitellaan 
rahatuloja tai rahan arvoisia tuloja.

ANSIOTULOT Ansiotuloja ovat muun muassa 
palkka,eläke ja etuus (esimerkiksi opintoraha, ko-
tihoidon tuki ja työttömyyskorvaus). Ansiotulon 
vero on progressiivinen eli veroprosentti nousee, 
kun tulot kasvavat. Toisin sanoen suurituloisil-
la on suurempi veroprosentti kuin pienituloisil-
la. Ansiotulosta menevä vero muodostuu muun 
muassa valtionverosta, kunnallisverosta ja mah-
dollisesta kirkollisverosta. Kunnallisveroprosent-
ti on kunnasta riippuen 16,75:sta 23,50:een. Kir-
kollisveroprosentti vaihtelee 1–2:een.

APPORTTIOMAISUUS tarkoittaa muu-
na kuin rahasijoituksena yritykseen laitettua 
omaisuutta. Apporttiomaisuutta voi olla vain 
omaisuus, jolla on yhtiölle taloudellista arvoa. 
Työsuoritusta koskeva sitoumus ei voi olla ap-
porttiomaisuutta. Osakeyhtiössä osakkeen tai 
osuuskunnassa osuuden merkintähinta voi-
daan maksaa apporttiomaisuudella yritystä 
perustettaessa. Apportiksi voidaan laittaa esi-
merkiksi arvokkaat työvälineet ja liiketoimin-
nan käyttöön tuleva auto. 

ARVONLISÄVERO (alv) on kulutusvero, jonka 
kuluttaja maksaa tuotteen tai palvelun hinnassa 
yritykselle, ja jonka yritys tilittää Verohallinnol-
le. Arvonlisäveron yrittäjä lisää tavaran tai pal-
velun myyntihintaan. Yleinen verokanta (vero-
prosentti) on Suomessa 24 prosenttia. Yritykset 
voivat vähentää ostamansa tuotteen tai palvelun 
arvonlisäveron omassa kirjanpidossaan, jos ar-
vonlisäverolaki sen sallii. Vain arvonlisäverovel-
vollisten rekisteriin merkityt yritykset voivat teh-
dä edellä mainitun vähennyksen. 

BISNESENKELI on yksityishenkilö, joka sijoit-
taa omaa rahaansa kasvuyrityksiin. Bisnes enkeli 
voi pääomasijoitusten lisäksi toimia esimerkik-
si hallituksen jäsenenä, yrityskummina tai aut-
taa kontaktien ja yhteistyösuhteiden luomisessa.

BRUTTOHINTA Kokonaishinta ilman mitään 
alennuksia, mukana on myös arvonlisävero, jos 
myynti on arvonlisäveron alaista.

BUDJETTI on yrityksen euromääräinen toi-
mintasuunnitelma, jota on tarkoitus toteuttaa 
määrättynä ajanjaksona. Siinä tuotto- ja kustan-
nustavoitteet on esitetty numeroina esimerkik-
si euroissa (talousarvio).

BUSINESS-TO-BUSINESS tarkoittaa yritys-
ten välistä. Esimerkiksi markkinointikampan-
ja voi olla vain yrityksille suunnattu.

DEBET (ja KREDIT) Kirjanpidossa merkitään 
tapahtumat eri tililuettelon/tilikartan tileille. 
Tulot ovat kredit-puolen vientejä ja kasvattavat 
voittoa, menot puolestaan debet-puolen viente-
jä. Omaisuuden lisäys kirjataan debet-puolelle 
ja velkojen lisäys kredit-puolelle.

E-LASKU on kuluttajan verkkopankistaan las-
kuttajalta 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 am-
matinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin.

ELINKEINOTOIMINTA on itsenäistä, suunni-
telmallista ja jatkuvaa toimintaa, johon sisältyy 
riski, ja jota harjoitetaan voiton hankkimiseksi. 

ENNAKKOPERINTÄ voi tapahtua ennakonpi-
dätyksenä verokortissa näkyvän henkilökohtai-
sen pidätysprosentin mukaan tai ennakkovero-
lipulla maksettavana ennakonkantona.

ENNAKONPIDÄTYS on palkasta tai työ-
korvauksesta tehtävä veronpidätys, jonka 
työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin (www.
tulo rekisteri.fi) ja tilittää Verohallinnolle. En-
nakonpidätys osingosta ja korosta ilmoitetaan 
OmaVero-asiointipalveluun.

ERÄPÄIVÄ on esimerkiksi laskun viimeinen 
maksupäivä.

ETA-ALUE Euroopan talousalueeseen kuulu-
vat Euroopan unionin jäsenmaiden lisäksi Is-
lanti, Liechtenstein ja Norja. 

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT 
(vuonna 2020): 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, Por-
tugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, 
Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasa-
valta, Unkari ja Viro. * Ero EU:sta 31.1.2020.

ETUUS on yleensä rahaa, johon henkilöllä on 
oikeus esimerkiksi lain perusteella. Tällainen on 
muun muassa eläke-etuus.

HINTA Rahassa maksettava korvaus itse tava-
rasta, sen käytöstä tai palvelusta. 

HYÖDYKE Leipä, maito ja muut tuotteet, jotka 
käytetään välittömästi, ovat kertakulutushyö-
dykkeitä. Kestokulutushyödykkeitä ovat esimer-
kiksi pesukone ja televisio, joiden käyttöaika on 
pitkä. Tuotantohyödykkeen avulla puolestaan 
tuotetaan näitä kulutushyödykkeitä tai uusia 
tuotantohyödykkeitä. Tällaisia ovat esimerkik-
si raaka-aineet, koneet ja polttoaine.

IMMATERIAALIOIKEUDET suojaavat aineet-
tomia oikeuksia kuten tekniikkaa, muotoilua, ta-
varamerkkejä sekä muita tunnusmerkkejä. Im-
materiaalioikeus on yksinoikeus, eli ainoastaan 
oikeuden haltija tai joku hänen luvallaan voi 
käyttää esimerkiksi patentoitua keksintöä tai 
hyödyllisyysmallia ammattimaisessa toiminnas-
sa. Immateriaalioikeudet jaetaan yleisesti teki-
jänoikeuksiin (kirjallinen tai taiteellinen teos) ja 
teollisoikeuksiin.

INNOVATIIVINEN tarkoittaa uutta luova/ ke-
hittävä.

INVESTOINTI on hankinta eli pitkävaikut-
teinen meno, josta odotetaan saatavan tuloja 
useampana kuin yhtenä tilikautena. Aineeton 
investointi voi kohdistua koulutukseen, tutki-
mukseen tai vaikka ympäristönsuojeluun. Ai-
neellisia investointeja voivat olla esimerkiksi 
koneet ja laitteet.

JOUKKORAHOITUS on keino kerätä rahoi-
tusta yritystoimintaan internetissä toimivien 
joukkorahoitusalustojen kautta.

JULKINEN SEKTORI Kuntien ja valtion tahot, 
jotka hoitavat maan hallintoon sekä muun mu-
assa opetukseen, maanpuolustukseen ja tervey-
denhoitoon liittyviä tehtäviä.

JÄLLEENMYYJÄ on tavaroiden maahantuoja 
tai teollisuusyrityksen tuotteiden vähittäis-
myyntiä hoitava yritys.

KAHDENKERTAINEN KIRJANPITO Ks. kir-
janpito.

KANNATTAVUUS Yritystoiminta on kannat-
tavaa, kun liiketoiminnan tuottojen ja kulujen 
välinen erotus on positiivinen eli yritykseen jää 
voittoa.

KAPASITEETTI tarkoittaa suoritus- tai tuo-
tantokykyä. Kuinka paljon yritys pystyy esimer-
kiksi tuottamaan tavaroita tietyssä ajassa.

KASSAVIRTAA on raha, jota tulee kassaan 
myydyistä tavaroista tai palveluista, mutta 
myös rahaa, joka virtaa pois kassasta. Kassa-
virtaa ovat myös muut rahatulot ja -menot, ku-
ten investoinnit, lainannostot tai osingonjako.

KATE Katteella tarkoitetaan pankkitilillä käy-
tettävissä olevaa rahavaraa. Ks. myös myynti-
kate. 

KIINTEÄT ELI VÄLILLISET KULUT ovat yri-
tystoiminnan kustannuksia, jotka eivät ole riip-
puvaisia tuotannon määrästä lyhyellä aikavälil-
lä vaan pysyvät vakioina. Tyypillisesti kiinteitä 
kuluja ovat muun muassa toimitilavuokra, kuu-
kausipalkat, kirjanpito sekä koneiden olemas-
saolosta aiheutuvat kustannukset.

KILPAILU Yritys voi käyttää markkinoinnissaan 
keinoja, joilla erottuisi toisista samanlaisista yri-
tyksistä. Kilpailukeinoja voivat olla esimerkiksi 
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sijainti, tuotteet, laatu, hinta ja saatavuus. Kilpai-
lun vastakohta on monopoli, jossa tiettyä toimin-
taa harjoittaa vain yksi yritys ja se pystyy näin 
ollen määräämään tuotteilleen haluamansa hin-
nat, koska kilpailua ei ole. Taloudellista kilpailua 
säätelee kilpailulainsäädäntö. Ks. myös suora ja 
epäsuora kilpailu.

KIRJANPITO
- Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa sitä, 
että jokainen liiketapahtuma merkitään kahdel-
le kirjanpidon tilille, eli debet- (veloituskirjaus) 
ja kredit-tilille (hyvityskirjaus). Kahdenkertai-
sen kirjanpidon kirjauksen tiliöintimerkinnät 
kertovat toisaalta syyn rahan liikkeeseen, ja 
toisaalta rahatilin, jota käytetään (esimerkik-
si kassa debet, myynti kredit). Kahdenkertai-
sen kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpää-
tös tavaroiden ja palvelujen vastaanottamisen 
tai luovuttamisen perusteella (suoriteperustei-
sesti). Siihen sisältyy tilikauden tuloslaskelma ja 
tase sekä niiden liitetiedot ja luettelo kirjanpi-
dosta ja aineistoista. Tilinpäätöksen erittelyik-
si laaditaan tase-erittelyt. 
- Yhdenkertaiseen kirjanpitoon merkitään 
rahan liikkumisen perusteella (maksuperustei-
sesti) menot, tulot, korot, verot ja tavaroiden tai 
palvelujen oma käyttö. Se kuvaa yrityksen tulo-
ja ja menoja. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa ti-
linpäätös sisältää tuloslaskelman, mutta taset-
ta ei tehdä. 

KONKURSSI tarkoittaa yrityksen vararikkoa, 
jossa toiminta päättyy ja kaikki ulosmittauskel-
poinen omaisuus muutetaan rahaksi yritystoi-
minnassa syntyneiden velkojen maksamiseksi. 
Konkurssi voi alkaa joko velallisen itsensä tai 
velkojan aloitteesta.

KORKO on lainaksi annetun rahan käytös-
tä perittävä, prosentteina ilmaistava hyvitys. 
Lainanottajana ja maksajana kannattaa vali-
ta mahdollisimman pieni korko ja taas rahan 
tallettajana etsiä mahdollisimman suuri hyvi-
tys rahalleen. Kiinteä korko pysyy samana koko 
laina-ajan, mutta vaihtuva korko on sidottu vii-
tekorkoon niin, että se tarkistetaan tietyin vä-
liajoin. Viitekorkona voi olla esimerkiksi Euri-
bor-korko. Euribor on päivittäin julkaistava 
viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan 
vakuudettomasti varoja toisille pankeille eu-
romääräisillä 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 Ks. DEBET.

KRIITTINEN PISTE tarkoittaa laskennallista 
liikevaihdon määrää, jolla yritys tekee nollatu-
loksen. Tällöin ei synny voittoa eikä tappiota.

KULU Tietylle laskentakaudelle, useimmiten 
tilikaudelle, kuuluva meno tai jaksotettu me-
non osa.

KÄYTTÖPÄÄOMA Yritystoiminta vaatii käyt-
töpääomaa, koska yleensä kulut syntyvät en-
nen tuottoja. Käyttöpääoman tulee riittää tä-
män erotuksen kattamiseen. Käyttöpääomana 
käsitetään yleensä lyhytaikaisten saamiset ja 
vaihto-omaisuus vähennettynä lyhytaikaisil-
la veloilla (poislukien seuraavan tilikauden lai-
nanlyhennykset).

LAINVOIMA tarkoittaa sitä, että jokin ratkai-
su - tuomioistuimen tuomio tai jokin muu vi-
ranomaisen päätös - tulee lopulliseksi eikä sii-
tä 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 va-
kuutukset ovat pakollisia kaikille.

LASKUPERUSTEINEN KIRJANPITO Lasku-
perusteisessa kirjanpidossa kirjataan maksupe-
rusteisessa kirjanpidossa käsiteltyjen erien lisäksi 
myös saapuneet ja lähetetyt laskut, vaikka niistä 
ei vielä olisi suoritettu maksua. Tällöin kirjanpi-
toon tarvitaan myyntisaamistili ja ostovelkatili.

LEASING-RAHOITUS on käyttöomaisuuden 
pitkäaikaista vuokrausta. Kohde, esimerkiksi 
kone tai laite, ei siirry käyttäjän omaisuudeksi, 
vaan sen käytöstä maksetaan ja sitten se palau-
tetaan omistajalleen. 

LEI-TUNNUS LEI (Legal Entity Identifier) on 
maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tar-
koitettu rahoitusmarkkinoilla kauppaa käyvien 
yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. Yritys 
tai yhteisö tarvitsee LEI-tunnuksen, jos se te-
kee kauppoja pörssinoteeratuilla arvopapereil-
la, kuten pörssiosakkeilla ja ETF-rahastoilla tai 
johdannaisilla. Suomessa LEI-tunnus haetaan 
PRH:n LEI-palvelusta. 

LIIKEIDEA Liiketoiminta rakentuu liikeideal-
le, joka on kuvaus tuotteen tai palvelun hyödys-
tä, markkinoista ja toimialasta sekä siitä, miten 
idea kaupallistetaan.

LIIKEMERKKI tai logo on yrityksen rekisteröi-
ty tai vakiintunut tunnus, jonka avulla asiakkaat 
erottavat yrityksen kilpailijoista.

LIIKETOIMINTAMALLI kertoo, mitä yrityk-
sessä tapahtuu, jotta tuote tai palvelu voidaan 
tuottaa. Se on kuvaus yrityksen eri toiminnois-
ta ja kuinka ne vaikuttavat toisiinsa.

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA on kirjalli-
nen suunnitelma liikeidean toteuttamisesta käy-
tännössä. Se sisältää arvion kannattavuuteen 
vaikuttavista tekijöistä sekä laskelmat myynnis-
tä, rahoitustarpeista ja rahoituslähteistä.

LIIKEVAIHTO on arvonlisäveroton tuottojen 
määrä, jonka yritys saa liiketoiminnastaan, ku-
ten tavaroiden ja palvelujen myynnistä tiettynä 
ajanjaksona, esimerkiksi kuukaudessa tai vuo-
dessa. Liikevaihdosta ei ole vähennetty myyn-
nin aiheut tamia muuttuvia tai kiinteitä kuluja, 
mutta kylläkin annetut alennukset. 

LIIKEVOITTO on tuloslaskelman erä, joka las-
ketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat 
kulut, kiinteät kulut sekä poistot. Liikevoitto on 
liiketoiminnan voitto ennen voitonjakoa. Voiton-
jakona käsitetään tässä korot, verot ja osingot.

LIKVIDITEETTI tarkoittaa yrityksen maksu-
valmiutta eli kykyä selviytyä maksuista niiden 
erääntyessä.

LIIKKEENHARJOITTAJA on yrittäjä, jolla 
on kiinteä toimipaikka tai joka työllistää toisia 
henkilöitä. 

LIITETIEDOT Liitetiedot ovat se tilinpäätök-
sen pakollinen osa, jossa sanallisesti ja tuloslas-
kelmasta tai taseesta ilmenemättömin numero-
tiedoin täydennetään tuloslaskelman ja taseen 
antamaa numerotietoa yrityksen päättyneen 
tilikauden toiminnasta ja taloudellisesta ase-
masta. Pien- ja mikro-yrityksille on laadittu 
oma asetus (PMA-asetus pien- ja mikroyritys-
ten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista), jos-
sa kerrotaan vaadittavien liitetietojen sisällöstä 
ja tilinpäätöksessä käytetyistä tuloslaskelma- ja 
tasekaavoista.

MAKSUEHTO selvittää sopimuksessa milloin 
ja miten kauppahinta maksetaan myyjälle.

MAKSUPERUSTEINEN KIRJANPITO 
Maksuperusteisessa kirjanpidossa kirjataan yri-
tyksen liiketapahtumat ja rahoitustapahtumat 
niiden maksupäivän mukaan. Maksuperustei-
sessa kirjanpidossa ei ole myyntisaamisia tai 
ostovelkoja.

MUUTTUVAT ELI VÄLITTÖMÄT KULUT 
ovat materiaali- ja ostopalvelukuluja, jotka 
vaihtelevat myytävän tuotteen tai palvelun 
määrän mukaan. Tuotteen välittömiin kului-
hin luetaan kaikki kulut, joita ei olisi syntynyt, 
jos tuotetta ei olisi hankittu tai valmistettu. 

MYYNTIEHDOT koskevat kaupanteossa so-
vittavia asioita kuten hintaa, laatua ja toimi-
tusaikaa.

MYYNTIKATE on se rahamäärä, joka myyjälle 
jää käteen, kun asiakkaan maksamasta hinnas-
ta on vähennetty tavaran tai palvelun tekemi-
seen liittyvät välittömät (muuttuvat) kustan-
nukset. Myyntikate ei huomioi liiketoiminnan 
kiinteitä (välillisiä) kustannuksia. Mitä mata-
lampi myyntikateprosentti on, sitä enemmän 
yritys tarvitsee liikevaihtoa, jotta toiminta oli-
si kannattavaa. 
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NETTOHINTA Tuotteen hinta, josta on jo vä-
hennetty kaikki alennukset. Arvonlisäveron 
puolella tarkoittaa hintaa ilman arvonlisäveroa.

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

OSAKE on osuus osakeyhtiön osakepääomas-
ta. Osakkeenomistajat omistavat tietyn määrän 
osakkeita eli palan yritystä. Heillä on omistuk-
sensa mukaan äänivaltaa yhtiössä ja voivat saa-
da osakkeitaan vastaavaa osinkoa eli korvausta 
yritykseen sijoittamastaan pääomasta. Osa-
keyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, 
mikä on osakkeiden äänivalta tai osinko-oikeus.

PALKAN SIVUKULUT ovat lakisääteisiä 
maksuja, jotka yrityksen täytyy suorittaa Ve-
rohallinnolle ja eläke- ja tapaturmavakuutus-
yhtiöön sekä Työllisyysrahastoon työntekijälle 
maksettavan bruttopalkan lisäksi. Palkan sivu-
kuluja ovat sairausvakuutus-, työeläkevakuutus-
,   työtapaturma- ja ammattitautivakuutus-, 
työttömyysvakuutus- sekä ryhmähenkivakuu-
tusmaksu.

PERHEYRITYS on kyseessä silloin, kun yri-
tyksessä työskentelee pääasiassa perheenjäse-
niä tai lähisukulaisia joko osakkaina, vastuun-
alaisina yhtiömiehinä tai yrittäjää avustavina 
henkilöinä.

PK-YRITYS tarkoittaa pientä tai keskisuurta 
yritystä.

POISTOT Kuluvan käyttöomaisuuden, kuten 
rakennusten, koneiden ja laitteiden hankintame-
no kirjataan hankittaessa taseeseen (eli ns. akti-
voidaan) omaisuudeksi ja vähennetään kirjan-
pidossa tilikausittain poistoina sinä aikana kun 
siitä on taloudellista hyötyä (hyödykkeen talou-
dellisena käyttöaikana).

POLKUHINTA tarkoittaa tuotantokustan-
nuksiin ja yleisiin markkinahintoihin verrattu-
na kohtuuttoman alhaista hintatasoa.

PUSKARADIO on nimitys epävirallisesta tie-
dosta, jota ihmiset kertovat toinen toisilleen. 
Puskaradio voi olla esimerkiksi jutustelua työ-
paikalla tai kirjoittelua sosiaalisessa mediassa. 
Jotkut henkilöt voivat levittää valheellistakin 
tietoa tahallaan.

PÄIVITTÄISTAVARA on päivittäin käytettävä 
kulutustavara kuten kaikki elintarvikkeet, saip-
pua ja wc-paperi.

PÄÄOMA on rahaa tai omaisuutta (apportti), 
jota yrittäjä itse tai muu sijoittaja luovuttaa yri-
tykseen. Pääoma voidaan jakaa omaan ja vieraa-
seen pääomaan. Omaan pääomaan kuuluu paitsi 
oma pääoma, joka on sijoitettu yritykseen, myös 
pääoma, joka on kertynyt tulorahoituksesta tai 
taseen omaisuuden arvostamisesta hankinta-
menoa korkeampaan arvoon. Vieraan pääoman 
on joku ulkopuolinen tai osakas sijoittanut yri-
tykseen ja se täytyy maksaa pois. Pääomalaina 

on lainaehdoista riippuen joko omaa tai vieras-
ta pääomaa.

PÄÄOMATULOT Luonnollisen henkilön pää-
omatuloja ovat omaisuuden tuotto, omaisuuden 
luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, 
jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi korkotulot ja vuokra-
tulot, luovutusvoitot sekä pörssiyhtiöstä saadut 
osingot. Myös osa yksityisen elinkeinonharjoit-
tajan yritystulosta, avoimen yhtiön ja komman-
diittiyhtiön yhtiömiehen tulo-osuudesta sekä ta-
vallisen osakeyhtiön jakamasta osingosta voi olla 
pääomatuloa. Yrittäjän tai osakkaan nettovaral-
lisuudesta riippuu, kuinka suuri tämä osuus on. 
Pääomatulon vero on 30 prosenttia enintään 30 
000 euron pääomatulojen osalta ja 34 prosenttia 
sen ylittävältä osalta.

RAHOITUS Yritystoiminnan aloittaminen vaa-
tii aina rahaa. Rahoitus voi olla yrittäjän omaa 
rahaa, tulorahoitusta, lainaa tai julkista tukea.

REFERENSSI on viittaus aiemman työn tulok-
siin, entisiin tai nykyisiin asiakkaisiin pätevyy-
den osoittamiseksi.

SALDO on yrityksen yhden kirjanpitotilin de-
bet- ja kredit-kirjausten summien erotus. Res-
kontratiliotteessa saldo kertoo saatavan tai ve-
lan määrän ja pankin tiliotteessa tilillä olevan 
rahan määrän tai luotollisen tilin käytetyn luo-
ton.

SANEERAUS tarkoittaa yrityksen terveh-
dyttämistä. Saneerausta tehtäessä karsitaan 
kustannuksia esimerkiksi vähentämällä työ-
voimaa ja pyritään lisäämään tuottoja ja te-
hostamaan pääoman kiertoa. Yrityssaneeraus 
on tuomioistuimen hyväksymä toimenpi-
de, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen oi-
keushenkilön toiminta. Saneerausmenettelys-
sä voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, 
avoin yhtiö,  kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö 
tai osuuskunta. 

SEGMENTTI on tietyn kokonaisuuden osa, 
esimerkiksi asiakkaat voidaan jakaa iän, koulu-
tuksen ja tulotason mukaan eri segmentteihin. 
Segmentoinnilla palvelu tai tavara ja sen mark-
kinointi voidaan kohdistaa tietylle asiakasryh-
mälle ja saada näin kilpailuetua.

SITOUMUS on velvoittava lupaus. Se merkit-
see, että henkilön pitää tehdä se, mihin hän si-
toutuu tai mitä hän on luvannut tehdä.

STARTTIRAHA on harkinnanvarainen tuki 
päätoimiselle uudelle yrittäjälle. Tukea voi ha-
kea työ- ja elinkeinotoimistosta. Yritystoimintaa 
ei saa aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt 
päätöksen starttirahasta.

SUHDETOIMINTA Jatkuvaa toimintaa, jolla 
yritys pyrkii saavuttamaan itselleen tärkeiden 
piirien kuten yhteistyökumppaneiden ja asiak-
kaiden ymmärtämyksen, kannustuksen ja tuen. 
Samaa tarkoitetaan lyhenteellä PR-toiminta.

SUORA JA EPÄSUORA KILPAILU Suoras-
sa kilpailussa toinen yritys kilpailee avoimesti 
yrityksesi kanssa ja tarjoaa samoja tuotteita ja 

palveluja. Epäsuorassa kilpailussa toinen yritys 
tarjoaa erilaisia tavaroita ja palveluja kuin si-
nun yrityksesi, mutta tuotteet voivat tyydyttää 
samoja tarpeita. Esimerkiksi pizzeria kilpailee 
epäsuorasti hampurilaisravintolan kanssa, mut-
ta suoraan toisen pizzerian kanssa.

SUORITEPERUSTEINEN KIRJANPITO
Suoriteperusteisessa kirjanpidossa kirjataan las-
kuperusteisessa kirjanpidossa käsiteltyjen erien 
lisäksi myös luovutettuja ja vastaanotettuja suo-
ritteita, vaikka niistä ei ole lähtenyt laskuja tai 
suoritettu maksuja. Kuukausikirjanpidossa suo-
riteperiaatetta voidaan noudattaa valittujen ku-
luerien kohdalla, tilinpäätöksessä on aina nouda-
tettava suoriteperiaatetta koko tilinpäätöksessä. 
Juoksevassa kirjanpidossa voidaan esimerkiksi 
kirjata palkkamenot ja sosiaalikulut kuukausit-
tain tehdyn työn mukaan, vaikka maksu siirtyy 
seuraavalle kuukaudelle. Tilinpäätöksessä se on 
pakko, samoin kuin kertyneiden lomapalkkavel-
kojen, varastomuutoksen ja poistojen sekä kor-
kojaksotusten kirjaaminen.

SÄHKÖINEN LASKU on yleistermi sähköises-
sä muodossa olevalle laskulle. Sähköinen las-
ku voi olla kuluttajan e-lasku, yritysten välinen 
verkkolasku tai laajasti tulkiten jopa sähköpos-
titse välitettävä pdf-muotoinen lasku.

TAKAUS tarkoittaa sitä, että toinen henki-
lö (takaaja) lupaa maksaa henkilön velat luo-
tonantajalle, jos velallinen itse ei pysty mak-
samaan velkoja. Takaus voi olla esimerkiksi 
omavelkainen, yhteistakaus, yleistakaus tai täy-
tetakaus. 

TAKUU Takuuaikana myyjä vastaa tavaras-
sa ilmenneistä virheistä tai puutteista. Yleensä 
myyjä antaa asiakkaalle uuden tuotteen virheel-
lisen tilalle tai palauttaa tuotteesta maksetun 
kauppasumman asiakkaalle. Laki ei määrää an-
tamaan takuuta, vaan sen antaminen on vapaa-
ehtoinen lisäetu. Jos takuuta ei ole tai takuuaika 
on kulunut umpeen, myyjä vastaa virheestä ku-
luttajansuojalain virhevastuuta koskevien sään-
nösten perusteella. 

TARJOUS on kaupan tai sopimuksen aikaan-
saamiseksi toiselle osapuolelle (myyjälle tai os-
tajalle) tehty sitova esitys kaupan ehdoista (esi-
merkiksi hinta ja toimitusaika).

TASE on yrityksen tilinpäätökseen kuuluva las-
kelma, joka kertoo yrityksen varat ja velat tiet-
tynä ajankohtana. Taseessa yrityksen omistama 
omaisuus listataan vastaavaa-otsikon (debet) 
alle, kun taas yrityksen oma pääoma ja velat 
listataan vastattavaa-otsikon (kredit) alle, sa-
moin kuin tilinpäätössiirtojen kertymä ja pa-
kolliset varaukset.

TILIKAUSI on kirjanpidon ajanjakso (yleen-
sä 12 kuukautta), jolle lasketaan yrityksen tulos 
(= voitto tai tappio). Poikkeustilanteissa yrityk-
sen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 
12 kuukautta (enintään kuitenkin 18 kuukautta) 
kun toimintaa aloitetaan tai lopetetaan tai tilin-
päätöksen ajankohtaa muutetaan (kirjanpitola-
ki). Ammatin- tai liikkeenharjoittajan tilikauden 
tulee olla kalenterivuosi, ellei se laadi tilinpäätös-
tä ja noudata kahdenkertaista kirjanpitoa.
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TILINPÄÄTÖS tehdään tilikaudelta. Siitä sel-
viää yrityksen tilikauden tulos ja varallisuus-
asema. Siihen sisältyy tilikauden tuloslaskelma 
ja tase sekä niiden liitetiedot ja luettelo kirjan-
pidosta ja aineistoista. Tilinpäätös tehdään 
kunkin tilikauden päättyessä. Tilinpäätöksen 
tarkastaa tilintarkastaja, jos yritys on tilintar-
kastusvelvollinen tai jos tilintarkastus halutaan 
teettää vapaaehtoisesti. 

TOIMIALA kertoo minkälaista liiketoimintaa 
yritys harjoittaa, esimerkiksi ravintolatoimin-
taa tai tekstiilien vähittäiskauppaa.

TOIMINTA-AJATUS on kuvaus siitä, mikä on 
yrityksen toiminnan tarkoitus eli miksi yritys on 
olemassa. Yrityksen liikeidea on toimintasuun-
nitelma, joka kertoo miten toiminta-ajatusta 
käytännössä toteutetaan.

TOIMITUSJOHTAJA hoitaa yhtiön juokse-
vaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti. Hän vastaa siitä, että 
yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoi-
to luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjoh-
tajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle 
tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävi-
en hoitamiseksi.

TULLAUS Kun maahan tuodaan tai maasta 
viedään tavaraa, siihen liittyy verotuksellisia ja 
hallinnollisia toimenpiteitä. Tullaus hoidetaan 
tulliviranomaisen kanssa (www.tulli.fi > Yri-
tysasiakkaat). Tullauksessa täytetään ilmoi-
tus, jossa annetaan viranomaiselle tietoa tava-
rasta, esimerkiksi arvo ja määrä. 

TULORAHOITUS Tulorahoituksella tarkoi-
tetaan päivittäisestä yritystoiminnasta saata-
via tuloja, joilla on katettava yrityksen menot.

TULOREKISTERI Tulorekisteri on kansalli-
nen sähköinen tietokanta, joka otettiin käyt-
töön vuoden 2019 alussa. Tulorekisteri kor-
vaa Verohallintoon, työeläkeyhtiöön, Kelaan 
ja Työllisyysrahastoon tehtävät palkkailmoi-
tukset. Kaikki työnantajat ilmoittavat tulore-
kisteriin maksamansa palkat. Tulorekisterin 
sähköisessä asiointipalvelussa käytetään Suo-
mi.fi-tunnistusta ja toisen puolesta asioitaessa 
Suomi.fi-valtuutusta. Palveluun tunnistaudu-
taan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuk-
silla tai mobiilivarmenteella.

TULOSLASKELMA on osa yrityksen tilinpää-
töstä. Muut osat ovat tase, liitetiedot sekä luet-
telo kirjanpidosta ja aineistoista. Tuloslaskelma 
esittää tilikaudelle kuuluvat tuotot, ja tilikaudelle 
kuuluvat kulut, vähennyslaskumuotoisena laskel-
mana. Tuloslaskelmasta nähdään tilikauden tulos 
(voitto tai tappio). 

TyEL on työntekijän eläkevakuutus, joka ote-
taan eläkevakuutusyhtiöstä. Työnantajan täy-
tyy ottaa vakuutus, kun työntekijän palkka ylit-
tää 60,57 euroa kuukaudessa (vuonna 2020).

TYÖTTÖMYYSETUUS Työttömälle työn-
hakijalle voidaan maksaa työttömyysetuutena 
Kansaneläkelaitoksen eli Kelan työmarkkinatu-
kea, peruspäivärahaa tai työttömyyskassan an-
siosidonnaista päivärahaa. 

TYÖTTÖMYYSKASSA maksaa työttömille 
jäsenilleen ansiosidonnaista päivärahaa. Se tar-
koittaa, että päivärahan suuruus riippuu aikai-
semmasta palkasta. Liittyminen työttömyyskas-
saan on vapaaehtoista. Suomessa on erikseen 
työttömyyskassat palkansaajille ja yrittäjille.

VAKAVARAISUUS Mitä enemmän yrityksel-
lä on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pää-
omaan, sitä vakavaraisempi yritys on.

VAKUUS Vakuudella luotonantaja pyrkii var-
mistamaan saamisensa. Esimerkiksi kahden tai 
kolmen kuukauden ennakkovuokra, joka mak-
setaan toimitilojen vuokrauksen yhteydessä. 
Vakuudet jaetaan reaali- ja henkilövakuuksiin. 
Reaalivakuus tarkoittaa esinekohtaista velkavas-
tuuta, jossa vastaavaksi on osoitettu tietty omai-
suus. Henkilövakuus tarkoittaa henkilökohtaisen 
velkavastuun ottamista toisen velasta. Henkilö-
vakuus on esimerkiksi takaus. 

VELKAKIRJA Asiakirjaa, johon merkitään ve-
lan osapuolet, lainamäärä, maksuaikataulu ja 
velan korko, kutsutaan velkakirjaksi.

VERKKOKAUPPA on internetin välityksel-
lä toimiva sähköinen kauppapaikka. Kuluttaji-
en tekemiin ostoksiin sovelletaan etämyynnin 
säännöksiä, joihin kannattaa tutustua huolella 
ennen kaupan perustamista.

VERKKOLASKU on sähköisessä muodossa lä-
hetettävä ja vastaanotettava lasku. Laskudata 
välittyy suoraan laskuttajan järjestelmästä vas-
taanottajan taloushallinnon tietojärjestelmään 
ja reskontraan, jossa lasku voi siirtyä suoraan hy-
väksyttäväksi, maksuunpanoon, kirjanpitoon ja 
lopuksi arkistointiin. Sähköisiä laskuja eri muo-
doissaan voi lähettää useimmilla taloushallin-
to- ja laskutusohjelmilla. Yksittäisten verkko-
laskujen lähettäminen onnistuu myös ilmaisilla 
laskutusohjelmilla tai operaattoreiden tarjo-
amilla verkkolaskulomakkeilla sekä verkkopan-
kissa. Verkkolaskun välittäminen maksaa aina 
laskukohtaisen veloituksen, mutta ei enää yleen-
sä aloitus- tai kuukausiveloitusta. Julkishallinto 
on suurelta osin siirtynyt verkkolaskutukseen.

VERKOSTOITUMINEN Verkostoilla tarkoite-
taan yhteistyökumppaneita, jotka tuovat lisäar-
voa yritykselle. Verkostoitua voi myös kilpaili-
joiden kanssa ja toteuttaa esimerkiksi yhteisen 
sanomalehti-ilmoituksen.

VIIVÄSTYSKORKO on laskun maksupäivän 
eli eräpäivän jälkeen maksettava korko, lisä-
maksu, jos alkuperäistä summaa ei ole suori-
tettu viimeistään eräpäivänä. Viivästyskorko on 
Euroopan keskuspankin puolivuosittain mää-
rittämä viitekorko + 7 prosenttiyksikköä. Tämä 
on ylin korko, jota elinkeinonharjoittaja voi pe-
riä kuluttajalta. Aikavälillä 1.1.–30.6.2020 ko. vii-
västyskorko voi olla 7 prosenttia. Kaupallisis-
sa sopimuksissa viivästyskorko on viitekorko+ 
8 prosenttiyksikköä. Aikavälillä 1.1.–30.6.2020 
korko on 8 prosenttia. Myöhässä maksettujen 
verojen (oma-aloitteiset verot, ennakkoverot) 
viivästyskorko on 7 prosenttia (2020).

VOITTO on vähennyslaskelmamuotoisen tu-
loslaskelman alin rivi. 

VOITONJAKO on jaettavaksi päätetty osa yri-
tyksen voitonjakokelpoisista varoista. Osakeyh-
tiön osakkaille voidaan jakaa taseen jakokelpoi-
sen pääoman osoittama määrä.

YEL-VAKUUTUS on yrittäjän pakollinen elä-
kevakuutus, jonka perusteella yrittäjälle makse-
taan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä 
kuntoutustukea. Myös kaikkien Kelan päivära-
hojen, kuten sairaus-, äitiys- ja vanhempainpäi-
värahojen suuruus riippuu YEL-vakuutuksen 
perusteeksi ilmoitetusta yrittäjän työtulosta. 
YEL-työtulon tulee vastata vähintään sellaista 
palkkaa, joka olisi maksettava vastaavan am-
mattitaidon omaavalle henkilölle, mikäli hä-
net palkattaisiin työhösi. YEL-työtulo ei siis ole 
yrittäjän verotettava tulo tai yrityksen tuotta-
ma voitto. YEL-vakuutuksen työtulon minimi-
raja on 7 958,99 euroa vuodessa ja vuositulon 
yläraja 180 750 euroa (vuonna 2020). Ohjeet 
yrittäjän työtulon määrittämiseksi saat sivuilta 
www.tyoelakelakipalvelu.fi >Vakuuttaminen 
> Yrittäjän vakuuttaminen > Yrittäjän työtulo.

YHDENKERTAINEN KIRJANPITO Ks. kir-
janpito.

YHTEISÖ Verotuksessa yhteisöllä tarkoitetaan 
itsenäistä verovelvollista. Niitä ovat muun mu-
assa osakeyhtiö, osuuskunta, aatteellinen ja ta-
loudellinen yhdistys sekä säätiö.

YRITTÄJÄ on henkilö, joka yksin tai yhdessä 
muiden henkilöiden kanssa harjoittaa yrityk-
sen kautta liiketoimintaa. Toiminnan tavoittee-
na on riskiä kantamalla muuttaa liiketoiminta-
mahdollisuus voitoksi.

YRITYSHAUTOMO auttaa aloittavaa yritys-
tä niin, että se voi kasvaa ja kehittyä. Yrityshau-
tomo tarjoaa yritykselle esimerkiksi toimitilat, 
neuvonta- ja asiantuntijapalveluja, mentoroin-
tia, koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuk-
sia. Yrittäjä tekee määräaikaisen sopimuksen yri-
tyshautomon kanssa, yleensä kahdeksi vuodeksi.

YRITYSMUOTO Suomessa rekisteröitäviä yri-
tysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoitta-
ja (toiminimi), avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, 
osakeyhtiö ja osuuskunta sekä harvinaisemmat 
yritysmuodot julkinen osakeyhtiö ja eurooppa-
yhtiö. Yritysmuoto vaikuttaa yrittäjän vastuun 
rajaukseen, yrityksen perustajien minimihen-
kilömäärään, verotukseen, voitonjakoon sekä 
alkuvaiheen rekisteröintimaksuun ja tarpeelli-
seen minimipääomaan.
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alkavalle yrittäjälle 2020
Perustamisopas    

Uusyrityskeskukset palvelevat
BUSINESS JOENSUU OY (www.businessjoensuu.fi)

CURSOR OY (www.cursor.fi)

ENSIMETRI TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YRITYSPALVELUT OY (www.ensimetri.fi)

ETELÄ-POHJANMAAN UUSYRITYSKESKUS RY NEUVOA-ANTAVA (www.neuvoa-antava.fi)

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY (www.hameenuusyrityskeskus.fi)

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY - KEHY (www.kehy.fi)

ITÄ-SAVON UUSYRITYSKESKUS RY (www. isuyk.fi)

KEHITYSYHTIÖ SAVOGROW OY (www.savogrow.fi)

KESKI-SUOMEN UUSYRITYSKESKUS OY (www.ksuyk.fi)

KESKI-UUDENMAAN KEHITTÄMISKESKUS OY KEUKE (www.keuke.fi)

KOSEK/KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY (www.kosek.fi)

KOUVOLA INNOVATION OY (www.kinno.fi)

KUOPIONSEUDUN UUSYRITYSKESKUS RY (www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi)

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY (www.ladec.fi)

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI - WIRMA YRITYSPALVELUT (www.wirma.fi)

MIKKELIN SEUDUN UUSYRITYSKESKUS RY DYNAMO (www.mikkeli.uusyrityskeskus.fi)

NEWCO HELSINKI (www.newcohelsinki.fi)

NOVAGO YRITYSKEHITYS OY (www.novago.fi)

OULUN SEUDUN UUSYRITYSKESKUS RY (www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi)

OY PIETARSAAREN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ CONCORDIA (www.concordia.jakobstad.fi)

POSINTRA OY (www.posintra.fi)

UKIPOLIS OY (www.ukipolis.fi)

UUSYRITYSKESKUS ENTER - PRIZZTECH OY (www.prizz.fi)

VAASANSEUDUN UUSYRITYSKESKUS STARTIA (www.vasek.fi)

WÄLÄKKY KESKI-SAVON UUSYRITYSKESKUS RY (www.walakky.fi)

YRITYSESPOO (www.yritysespoo.fi)

YRITYSNEUVONTA POTKURI (www. turkubusinessregion.com)

YRITYSSALO OY (www.yrityssalo.fi)

YRITYSVANTAA (www.yritysvantaa.fi)

YRITYSVOIMALA OY (www.yritysvoimala.fi)

Yrittäjyyttä suunnittelevien ja aloittavien yrittäjien apuna on noin 
150 yritysneuvojaa ja yli 1 500 eri alojen asiantuntijaa. Verkoston taustatukena 
on 1 000 yritystä ja 270 yhteisöä. Neuvonta on ISO 9001:2015-laatusertifioitu.
Uusyrityskeskusten laatukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua 
yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia Uusyrityskeskusten 
kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toiminnassa.

    Suomessa on 30 uusyrityskeskusta, 

     joilla on yhteensä yli 80 palvelupistettä. 
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          Uusyrityskeskuksen 

  toimintamalli 

www.uusyrityskeskus.fi

Uusyrityskeskuksen kautta 
syntyy kestävää ja 

kannattavaa yritystoimintaa!

w wYhteydenotto 
Uusyrityskeskukseen 

Neuvontatapaamiset  

Asiantuntijakäynnit

Liiketoimintasuunnitelma

Yhteenveto ja lausunnot

Yrityksen perustaminen 
(tai ideasta luopuminen)

Jatkoseuranta ja 
mahdollinen kehittäminen

w
w

w
w

w
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