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Uusyrityskeskukset auttavat

ESPOO   YritysEspoo (Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry)
HELSINKI   NewCo YritysHelsinki (Helsingin Uusyrityskeskus ry) 
HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUTU   YritysVoimala Oy
HÄMEENLINNA   Hämeen Uusyrityskeskus ry
IMATRA   Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
ITÄ-UUSIMAA   Kehitysyhtiö Posintra Oy
JOENSUU   Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry
JYVÄSKYLÄ   Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry
KEMI-TORNIO   Meri-Lapin Startti Oy
KESKI-UUSIMAA   Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry
KOKKOLA   Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry Firmaxi
KOUVOLAN SEUTU   Kouvola Innovation Oy
KOTKAN-HAMINAN SEUTU   Cursor Oy
KUOPIO   Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry
LAHTI   Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
LAPPEENRANTA   Lappeenrannan kaupunki
LÄNSI-UUSIMAA   Novago Yrityskehitys Oy
MIKKELI   Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo
OULU   Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry
PIETARSAARI   Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
PORIN ALUE   Prizztech Oy
SAVONLINNA   Itä-Savon Uusyrityskeskus ry
SEINÄJOKI   Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava
SISÄ-SAVO   Kehitysyhtiö Savogrow Oy
TAMPERE   Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri
TURKU   Turun Seudun yrityspalvelukeskus Potkuri
VAKKA-SUOMI   Ukipolis Oy
VAASA   Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia
VANTAA   YritysVantaa (Vantaan Uusyrityskeskus ry)
VARKAUS   Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry

Suomessa on 30 uusyrityskeskusta
ja niillä yhteensä 84 palvelupistettä
eri puolilla Suomea.
Palvelupisteissä työskentelee 
125 yritysneuvojaa. 
Verkostoon kuuluu lisäksi 
yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa.

Uusyrityskeskukset auttavat aloittavaa yrittäjää.
Jos haluat perustaa yrityksen,
kannattaa kysyä apua uusyrityskeskuksesta.

www.uusyrityskeskus.fi



Tästä pääset 
hyvään alkuun!

Onko sinulla yritysidea tai 
sellaista taitoa ja osaamista, 
jota voit hyödyntää yrittäjänä?
Et ole yksin.
Yhä useammat perustavat yrityksen
ja hankkivat siten toimeentulonsa.
Yrittämisen arvostus on noussut, 
kun on huomattu, mikä mahdollisuus 
siinä piilee.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille niille,
jotka miettivät yrityksen perustamista.
Oppaasta on hyötyä myös jo toimiville
yrittäjille, koska siinä on uutta tietoa
yrittäjälle tärkeistä asioista.

Jos sinulla on mielestäsi hyvä yritysidea, 
sinun ei tarvitse miettiä asiaa itseksesi.

Eri puolilla Suomea toimivat 
uusyrityskeskukset auttavat sinua alkuun.
Niissä toimivat asiantuntijat arvioivat
yritysideasi ja kertovat,
miten sinun kannattaa edetä.

Uusyrityskeskusten palvelu on 
henkilökohtaista, maksutonta
ja ehdottoman luottamuksellista.
Suuri osa keskusten asiantuntijoista
toimii itsekin yrittäjinä.
Kun saat hyviä neuvoja,
vältät monia ongelmia, 
jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen.

Toivottavasti tämä opas auttaa
alkuvaiheen yli sinua ja kaikkia heitä,
jotka aikovat yrittäjiksi.

Yrittäjyys on aina mahdollisuus.

Jari Jokilampi
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry
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Tutustu verkkosivuihimme www.uusyritys keskus.fi 

Olet miettimässä sitä, voisitko ryhtyä yrittäjäksi.
Yrittäjänä toimiminen on monille
mielekäs tapa tehdä työtä ja ansaita rahaa.
Monille se on elämäntapa,
josta on vaikea luopua. 

Yrittämiseen houkuttelee vapaus.
Yrittäjänä saat päättää elämästäsi,
olla oman itsesi herra.
Yrittäminen vaatii yrittäjältä paljon,
mutta se myös antaa paljon.

Pääkirjoitus

http://uusyrityskeskus.fi/
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Kyrö Distillery on perustettu vuonna 2012.
Perustajina oli viisi kaverusta:
Miika Lipiäinen, Miko Heinilä, Kalle Valkonen,
Jouni Ritola ja Mikko Koskinen.

Idea yrityksen perustamiseen syntyi
suomalaiseen tapaan saunan lauteilla.
Idea oli, että he ryhtyvät valmistamaan
rukiista alkoholituotteita.

Tislaamoyritys Pohjanmaalta valloittaa 
maailmaa
Tislaamoyritys Kyrö Distillery myy tuotteitaan 
eri puolille maailmaa ja on saanut tuotteillaan
useita kansainvälisiä palkintoja.
Yritys on valittu myös 
Vuoden Uusyrittäjäksi 2016.
KUVAT Kyrö Distillery TEKSTI Minna Yläkangas
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Kyrö Distillery toimii Isossakyrössä.
Se valmistaa ruisviskiä, giniä ja 
siihen pohjautuvaa Long Kyrö -juomaa.
Yritys työllistää 11 vakituista 
ja 5 osa-aikaista työntekijää.

Alusta asti tavoite oli saada tuote 
myyntiin Suomen lisäksi muihin maihin.
Markkinointi on onnistunut,
sillä tislaamon tuotteita myydään 
laajasti Euroopassa, Aasiassa
ja Australiassa. Seuraava tavoite
on saada tuotteet myyntiin 
myös Yhdysvalloissa.

Markkinointia ovat auttaneet 
useat palkinnot, joita yrityksen tuotteet
ovat voittaneet kansainvälisissä kilpailuissa.

Kyrö Distillery sai alussa yritysneuvontaa 
Vaasanseudun Uusyrityskeskuksesta.
Siellä yritysneuvoja Antti Alasaari 
vakuuttui yrityksen suunnitelmista
ja yrittäjien ammattitaidosta.

Myös Suomen Uusyrityskeskusten
toimitusjohtaja Jari Jokilampi kehuu 
yrittäjien rohkeutta:
– Yrittäjät ovat kehittäneet ja laajentaneet 
yritystä ennakkoluulottomasti ja 
ammattimaisesti. 
Myös perinteisellä alalla voi erottua, 
kun asiat tehdään vähän eri tavalla.

Kyrö Distilleryn toimitusjohtaja
Miika Lipiäinen kuvaa syitä
yrityksen menestymiselle näin:
– Löydä asia, johon uskot kiihkeästi.
Kuuntele kaikkia mahdollisia asiakkaita
ja kysy kaikki kysymykset,
jotka tulevat mieleen.
Löydä lopuksi tasapaino 
oman intohimon ja markkinoiden 
tarpeen välillä.

Vuoden Uusyrittäjä -kilpailu

• Vuoden Uusyrittäjä valitaan joka vuosi.

• Valinnan tekee Suomen Uusyrityskeskus 
yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen ja 
Varman kanssa.

• Voittaja valitaan yritysten joukosta,  
jotka ovat toimineet 2-5 vuotta ja on 
perustettu uusyrityskeskuksen kautta.
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Mieti ennen yrityksen perustamista,
sovellutko yrittäjäksi.
Oletko valmis panostamaan yritykseesi?
Onko tulevalla yritykselläsi tarvittavat edellytykset toimia?
Kun pohdit ryhtymistä yrittäjäksi,
saat apua uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta.

Marika Silvan-Väliharju, 
Leikkien Group Oy:

”Kun perustat yritystä,
valitse ala, jota itse rakastat.”

Onko sinusta 
yrittäjäksi?

 Leikkien Group Oy 

• Opettavaisiin leluihin, peleihin  
ja kirjoihin erikoistunut yritys.

• Perustettu vuonna 2006.

• Marika etsi omalle lapselleen  
opettavaisia leluja, mutta  ei löytänyt.

• Hän perusti yrityksen, joka tekee niitä. 
 
Lue Marikan yrittäjätarina  
nettisivuiltamme osoitteesta  
www.uusyrityskeskus.fi.
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Yrittäjiä tarvitaan yhä enemmän.
Yritykset ovat voima,
joka saa yhteiskunnan toimimaan.
Yrittäminen myös houkuttelee 
enemmän kuin ennen.
Joka viides suomalainen nuori miettii
yrittämistä vaihtoehtona palkkatyölle.
Monet yrittäjät ovatkin alle 25-vuotiaita.
Yksi syy on, että palkkatyö ei ole
enää yhtä turvallinen vaihtoehto kuin ennen.

Mitä yrittäminen on?

Vaikka yrittäminen on hyvä vaihtoehto,
se ei sovi kaikille.
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 asiakkaasi?
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Yrityksen tavoite on,
että yritys menestyy ja tuottaa voittoa.
Yrittämisen perusta rakentuu 
yrittäjän osaamisen ja
henkilökohtaisten ominaisuuksien varaan.
Yrittäjällä täytyy olla tietoa, osaamista
ja ammattitaitoa siltä alalta,
jolle hän haluaa perustaa yrityksen.
Osaaminen voi liittyä omaan ammattiin,
työkokemukseen, koulutukseen 
tai esimerkiksi harrastukseen.

Yrittäjällä täytyy olla myös yritystaitoja.
Niitä ovat muun muassa taito johtaa,
tehdä päätöksiä ja ymmärtää markkinointia.
Yritystaitoja voi opiskella lisää.
Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse.
Yrittäjä voi ostaa palveluita toisilta yrittäjiltä.
Esimerkiksi kirjanpidon voi ostaa 
tilitoimistosta ja markkinointiapua voi ostaa 
mainostoimistosta.

Myös yrittäjän henkilökohtaiset 
ominaisuudet ovat tärkeitä.
Ennen yrityksen perustamista sinun kannattaa 
miettiä, sopivatko omat ominaisuutesi 
yrittämiseen:

• Oletko päättäväinen?

• Oletko ahkera, luova ja rohkea?

• Uskallatko ottaa riskejä?

• Osaatko myydä tuotteitasi?

• Kestätkö epävarmuutta? 

Muista, että yrittäjänä toimiminen
voi olla myös väliaikaista.
Se voi olla yksi osa omaa työuraasi.

Voisiko sinusta tulla yrittäjä?

 
 

 
 Yrittämisen perusta:

osaaminen + henkilökohtaiset ominaisuudet 
+ yritystaidot  

Yrittämisen hyvät puolet

• Voit olla oman itsesi pomo.

• Voit päättää itse, mitä teet.

• Voit vaikuttaa omiin työaikoihisi.

• Voit ansaita enemmän kuin palkkatyössä 
toisen palveluksessa.

• Voit toteuttaa itseäsi.

• Voit työllistää muita.

Yrityksen aloittamisen  
vaikeat puolet

• Mistä saat rahoituksen yritykselle?

• Tiedätkö, mitä laki sanoo toimialastasi?

• Osaatko hinnoitella tuotteesi tai palvelusi 
oikein?

• Osaatko markkinoida tuotteitasi oikein?

• Jääkö sinulle vapaa-aikaa?
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Yritysidea tarkoittaa ajatusta siitä,
mitä uusi yritys aikoo tehdä tai tuottaa.
Tuote voi olla tavara tai palvelu
tai sisältää näitä molempia.

Jos haluat perustaa yrityksen,
mieti mitä osaat hyvin.
Sinulla on ehkä sellainen ammatti
tai koulutus, jota voit käyttää yrittämisessä.
Tai ehkä sinulla on harrastus,
josta pidät ja josta tiedät paljon.
Yritys kannattaa perustaa sellaiselle alalle,
josta sinulla on osaamista ja ammattitaitoa.

Yritysidean voi myös ostaa. 
Eli voit ostaa joko toimivan yrityksen 
tai vain sen liiketoiminnan.
Voit ostaa myös liikeidean ja toimintamallin 
eli ryhtyä franchising-yrittäjäksi.

Oma yritysidea
Yritysidea voi perustua  
omaan osaamiseen tai uuteen keksintöön.
Osaaminen voi liittyä omaan ammattiin 
tai esimerkiksi harrastukseen. 
Osaamiseen perustuvat yritysideat
ovat tavallisia erityisesti palvelualoilla,
esimerkiksi kampaaja perustaa kampaamon.
Tällä tavalla yrityksen aloittaminen 
on yleensä aika turvallista.

Yritysidea voi olla myös 
täysin uusi idea tai keksintö.
Tällöin yrittäjän täytyy miettiä,
miten hän tekee keksinnöstä valmiin tuotteen.
Tämä on ehkä vaikein tapa perustaa yritys.
Myös rahoituksen saaminen
voi olla alussa vaikeaa.

Tärkeintä on pohtia, 
millä tavalla oma yritys erottuu
muista saman alan yrityksistä.
Siksi yrittäjän kannattaa tarkkailla
muita alan yrityksiä, kysyntää 
ja yritysten välistä kilpailua alalla. 

Toimivan yrityksen ostaminen
Voit aloittaa yrittäjänä myös siten, 
että ostat toimivan yrityksen.
Se voi olla helpompi tapa aloittaa,
sillä silloin yrityksellä on yleensä
jo olemassa asiakkaat ja tuotteet.
Yrittäjän täytyy kuitenkin muistaa,
että vanhat asiakassuhteet eivät säily itsestään, 
vaan asiakkaiden luottamus täytyy ansaita.
Yleensä uusi yrittäjä myös muuttaa 
vanhaa yritystä jollain tavalla paremmaksi.
 
Jos ostat toimivan yrityksen, voit ostaa 

1. koko yrityksen 

2. jonkin osan yrityksestä 

3. pelkän liiketoiminnan 

4. osan liiketoiminnasta.

Jos ostat pelkän liiketoiminnan,
yrityksen vanhat velat eivät siirry sinulle.
Siksi pelkän liiketoiminnan ostaminen
on turvallisempaa kuin koko yrityksen 
ostaminen.

Suomessa on paljon yrityksiä myynnissä. 
Löydät julkisesti myynnissä olevat yritykset 
Suomen yrittäjien hakupalvelusta
www.yritysporssi.fi.

Yritysidea?
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Yritys voi olla myytävänä myös hiljaisesti.
Silloin sitä ei löydy Yrityspörssi-sivulta.

Jos haluat ostaa yrityksen 
tai osan yrityksestä, selvitä tarkasti, 
missä kunnossa yritys on taloudellisesti.
Eli sinun täytyy selvittää,
onko yrityksen toiminta kannattanut 
ja onko sen kirjanpito kunnossa.
Uusyrityskeskuksen neuvojat,
taloushallinnon ammattilaiset 
sekä lakiasiantuntijat voivat auttaa sinua
selvittämään yrityksen kunnon ja 
neuvoa käytännön asioissa.

”Hyvä liikeidea sisältää ajatuksen siitä,

• mitä tuotteita ja palveluita tarjotaan

• kenelle myydään

• millä keinoilla myydään.

Liikeidean perusta on yrittäjän oma 
osaaminen.”

Sari Söderlund 
Vantaan Uusyrityskeskus 

Yritysneuvojan vinkki
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Yrittämiseen ja yrittäjämäiseen
toimintatapaan on monia muotoja.
Yrittämisen voi aloittaa ensin ”kevyesti”,
esimerkiksi sivutoimisena 
tai väliaikaisena yrittäjänä.
Myös yhdessä yrittäminen on
yleisempää kuin ennen, erityisesti nuorilla.

Franchising-yrittäjyys
Franchising tarkoittaa, että joku on 
kehittänyt liikeidean ja toimintamallin
ja tarjoaa sitä muiden yritysten käyttöön.
Franchisingissa oma yrityksesi 
ostaa luvan käyttää valmista mallia.
Näin syntyy samalla tavalla toimivien 
yritysten verkosto eli franchising-ketju. 
Franchising-periaatteella toimivia yrityksiä
on esimerkiksi ravintola-alalla.
Franchising-ketjuihin haetaan 
jatkuvasti uusia yrittäjiä.
Löydät tietoa niistä osoitteesta  
www.ketju.fi.

Suomen Franchising-Yhdistys 
on julkaissut ohjeita ja sääntöjä
Suomessa toimivia yrityksiä varten.

Lisätietoa: www.franchising.fi 

Kevytyrittäjyys
Kevytyrittäjyys tarkoittaa,
että hankit itse omat työsi 
ja määräät työllesi hinnan.
Laskutuksen asiakkaalta 
ja palkanmaksun sinulle
hoitaa kuitenkin laskutuspalvelu.
Se hoitaa myös lakisääteiset ilmoitukset
ja maksut Verohallinnolle ja muille 
viranomaisille sekä vakuutusyhtiöille.

Laskutuspalvelu laskuttaa 
sinulta oman palvelumaksunsa.

Sivutoiminen yrittäjyys
Sivutoiminen yrittäminen opiskelun
tai palkkatyön ohessa on lisääntynyt. 

Sivutoimisena yrittäjänä voit varmistaa,
onko liiketoimintasi kannattava.  
Voit siis kokeilla, löydätkö tarpeeksi asiakkaita
ja onko päätoiminen yrittäjyys mahdollista.

Sivutoimiseen yritystoimintaan
et voi saada starttirahaa. 
Starttirahaa voidaan kuitenkin myöntää sitten, 
jos laajennat sivutoimisen yritystoimintasi
päätoimiseksi. 

Startup-yrittäjyys
Startup-yritykset ovat yleensä 
tekniikan alan yrityksiä,
jotka ovat toimintansa alkuvaiheessa
ja joiden liikeideassa on jotain uutta ja erilaista.

Toiminta ei aluksi yleensä tuota voittoa,
ja sitä rahoitetaan riskirahoituksella.
Tällöin rahoituksen takaisinmaksu 
riippuu yrityksen tuloksesta.
Startup-yrityksen tavoite on usein
nopea kasvu ja kansainvälistyminen.

Osakkuus
Voit olla osakkaana jossakin yrityksessä
eli omistaa siitä osan.
Jos työskentelet yrityksessä,
työskentelysi voi olla yrittäjämäistä.
Tämä riippuu siitä, miten toimivalta 
ja vastuu on jaettu yrityksessä.

Yrittämisen monet muodot
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Tiimiyrittäjyys
Voit perustaa yrityksen   
yhdessä toisten henkilöiden kanssa.
Tällöin kaikki henkilöt ovat yhdessä 
vastuussa siitä, että yritys menestyy.
Tiimiyrittäjyyttä voi syntyä myös siten,
että kaksi yritystä yhdistyy yhdeksi.
Tällöin molempien vanhat osakkaat 
voivat tulla uuden yhtiön osakkaiksi.
Etenkin nuoret haluavat perustaa
yrityksiä yhdessä. 
Mukana voi olla osaajia eri aloilta. 

Sosiaalinen yrittäjyys
Sosiaalinen yritys antaa töitä henkilöille,
joiden on muuten vaikea työllistyä.  
Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi 
pitkäaikaistyöttömät tai sairauden
tai vamman vuoksi vajaakuntoiset ihmiset.

Sosiaalinen yritys maksaa palkkaa
samalla tavalla kuin muut yritykset.
Yritys voi kuitenkin saada 
työllistämiseen palkkatukea.
Tukien osuuden pitää olla 
alle puolet liikevaihdosta.
Sosiaalinen yritys voi olla 
yritysmuodoltaan mikä vain.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 
ylläpitää sosiaalisten yritysten rekisteriä.
Hakemuslomakkeen (TEM309) 
saa sivulta www.yrityssuomi.fi.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys
Yhteiskunnallinen yritys käyttää 
yrityksen liikevoiton jonkin tärkeän 
yhteiskunnallisen asian tai ympäristön hyväksi.
Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen 
tai vammaisten ihmisten kuntoutus.
Suurin osa yrityksen voitosta käytetään 
halutun päämäärän edistämiseen.
Yhteiskunnallinen yritys voi olla 
yritysmuodoltaan mikä vain.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Sinulla on jo yritysidea.
Seuraava askel on muokata
se liikeideaksi.

Liikeidea kertoo kolme asiaa:

1. Mitä myyt?  

2. Kenelle myyt? 

3. Miten myyt?

Sinun kannattaa miettiä,
voiko tuotteesi menestyä.
Tarjoaako tuotteesi jotain uutta?
Onko se halvempi, parempi, 
hauskempi tai helpompi kuin kilpailijoilla?
Parhaan käsityksen saat,
kun teet tai tilaat markkinakyselyn 
tai markkinatutkimuksen.

Liikeidea pitää voida toteuttaa
Uuden yrityksen perustaminen
kannattaa suunnitella hyvin.
Silloin yritys menestyy paremmin.
Kun mietit liikeideaa, tärkeitä sanoja 
ovat toimiala ja kilpailutilanne.

Toimiala tarkoittaa sitä alaa, jolla yritys toimii.
Eri toimialoja ovat esimerkiksi 
rakentaminen, siivous ja ravintolatoiminta.

Mieti oman toimialasi kilpailutilannetta.
Joillakin aloilla on jo paljon kilpailijoita,
jotka tarjoavat samanlaista tuotetta.
Silloin voitot voivat jäädä pieniksi,
ja yrittäjän on pakko myydä 
halvemmalla kuin muut.

Yritä keksiä sellainen yrityksen liikeidea, 
jossa tuote on uusi ja erilainen.
Silloin sinulla on vähemmän kilpailijoita.
Toisaalta silloin sinun on 
vaikeampi etukäteen tietää,
mikä on tuotteen kysyntä
ja kannattaako yritys.
Ennen kuin perustat yrityksen,
selvitä, paljonko tuotteellasi on kysyntää,
paljonko sitä halutaan ostaa.
Selvityksen perusteella voit laskea,
onko liikeideasi kannattava.

Mieti 

• Hyöty asiakkaalle:  
Miksi asiakas haluaa tuotteen?

• Imago:   
Miksi asiakas haluaa ostaa juuri sinulta?

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

• Asiakkaat:   
Miten tavoitat asiakkaat?   
Paljonko heitä on? 
Paljonko he haluavat maksaa?   
Miten he haluavat maksaa?

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

• Voimavarat:   
Tarvitaanko toimitilat? 
Tarvitaanko koneita ja laitteita?  
Mistä saat rahaa aloittamista varten?  
Riittääkö osaaminen ja kokemus?

Liikeidea



Yrityksen perustaminen edellyttää
muun muassa seuraavia asioita:
• liiketoimintasuunnitelman  

laatiminen
• rahoituksen hankkiminen
• markkinoinnin  

ja myynnin  suunnittelu
• hinnoittelun suunnittelu.

Joni AlWindi, Edvisto:

”Yrityksen perustamisessa tärkeintä on 
ryhtyä toimimaan, kärsivällisesti ja 
kovalla uskolla ideaan.”

Ennen yrityksen 
perustamista 

 Edvisto 
 (DiSEL21 Oy) 

• Joni AlWindi ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2015.

• Käyttänyt Helsingin uusyrityskeskuksen 
neuvontapalveluita.

• EdVisto tarjoaa videokerronnan alustan  
ja menetelmiä oppimiseen koulussa. 
 
Lue Jonin yrittäjätarina nettisivuiltamme 
osoitteesta www.uusyrityskeskus.fi! 
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Liiketoimintasuunnitelma
Mikä on liiketoiminta suunnitelma?
Liiketoimintasuunnitelma (LTS) on 
kirjallinen suunnitelma yrityksen toiminnasta.
Liiketoimintasuunnitelmaan kirjoitat tarkasti,
miten lähdet toteuttamaan liikeideaasi.
Siinä selvitetään yrityksen toiminta,
päämäärät, tavoitteet, rahoitus 
ja kannattavuus.

Hyvässä liiketoimintasuunnitelmassa
selvitetään

• tuotteen ominaisuudet

• asiakkaat

• kilpailutilanne

• yrittäjän koulutus ja osaaminen

• tuotteen markkinointi

• kannattavuus

• rahamäärä, joka tarvitaan aloittamiseen

• toiminnan riskit. 

Liiketoimintasuunnitelma todistaa,
että yrityksesi menestyy.
Tarvitset suunnitelmaa, jos haet 
starttirahaa, yritystukia tai lainaa.
Tarvitset sitä myös silloin, 
jos haet sijoittajia tai liikekumppaneita, 
vuokraat liiketilaa ja etsit tavarantoimittajia.

Voit tehdä liiketoimintasuunnitelman verkossa.
Hyviä työkaluja löytyy osoitteista:
www.liiketoimintasuunnitelma.com
oma.yrityssuomi.fi 
www.onnistuyrittajana.fi.

https://oma.yrityssuomi.fi/
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1. Liikeidean kuvaus
Kerro, mitä myyt, kenelle myyt ja miten myyt.
Kerro, mitä uutta liikeideassasi on 
ja miksi asiakkaat haluavat tuotteesi.

2. Osaamisen kuvaus
Osaaminen tukee liiketoimintaa.
Onko sinulla ja yhtiökumppaneillasi 
sopiva koulutus ja työkokemus?
Kerro osaamisen vahvuudet ja heikkoudet.

3. Tuotteen kuvaus
Kerro tuotteen ominaisuudet,
hyvät ja huonot puolet.
Vertaile tuotettasi kilpailijoiden tuotteisiin.
Kerro, miten hinnoittelet tuotteesi. 

4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet
Kerro, ketkä ovat asiakkaitasi ja missä he ovat.
Mitä asioita he arvostavat
 juuri sinun tuotteessasi?
Mihin asiakkaan tarpeeseen 
tuotteesi vastaa?

5. Toimiala ja kilpailutilanne
Kerro, mikä on toimialasi.
Millainen kilpailutilanne alallasi on?
Kerro, tuotko alalle jotain uutta.
Miten erotut kilpailijoista?
Vertaa tuotetta kilpailijoiden 
vastaaviin tuotteisiin.

6. Markkinoiden laajuus ja kehitys
Kerro, mille markkinoille suuntaat:
tietylle paikkakunnalle, kotimaan 
markkinoille,
Eurooppaan vai koko maailmaan.
Mieti asiakasmäärät ja kehitysnäkymät.
Voiko toimintasi laajentua?
Millaisia esteitä markkinoille pääsyyn on?

Liiketoimintasuunnitelman osat
 

7. Markkinointi ja mainonta
Kerro, miten aiot markkinoida tuotettasi.
Miten saat asiakkaat ostamaan?
Miten kohdennat mainokset?
Miten erotut muista?
Mieti yrityksen nimi ja ilme.
Mieti, mitä yrityksen ilmeen luominen maksaa.

8. Riskit
Yritystoimintaan liittyy aina riskejä.
Niitä ei voi poistaa,
mutta niitä voi pienentää suunnittelulla.
Kerro, mitkä ovat yrityksesi riskit nyt.
Millaisia riskejä on tulevaisuudessa?
Voidaanko liikeideasi kopioida?
Miten yritykseesi vaikuttaa yleinen taloustilanne?

9. Aineettomat oikeudet
Aineettomat oikeudet eli 
immateriaalioikeudet tarkoittavat 
esimerkiksi ideoiden, muotoilun 
ja tunnusmerkin suojaamista siten,
että muut eivät voi käyttää niitä ilman lupaasi.
Suunnittele, miten suojaat.
Tietoa on Patentti- ja rekisterihallituksen
sivuilla www.prh.fi.

Tarvitsetko salassapitosopimuksia 
yhteistyökumppaneiden kanssa?
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yrittäjyyteen
Selko-opas

RAHAN LÄHTEET     EUR

Oma pääoma

osakepääoma 0

omat rahasijoitukset 4 400

apporttiomaisuus 500

osakaslaina 0

Lainapääoma

pankkilaina 6 000

Finnveran laina 0

muu laina 0

RAHAN LÄHTEET 
YHTEENSÄ 10 900

RAHAN TARVE EUR

perustamismenot 110

tuotantovälineet 2 000

laiteasennukset 500

tietokoneet ja ohjelmointi 1 500

auto 0

puhelin/internet 200

toimistotarvikkeet 300

apporttiomaisuus (olemassa olevat koneet, työvälineet ja tarvikkeet) 500

markkinointi-investoinnit 800

alkuvarasto 1 000

käyttöpääoma 3 200

kassareservi (esimerkiksi vakuutuksia, matkakuluja ja muita kuluja 
varten ennen kuin yritys alkaa saada rahaa tilille) 790

RAHAN TARVE YHTEENSÄ 10 900

Esimerkki rahoituslaskelmasta (yritys siivousalalta, toiminimi)

10. Laskelmat

a. Rahoituslaskelma:
Rahoituslaskelma kertoo, 
paljonko rahaa tarvitset alussa.
Kuinka paljon rahaa täytyy olla,
että yritys voi aloittaa?

Mieti esimerkiksi 

• koneet

• takuuvuokra

• rekisteröintimaksut

• mahdollinen alkuvarasto

• käyttöpääoma  
(esimerkiksi 3 kuukautta varten). 

Käyttöpääomaa tarvitaan esimerkiksi
palkkoihin, vuokriin, vakuutuksiin ja
muihin maksuihin, jotka täytyy maksaa,
vaikka toiminta ei tuo vielä rahaa.

Rahoituslaskelmaan merkitään myös,
mistä yritys saa rahaa, esimerkiksi
pääoma, yritystuet ja lainat.

Katso esimerkki rahoituslaskelmasta.
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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 65 451 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 %) 0 e 0 e

YEL-vakuutus 197 e 2 362 e

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

palkat 0 e 0 e

palkan sivukulut 0 e 0 e

toimitilakulut 0 e 0 e

korjaus ja ylläpito 30 e 360 e

leasingmaksut 0 e 0 e

viestintäkulut (puhelin, internet tms.) 80 e 960 e

toimistokulut 20 e 240 e

matka- ja autokulut, päivärahat 500 e 6 000 e

markkinointikulut 200 e 2 400 e

kirjanpito, tilintarkastus, veroilmoitus jne. 100 e 1 200 e

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 1 357 e 16 282 e

MYYNTIKATETARVE (A+B) 3 435 e 41 221 e

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

LIIKEVAIHTOTARVE 3 860 e 46 321 e

 + alv 24 % 926 e 11 117 e

KOKONAISMYYNTI-/LASKUTUSTARVE 4 786 e 57 438 e

RAHAN LÄHTEET     EUR

Oma pääoma

osakepääoma 0

omat rahasijoitukset 4 400

apporttiomaisuus 500

osakaslaina 0

Lainapääoma

pankkilaina 6 000

Finnveran laina 0

muu laina 0

RAHAN LÄHTEET 
YHTEENSÄ 10 900

Esimerkki kannattavuus laskelmasta (toiminimi)

b. Kannattavuuslaskelma:
Kannattavuuslaskelma kertoo, 
paljonko tuotetta pitää myydä,
että yritys kannattaa.
Sen avulla voi nähdä,
onko myyntimäärä mahdollista saavuttaa
ja mikä on tuotteen oikea hinta.

Katso esimerkki kannattavuuslaskelmasta.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

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 mietit,
miten toteutat kannattavuuslaskelman tavoitteet.
Mieti esimerkiksi eri asiakasryhmiä. 
Minkä verran tuotetta täytyy myydä eri ryhmille?
Mieti myös, voitko antaa alennuksia.
Ota huomioon myytävien tuotteiden kulut.

Katso esimerkki myyntilaskelmasta.

”Hyvä liiketoimintasuunnitelma kertoo,
mitä yritys myy, miten ja kenelle.
Laskemilla osoitetaan,
miten yritys saadaan kannattamaan.”

Tommi Virkama
Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia 

Yritysneuvojan vinkki
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Yrittäjän on hyvä selvittää 
yrityksen vahvuudet ja heikkoudet.
Mitkä uhkatekijät vaarantavat
yrityksen tulevaisuutta?
Mitkä mahdollisuudet 
edesauttavat yrityksen menestymistä?

Yrityksen vahvuudet ja heikkoudet 
(SWOT-analyysi)

 Esimerkki SWOT-analyysistä: 

Vahvuuksia

• vahva osaaminen

• kokemus

• alan tuntemus

• uusi tuote markkinoilla

• kansainväliset kontaktit

Mahdollisuuksia

• kansain välistyminen

• hyvät kasvumahdollisuudet

• 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

Voit selvittää yrityksen vahvuuksia 
ja heikkouksia liiketoiminnan 
nelikenttäanalyysin (SWOT) avulla. 
Sen avulla pystyt arvioimaan 
yrityksesi tulevaisuuteen vaikuttavat asiat 
ja varautumaan niihin. 
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Starttiraha voidaan antaa henkilölle,
joka ryhtyy päätoimiseksi yrittäjäksi.
Starttirahaa voidaan myöntää myös henkilölle,
joka siirtyy sivutoimisesta yrittäjästä 
päätoimiseksi yrittäjäksi.

Starttiraha turvaa yrittäjän toimentulon
yritystoiminnan alkuvaiheessa.
Starttirahasta päättää TE-toimisto.
Kun mietit oman yrityksen perustamista,
ota yhteys TE-toimistoon ja selvitä,
voitko saada starttirahaa 
(www.te-palvelut.fi). 

Yrityksen toimintaa ei saa aloittaa 
ennen kuin TE-toimisto on päättänyt 
starttirahasta.

Kuka voi saada starttirahaa?
Starttirahaa voi saada, jos 

1. hakijalla on kokemusta yrittämisestä 
 tai hän on käynyt yrittäjäkoulutuksen 

2. kyseessä on päätoiminen yrittäjyys 

3. TE-toimisto arvioi, että yrityksen   
 toiminta on kannattavaa.

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta.
Hakemukseen tarvitaan liiketoimintasuunnitelma 
sekä laskelmat kannattavuudesta ja rahoituksesta.
Useimmat uusyrityskeskukset 
voivat antaa TE-toimistolle lausunnon 
yritystoiminnan kannattavuudesta.
Lisäksi tarvitaan todistus verojen maksamisesta.
Jos veroja on maksamatta,
tarvitaan verovelkatodistus.  
Todistukset voi tilata Verohallinnon
sivuilta www.vero.fi/verovelkatodistus. 
Sen voi myös hakea Verohallinnon toimipisteestä.

Starttiraha
Starttirahaa voidaan myöntää
yhteensä enintään 12 kuukaudeksi.
Ensin starttirahaa voi saada 6 kuukaudeksi.
Sille voi kuitenkin hakea jatkoa. 
Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen.
Yrittäjä tekee jokaisesta kuukaudesta 
maksatushakemuksen, 
jonka perusteella starttiraha maksetaan.
Hakemus starttirahasta ja maksatushakemukset 
ovat osoitteessa
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi. 

Jotkut TE-toimistot tarjoavat 
maksutonta palvelua yrityksen kehittämiseen.
Sitä saavat yrittäjät, jotka saavat starttirahaa. 

Kuka ei voi saada starttirahaa?
Starttirahaa ei voi saada, jos 

1. TE-toimisto arvioi, että yritystoiminta on 
  alusta saakka tarpeeksi kannattavaa 

2. starttiraha voisi vääristää kilpailua  
 toimialalla 

3. yritys on aloittanut päätoimisen  
 toiminnan  ennen kuin TE-toimisto on  
 päättänyt starttirahasta 

4. hakija ei ole maksanut veroja tai   
 hänellä on muita olennaisia  
 maksuhäiriöitä. 

Vuonna 2017 starttiraha
on 32,40 euroa päivässä.



23Ennen yrityksen perustamista

Starttirahaa ei makseta myöskään silloin, 
jos yrittäjä saa toimeentulonsa muualta,
eli jos yrittäjä saa palkkaa, tukia 
tai muita etuuksia. 

Soviteltu päiväraha
Soviteltu päiväraha on 
työttömyysetuus, jota maksetaan
osittaisen työskentelyn ajalta.
Myös yrittäjä voi saada
soviteltua päivärahaa, 
jos yritystoiminta työllistää yrittäjää
sivutoimisesti tai lyhyen aikaa.

Ratkaisevaa on työmäärä
yritystoiminnassa, 
eivät siitä saadut tulot.

TE-toimisto ratkaisee, voiko yrittäjä 
saada soviteltua päivärahaa.
Päivärahan maksaa työttömyyskassa
tai Kela. 

Lisätietoa: www.te-palvelut.fi
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Uuden yrityksen aloittamiseen 
tarvitaan yleensä rahaa.
Rahan määrä riippuu siitä,
mikä on yrityksen toimiala,
eli mitä se tekee.
Jos yrittäjä myy omaa osaamistaan,
kuten tulkki tai kääntäjä,
yritys tarvitsee rahaa alussa vähemmän 
kuin esimerkiksi ravintola.

Kun teet liiketoimintasuunnitelman,
teet samalla rahoituslaskelmat.
Silloin sinun täytyy miettiä,
kuinka paljon rahaa täytyy olla,
että yritys voi aloittaa.
Lisäksi täytyy miettiä, 
mistä rahat saadaan.
Lisätietoa liiketoimintasuunnitelmasta
on osoitteessa 
www.liiketoimintasuunnitelma.com.

Oma pääoma
Yrittäjä voi sijoittaa yritykseen 
omaa rahaa tai muuta omaisuutta (apportti).
Yrittäjän omia rahoja, työkaluja tai koneita
kutsutaan omarahoitukseksi.
Esimerkiksi pankit vaativat 
tietyn määrän omarahoitusta,
ennen kuin ne antavat lainaa.

Myös yrittäjän ystävät tai perheenjäsenet
voivat sijoittaa yritykseen rahaa tai omaisuutta.
Näin he voivat saada omistusosuuden 
yritykseen.

Yrityksen rahoitus
Vieras pääoma
Jos oma pääoma ei riitä,
tarvitaan vierasta pääomaa eli lainaa.
Pankit vaativat lainalle vakuudet.
Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, 
että sinun täytyy antaa vakuudeksi
asuntosi tai muuta omaisuutta
siltä varalta, että et pysty 
maksamaan lainaa takaisin.

Lainalle sovitaan korko ja korkomarginaali.
Korko tarkoittaa sitä hintaa,
joka pankille on maksettava rahasta.
Korkomarginaali on se summa,
jonka pankki haluaa itselleen.
Lainatarjous kannattaa kysyä 
useasta eri pankista.

Lainaa voi ottaa myös tutuilta tai 
perheenjäseniltä.
Kaikki lainat, niiden korot ja takaisinmaksuajat
kannattaa aina sopia kirjallisesti.

Lainoja ja takauksia yrityksille
tarjoaa Finnvera.
Oma pankkisi hoitaa neuvottelut 
Finnveran kanssa.
Lisätietoa: www.finnvera.fi

Lyhytaikaista apua rahoitukseen
voi saada myös esimerkiksi 
pidentämällä maksuaikaa,
käyttämällä luottotilejä tai luottokortteja
sekä leasing-ratkaisuilla.
Leasing-rahoitus on pitkäaikaista vuokrausta.
Muut rahoituksen järjestelyt voivat
kuitenkin olla kalliimpia kuin pankkilaina.
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Pääomasijoitukset
Pääomasijoittaja tarkoittaa 
henkilöä tai yritystä,
joka sijoittaa rahaa yritykseen.
Siten pääomasijoittaja omistaa
osan yrityksen osakkeista, 
yleensä kuitenkin alle 50 prosenttia.
Pääomasijoittaja haluaa sijoitukselleen
merkittävän tuoton.
Sijoituksen ehdot on syytä määritellä
huolellisesti osakassopimuksessa.

Eräs tapa rahoittaa toimintaa on joukkorahoitus.
Joukkorahoitus tarkoittaa, että rahaa 
kerätään isolta joukolta yksityisiä ihmisiä.
Joukkorahoitukseen on 
useita erilaisia toimintamalleja.

Varaa aloittamiseen käyttöpääomaa, 
sillä alussa menot ovat 
yleensä suuremmat kuin tulot.

Yrityksen kehittämisavustus 
ELY-keskus voi antaa 
yritykselle kehittämisavustusta,
jolla yritys voi kehittää toimintaansa
ja tehdä investointeja. 
Toiminnan kehittämistä voi olla 
esimerkiksi osaamisen vahvistaminen 
tai kansainvälistyminen.

Yritys tekee tuettavasta asiasta hankkeen
ja laatii siitä hankesuunnitelman.
Yrityksen pitää itse maksaa 
vähintään puolet hankkeen kuluista.
Kehittämisavustusta on haettava 
ennen kuin hanke aloitetaan.

Lisätietoa tuettavan hankkeen
vaatimuksista: www.ely-keskus.fi

Maaseudun yritystuet
Jos perustat yrityksesi maaseudulle, 
mutta toimialasi ei ole maatalous,
voit saada maaseudun yritystukea
ELY-keskuksesta.

Maaseudun yritystukien tarkoitus on,
että maaseudulle saadaan työpaikkoja.
Voit käyttää saamaasi tukea 
yrityksen perustamisen kuluihin tai
esimerkiksi uusien koneiden hankintaan
tai markkinoinnin kehittämiseen.

Huomaa, että starttirahaa ja maaseudun 
yritystukea ei voi saada yhtä aikaa.

Lisätietoa: www.ely-keskus.fi 

Julkinen rahoitus 
Aloittava yritys voi saada julkista rahoitusta. 
Suurimmat tukijat ovat ELY-keskus ja Tekes. 

Tekesin rahoitus 
Tekes rahoittaa erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä,
jotka haluavat kansainvälisille markkinoille.
Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa.
Tekes auttaa yrityksiä kehittämään 
toimintaansa ja tuotteitaan.
Tekes sekä rahoittaa että tarjoaa 
yrityksen avuksi asiantuntijoita.
Rahoitusta varten perustetaan projekti, 
jonka kuluista Tekes rahoittaa osan.

Lisätietoa: www.tekes.fi  
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Rahoitusvaihtoehdot

Omarahoitus: oma pääoma ja vakuudet

Laina (esimerkiksi pankit, Finnvera): yrittäjä maksaa korkoa

Pääomasijoitukset: yrittäjä antaa osakkuuksia yrityksestä
ja jakaa osinkoa yrityksen tuotosta

Julkinen rahoitus (esimerkiksi ELY-keskus, Tekes): 
avustusta tai lainaa; yrittäjä käyttää esimerkiksi yrityksen 
käynnistämiseen, kansainvälistymiseen, kasvuun ja investointeihin

Maaseudun yritystuki: tukea yritykselle, jonka toimiala ei ole maatalous

Team Finlandin kansainvälistymispalvelut 
Jos yrityksesi haluaa kansainvälistyä
eli toimia myös ulkomailla,
tarvitset sitä varten ehkä
neuvontaa, koulutusta tai rahoitusta.
Team Finlandista löydät tiedot
kaikista erilaisista tuista ja palveluista,
jotka ovat valtion rahoittamia ja
jotka voivat auttaa yritystäsi.

"Kun arvioit rahoitustarvetta, 
ota huomioon esimerkiksi:

• toimitilan kustannukset

• työvälineet

• alkuvaraston määrä

• markkinointikulut alussa

• käyttöpääoma alussa,  
kun toiminta ei vielä tuo rahaa."

Timo Lehmusmetsä
Kouvolan Seudun Uusyrityskeskus

Erityyppisiä rahoituspalveluita
tarjoavat useat eri toimijat.

Lisätietoa: www-team.finland.fi
Yhteydenottolomake:
www.tekes.fi/team-finland-yhteydenotto

Yritysneuvojan vinkki
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Mistä saat asiakkaita?
Ennen kuin perustat yrityksen,
kannattaa selvittää markkinatilanne.
Millaiseen tarpeeseen yrityksesi vastaa?

Selvitä seuraavat asiat: 

• Paljonko asiakkaita on alueellasi?

• Ketkä ovat kilpailijoitasi?

• Millä tavalla olet heitä parempi?

• Millä tavalla olet heitä huonompi?

Näiden tietojen perusteella voit päättää,
kannattaako yritystä perustaa.

Tarvitset vastaukset näihin kysymyksiin:

• Ketkä ovat asiakkaitasi?

• Paljonko heitä on alueellasi?

• Millaisiin ryhmiin asiakkaat voidaan jakaa?

• Miten tavoitat asiakkaat?

• Paljonko asiakkaat ovat valmiita maksamaan?

• Miksi asiakas haluaisi ostaa juuri sinulta?

Voit etsiä tietoja internetistä 
tai sosiaalisen median eri kanavista. 
Markkinatilanteesta saat tietoa myös 
esimerkiksi uusyrityskeskuksesta, 
ELY-keskuksesta ja yrittäjäjärjestöistä. 

Voit myös saada vastauksia 
suoraan asiakkailta.
Voit tehdä kyselyn sähköpostilla, 
verkkokyselyn tai kyselyn haastattelemalla.
Tärkeintä on selvittää,
onko yritykselläsi mahdollisuus
toimia vai ei.

Markkinointi, myynti ja mainonta
Yrittäminen on myyntityötä
Yrittämisessä myyminen on tärkeintä.
Jos asiakkaat eivät halua ostaa
tuotettasi, yrityksesi ei voi toimia.
Yrityksen tulot tulevat asiakkailta,
siksi on tärkeintä huolehtia myynnistä.
Myynnistä täytyy saada tarpeeksi katetta,
jotta voit maksaa kaikki yrityksen kulut.

Yrittäjän taito myydä tuotettaan
vaikuttaa ratkaisevasti siihen,
miten yritys menestyy.

Myyntityön perusta on 
asiakkaan tarpeiden tunnistaminen
Myyntityössä on tärkeintä tietää,
mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset. 
Opettele huomaamaan,
mitä asiakkaasi tarvitsevat.
On tärkeää, että asiakas luottaa sinuun. 
Myynnin perusasioita ovat 
luottamuksen syntyminen 
ja vahvistaminen sekä 
toimiva vuorovaikutus asiakkaan kanssa. 

Myyntityössä on monta vaihetta,
kuten ensimmäinen kontakti,
tarjouksen tekeminen, neuvottelu
ja kaupan päättäminen.
Eri vaiheet kannattaa suunnitella ennakkoon.
Paljonko myyntiin menee aikaa?
Miten hankit tiedot asiakkaista?
Miten seuraat myyntiä? 
Mitä tarvitset, että myynti onnistuu?



29Ennen yrityksen perustamista

Myyntitaitoja voi opetella  
ja myyntiapua voi ostaa
Sinusta voi ehkä tuntua, 
että sinun omat myyntitaitosi eivät riitä.
Silloin voit opiskella taitoja lisää.
Myyntikoulutuksia on monenlaisia.
Koulutuksen avulla opit lisää 
esimerkiksi neuvottelutaitoja,
tavoitteiden asettamista, 
tilannetajua ja sosiaalisia taitoja.
Taidot antavat itseluottamusta.

Voit myös ostaa apua toiselta yritykseltä,
joka tarjoaa myynnin palveluita.
Kannattaa kuitenkin muistaa, 
että silti jokainen yrittäjä tekee 
myyntityötä aina myös itse.

Mikä on markkinoinnin  
ja mainonnan ero?
Mainonta pyrkii suoraan vaikuttamaan siihen,
että asiakas ostaa tuotteen.
Mainonta myös tekee tuotetta tunnetuksi.
On tärkeää, että mainos kertoo totta.
Jos mainos kertoo tuotteesta väärää tietoa,
asiakas ei ehkä enää tule toista kertaa.

Markkinointi sisältää kaikki ne toimet,
joiden avulla saadaan aikaan myyntiä. 
Markkinointia voi suunnitella
miettimällä näitä neljää asiaa:

• tuotteen ominaisuudet

• hinta

• saatavuus tai myyntipaikka

• markkinointiviestintä. 

Tuote
Tuote on tavara tai palvelu ja sen ominaisuudet, 
tuotenimi, lupaus takuusta, uutuusarvo ja 
erottautuminen kilpailevista tuotteista.

Hinta
Tuotteen hintaan vaikuttavat kilpailutilanne, 
asiakkaan ajatukset tuotteen arvosta, 
tuotantokulut ja alennukset. 

Saatavuus ja myyntipaikka 
Myyntipaikka on se paikka, 
josta tuotteen voi ostaa. 
Paikka voi olla myymälä tai verkkokauppa.
Saako asiakas tuotteen helposti?

Markkinointiviestintä
Markkinointiviestintä tarkoittaa 
kaikkia tapoja, joiden avulla 
yritys voi kertoa tuotteestaan. 
Siihen kuuluvat mainonta, 
viestintä myyntipisteessä tai internetissä, 
myyntikampanjat, PR (public relations) ja 
puskaradio eli asiakkaiden viestit toisilleen.

Yrityksen markkinointisuunnitelma
auttaa tekemään markkinoinnista
yhtenäistä ja selkeää.
Suunnitelman avulla yritys voi 
kehittää markkinointia ja seurata,
miten yritys saavuttaa tavoitteet.

Jos myynti ei kasva,
kannattaa miettiä syitä siihen.
Pitääkö muuttaa markkinoinnin
ja mainonnan tyyliä ja tapoja?
Ovatko asiakkaiden tarpeet muuttuneet
siten, että he toimivat uudella tavalla?
Ovatko kilpailijat muuttaneet 
omaa toimintaansa?
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Miten markkinoilla menestyy?
Yrityksen menestyminen vaatii sitä,
että yrittäjä tuntee toimialan ja 
kilpailijat sekä erottuu kilpailijoista.
Markkinoinnin tavoite on osoittaa,
että sinun yrityksesi on parempi kuin muut.
Siksi markkinointi on tärkeä osa
koko yrityksen toiminnan suunnittelua. 

Markkinoinnin lähtökohta ovat asiakkaat.
Markkinointi on erilaista erilaisille asiakkaille.
Mieti siis, kenelle myyt ja mitä hyötyä 
asiakkaasi saavat tuotteestasi.
Keskity asiakkaaseen enemmän
kuin oman tuotteesi ominaisuuksiin.

Markkinoinnin tavoitteena on 
hankkia uusia asiakkaita 
ja säilyttää vanhat asiakkaat.
Kannattaa panostaa siihen,
että vanhat asiakkaat pysyvät.
Uusien asiakkaiden hankkiminen 
on yleensä paljon kalliimpaa
kuin vanhojen asiakkaiden säilyttäminen.
Tyytyväiset asiakkaat myös suosittelevat
yritystäsi tutuilleen.

Markkinoinnin lähtökohta ovat asiakkaat.
Markkinoinnin keinot ratkaisee se,
kenelle myyt tuotettasi.

Kohderyhmän valitseminen
Kohderyhmä on se asiakasryhmä,
jolle haluat myydä tuotettasi.
Mieti, kenelle oma tuotteesi on tarkoitettu.
Kohderyhmiä voi rajata monella tavalla.
Sopiiko tuotteesi paremmin nuorille vai vanhoille?
Sopiiko se paremmin kaupunkilaisille vai
maalla asuville?

Markkinoinnissa kannattaa keskittyä 
rajattuun kohderyhmään.
Sillä tavalla saat vähimmällä työllä eniten myyntiä. 
Esimerkiksi lastenleluja kannattaa mainostaa 
lehdessä, jota pienten lasten vanhemmat lukevat.

Mainosvälineiden valinta
Mieti, mitkä mediat ovat sinun asiakkaillesi tärkeitä. 
Tutustu eri mainosvälineiden ominaisuuksiin.
Huomaa, että mainostamisen hinnat 
voivat vaihdella paljon.

Erilaisia medioita ovat

• sanomalehdet, paikallislehdet,  
aikakauslehdet 

• internet (esimerkiksi blogit, pelit,  
sosiaalinen media)

• televisio 

• ulkomainokset 

• radio

• elokuva (esimerkiksi tuotesijoittelu)

• mobiili.

Alkavalla yrittäjällä on harvoin aikaa
ja rahaa käyttää isoihin mainoskampanjoihin.
Internet tarjoaa yrittäjälle monipuolisia
ja edullisia tapoja markkinoida tuotettaan.
Internetissä yritys voi näkyä omien kotisivujen,
verkkokaupan tai erilaisten ilmoitustilojen avulla.
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Suurin osa tuotteista ja yrityksistä
haetaan internetistä.
Kun asiakkaat ovat verkossa,
myös yrittäjän on hyvä näkyä siellä.
Muista, että internetiä käytetään
myös kännykällä ja tabletilla.

Suoramainonta on yksi tapa tavoittaa asiakkaat. 
Esimerkiksi pizzeria-yrittäjä voi jakaa mainoksia 
lähiseudun asukkaiden postilaatikoihin. 
Suoramainontaa on kaikki sellainen toiminta,
jossa asiakkaalle annetaan esitteitä 
joko paperijulkaisuna tai sähköisesti.

Tieto leviää nopeasti esimerkiksi Facebookissa.
Siksi kannattaa kohdella asiakasta hyvin. 
Jos sinusta ja tuotteestasi leviää hyviä tarinoita,
myös uudet asiakkaat löytävät luoksesi.

Sosiaalinen media yrityksen 
markkinoinnissa
Sosiaalinen media eli some
on halpa tapa markkinoida tuotetta. 
Sosiaalista mediaa täytyy kuitenkin päivittää usein.
Somen käyttöä markkinoinnissa 
kannattaa suunnitella, jotta saat hyviä tuloksia.

Sosiaalisessa mediassa on eri kanavia.
Kanavan valintaan vaikuttaa
muun muassa asiakkaiden ikä.
Kannattaa keskittyä käyttämään niitä kanavia,
joita omat asiakkaat käyttävät.

Sosiaaliseen mediaan kannattaa 
laittaa sellaista sisältöä,
jota on mukava seurata ja helppo jakaa.
Kannattaa olla positiivinen ja asiantunteva.
Siten pystyt antamaan
yrityksestäsi positiivisen kuvan.
Pelkkää suoraa mainontaa 
on kuitenkin hyvä välttää.

”Älä ajattele markkinointia
liian monimutkaisesti.
Nimeä ensin asiakasryhmät.
Mieti, missä asiakkaat ovat.
Mieti, mikä on sopivin tapa
tavoittaa kukin asiakasryhmä.”

Valentin Babitzin
Helsingin Uusyrityskeskus

Yritysneuvojan vinkki
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kun päätät tuotteesi hintaa,
mieti, onko tuotteesi halvempi
vai kalliimpi kuin kilpailijalla.
Mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan:
laadusta, hyvästä asiakaspalvelusta,
yrityksen sijainnista vai takuusta?

Mieti tarkkaan tuotteesi hintataso ja 
luo tuotteelle sen mukainen imago. 
Laadukas tuote voi olla kalliimpi.

On tärkeää, että tuotteella on 
oikea hinta heti alussa.
Hintaa on vaikea nostaa myöhemmin.
Muista, että monet asiakkaat haluavat,
että hinnoissa on neuvotteluvaraa.

Se tarkoittaa, että voit laskea hintaa hiukan,
jos asiakas sitä pyytää.
Osa asiakkaista haluaa puolestaan maksaa 
hinnaston mukaisen hinnan ilman neuvotteluja.

Jos myyt palveluja, hinnoittelu perustuu 
yleensä käytettyyn työaikaan. 
Mieti, kertooko tuntihinta tarpeeksi.
Tietääkö asiakas, kuinka monta tuntia työ vaatii?
Voit antaa esimerkkihintoja erilaisista töistä 
ja voit sopia asiakkaan kanssa työlle hintakaton.
Hintakatto tarkoittaa hintaa,
jota enempää työ ei tule maksamaan.

Hinnoittelu
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Hinnoittelussa voit käyttää erilaisia tarjouksia. 
Niitä ovat tutustumistarjoukset, 
nopean tilaajan tarjoukset tai 
halvemmat hinnat joinakin ajankohtina.
Esimerkiksi ravintoloiden lounashinnat 
tai matkatoimistojen nopean varaajan edut
ovat erilaisia tarjoushintoja.

Pidä hinnat aina asiakkaiden näkyvillä.  
Hyvä hinnasto kertoo tuotteen 
hinnan ja sisällön. 
Asiakas haluaa tietää hinnan,
jossa on arvonlisävero mukana. 
Yritysasiakas taas haluaa tietää hinnan 
ilman arvonlisäveroa, 
sillä yritysasiakas saa vähentää 
ostojen arvonlisäverot myynnin arvonlisäveroista.

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

Esimerkki: 
Kilpailijasi myy tuotetta 55 eurolla.
Sinä myyt samaa tuotetta 44 eurolla
eli 20 prosenttia halvemmalla.
Tuotteen kustannukset ovat 28 euroa.
Huomaa, kuinka paljon hintaero vaikuttaa katteeseen.

Myyntikate
Tuotteen hinnasta täytyy jäädä yritykselle rahaa,
jolla se voi maksaa kaikki yrityksen kulut.
Yritykselle jäävä raha on myyntikate tai kate.
Jos myyt kalliimmalla, katetta tulee enemmän.
Silloin riittää, että myyt tuotteita vähemmän.
Jos myyt halvemmalla, katetta jää vähemmän.
Silloin sinun täytyy myydä enemmän,
jotta yrityksesi kannattaa.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Suomessa on elinkeinovapaus.
Se tarkoittaa, että voit toimia yrittäjänä 
yleensä ilman viranomaisen lupaa.
Eräillä toimialoilla halutaan kuitenkin  
varmistaa, että yrityksen toiminta 
on turvallista yhteiskunnan, 
ympäristön tai kuluttajan kannalta.
Tällaisille toimialoille tarvitset 
joko yhden luvan, useita lupia 
tai sinun täytyy tehdä erityinen ilmoitus. 

Ennen kuin aloitat yritystoiminnan,
tarkista, tarvitsetko toimintaan lupia
tai pitääkö siitä tehdä ilmoitus jonnekin.
Esimerkiksi ravintola tarvitsee 
useita ilmoituksia tai lupia eri viranomaisilta.

Oppaan lopussa olevasta liitteestä sivulta 73 
voit tarkistaa, tarvitsetko lupia 
omalle toimialallesi 
ja mikä viranomainen luvan myöntää.
Näet myös, mitä vaatimuksia 
alalla toimivan henkilön tulee täyttää.
Luvat voit tarkistaa myös osoitteesta
www.yrityssuomi.fi. 

Luvat ovat yleensä määräaikaisia
eli ne ovat voimassa tietyn ajan.
Lupien saaminen yleensä maksaa.

Sosiaali- ja terveysalan luvat
Terveysalan ammatteja ovat 
esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, 
proviisori, kätilö tai psykologi.
Sosiaalialan ammatteja ovat
esimerkiksi sosiaalityöntekijä, 
lähihoitaja tai kodinhoitaja.
Jos olet opiskellut tällaisen ammatin
ulkomailla, tarvitset luvan 
tehdä työtä Suomessa.
Luvat myöntää Valvira.

Yksityisten sosiaalipalveluiden 
tuottaminen edellyttää myös ilmoitusta 
aluehallintovirastolle (AVI)
tai AVIn tai Valviran lupaa.

Elintarvikehuoneistot
Elintarvikehuoneiston, kuten ravintolan, 
kahvilan, kioskin tai myymälän,
täytyy tehdä ilmoitus kunnan 
elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään 
eläimistä saatavia elintarvikkeita,
kuten lihaa ja maitotuotteita,
täytyy tiloille hakea hyväksyntä.

Terveydensuojelulain mukainen 
ilmoitus
Jos perustat kampaamon tai parturin,
kauneushoitolan, jalkahoitolan tai 
tatuointiliikkeen,
sinun täytyy tehdä ilmoitus 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Jos aiot myydä tupakkatuotteita, 
tarvitset luvan kunnan terveystarkastajalta.

Tekijänoikeus suojaa musiikkia, 
kuvia ja muita teoksia
Jos yrityksen asiakastiloissa soitetaan musiikkia,
musiikista täytyy maksaa korvaukset 
Teostolle ja Gramexille.
Huomaa, että Spotify 
on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön.
Yritys ei saa soittaa musiikkia 
asiakkaille Spotifyn kautta.
Lisätietoa:
www.teosto.fi
www.gramex.fi

Luvanvaraiset toimialat 
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Kaikki musiikin esittämiseen
tarvittavat luvat voi hankkia
osoitteesta www.musikkiiluvat.fi.

Luvat lehtien, kirjojen tai internetin 
materiaalin kopioimiseen 
tai tulostamiseen antaa Kopiosto.
Lisätietoa: www.kopiosto.fi 

Jos haluat käyttää esitteessä 
tai mainoksessa kuvaa,
jonka joku toinen on tehnyt,
tarvitset luvat kuvan tekijältä,
valokuvaajalta tai kuvan oikeuksien haltijalta.

Kuvasto edustaa monia taiteilijoita ja
antaa lupia käyttää heidän teoksiaan.
Lisätietoa: www.kuvasto.fi 

Internetistä saa myös 
maksuttomia kuvia.

Maahantuontia varten 
tarvitset luvan tullilta.
Lisätietoa osoitteessa www.tulli.fi.

Selvitä aina ennen 
yrityksen perustamista:

• tarvitseeko yrityksen toiminta   
elinkeinolupaa, ilmoitusta  
tai rekisteröintiä

• edellyttääkö toiminta  
viranomaisen hyväksymistä  
tai erityistä ammattipätevyyttä. 

Katso toimialasi luvat ja
muut vaatimukset osoitteesta
www.yrityssuomi.fi > Luvat.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

• Pohjoismaiden kansalaiset  
(Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti):  
Jos oleskelu kestää yli 6 kuukautta,  
rekisteröidy maistraatissa.  
Vaatii henkilökohtaisen käynnin.  
Tee lisäksi muuttoilmoitus 
väestotietojärjestelmään osoitteessa  
www.vrk.fi.

• EU-/ETA-kansalaiset:  
Jos oleskelu kestää yli 3 kuukautta,  
rekisteröidy Maahanmuuttoviraston 
palvelupisteessä.  
Sen jälkeen rekisteröidy maistraatissa.  
Vaatii henkilökohtaisen käynnin. 

• EU-/ETA-maiden ulkopuolelta  
Suomeen muuttavat:  
Hae oleskelulupaa,   
ennen kuin tulet Suomeen.  
Voit hakea oleskelulupaa  
Suomen edustustosta   
siinä maassa, jossa asut.  
Oleskeluluvan myöntää  
Maahanmuuttovirasto.  
Jos aiot asua Suomessa vakituisesti,  
rekisteröidy Suomessa maistraatissa.

• ETA-alueen ulkopuolella  
pysyvästi asuvat:  
Voit tarvita luvan  yrityksen perustamiseen  
tai yrityksen johtotehtäviä varten  
Patentti- ja rekisterihallituksesta.  
Luvan tarvetta ei ratkaise   
kansalaisuus vaan pysyvä asuinpaikka. 
Lisätietoa: www.prh.fi 

Ulkomaalaisen kansalaisuus vaikuttaa siihen, 
mitä lupia tai rekisteröintejä hän tarvitsee, 
jos hän aloittaa yritystoiminnan Suomeen muutettuaan.

Ulkomaalaisten luvat  
ja rekisteröinnit
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Rebekka Lalli, 
CrossFit Kirkkonummi:

”Kaikki on mahdollista, 
kun itse uskot siihen
 ja teet töitä sen eteen.”

Yrityksen 
perustaminen 
Yrityksesi on olemassa sen jälkeen,
kun se on rekisteröity.
Ennen yrityksen rekisteröimistä
sinun täytyy päättää,
mikä on yrityksen yritysmuoto.

 CrossFit 
 Kirkkonummi Oy 

• Crossfit-sali, perustettu 2014.

• Rebekka Lalli työskenteli  
poliisina ja ammattisotilaana,  
kunnes vaikea sairaus lopetti 
uran.

• Perusti crossfit-salin 
rakkaudesta lajiin.

• Sai apua Espoon seudun 
uusyrityskeskuksesta.  
 
Lue Rebekan yrittäjätarina 
nettisivuiltamme osoitteesta  
www.uusyrityskeskus.fi! 
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Yrityksen perustamisen vaiheet 
1. Kirjaa liikeideasi ja testaa se
Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?

2. Tee liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelmassa kerrot, 
miten liikeideastasi tulee totta.
Sisältää myös rahoitussuunnitelman,
kannattavuuslaskelmat ja myyntilaskelmat.

3. Selvitä, tarvitsetko lupia toimintaan
Selvitä, vaatiiko yrityksesi toiminta lupia,
rekisteröintiä tai ilmoitusta jollekin viranomaiselle. 
Selvitä myös, mitä yrittäjältä, 
liiketiloilta ja toiminnalta vaaditaan.
Luvat voidaan myöntää vasta,
kun yritys on rekisteröity ja sillä on Y-tunnus.

4. Valitse yritysmuoto ja toiminimi
Yritysmuodon valintaan 
vaikuttavat monet asiat:

• Onko perustajia yksi vai useita?

• Kuinka paljon tarvitaan pääomaa eli rahaa?

• Miten vastuu jakaantuu?

• Miten jaetaan voitot ja tappiot?

• Miten yritys maksaa verot?

Keksi yritykselle hyvä nimi.

5. Järjestä yrityksen rahoitus
Mieti, miten rahoitat toiminnan aloittamisen.
Jos haet starttirahaa,

• ota yhteys TE-toimistoon 
ennen starttirahan hakemista

• et saa rekisteröidä yritystä  
kaupparekisteriin ennen kuin  
TE-toimisto päättää starttirahasta.

6. Tee perustamisasiakirjat

• avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö:  
yhtiösopimus

• osakeyhtiö: perustamissopimus 
ja yhtiöjärjestys, tarvittaessa myös 
hallituksen kokouksen pöytäkirja

• osuuskunta: perustamissopimus 
ja osuuskunnan säännöt, 
tarvittaessa hallituksen kokouksen 
pöytäkirja.

7. Rekisteröi yritys
Rekisteröi yritys kaupparekisteriin
eli tee perustamisilmoitus ja
liitä mukaan henkilötietolomake
ja yrityksen perustamisasiakirjat.
Samalla perustamisilmoituksella 
voit tehdä ilmoituksen myös 
Verohallinnon rekistereihin.

8. Etsi sopivat toimitilat
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Yritysmuodot
Kun perustat uuden yrityksen,
sinun täytyy päättää sopiva yritysmuoto.

Eri yritysmuotoja ovat

• yksityinen elinkeinonharjoittaja

• avoin yhtiö

• kommandiittiyhtiö

• osakeyhtiö

• osuuskunta

• ulkomaisen yhtiön sivuliike.

 Päätös riippuu seuraavista asioista:

• Onko perustajia yksi vai enemmän?

• Paljonko aloittamiseen tarvitaan rahaa?

• Miten vastuu yrityksessä jakautuu?

• Kuka tekee päätökset?

• Mitä tapahtuu, jos omistaja kuolee?

• Miten voitot ja tappiot jaetaan?

• Miten yritys maksaa veroa?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja  
eli toiminimi (tmi)
Yksityisenä elinkeinonharjoittajana 
voi toimia henkilö, joka asuu 
Euroopan talousalueella (ETA).
Jos yrityksen perustaja asuu 
ETA:n ulkopuolella, hän tarvitsee 
luvan Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi olla
ammatinharjoittaja ja liikkeenharjoittaja.
Ammatinharjoittajalla ei ole pysyvää 
toimipaikkaa.
Esimerkiksi tulkki tai ompelija voivat 
toimia ammatinharjoittajina. 

Liikkeenharjoittajalla on pysyvä toimipaikka, 
ja hän voi myös palkata työntekijöitä.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja
harjoittaa liiketoimintaa yksin.
Hän voi harjoittaa liiketoimintaa
myös yhdessä puolisonsa kanssa,
mutta yritys rekisteröidään
 vain toisen puolison nimiin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja
tekee päätökset ja sopimukset itse.
Hän myös vastaa yrityksen veloista
koko omaisuudellaan.
Hän saa itselleen toiminnasta
saatavat voitot.

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla 
täytyy olla kirjanpito, 
mutta erillistä tilintarkastusta ei ole pakko olla.
Kirjanpidon avulla yrittäjä erottaa
oman taloutensa yrityksen taloudesta.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi 
maksaa palkkaa itselleen eikä puolisolleen. 
 
Hän voi nostaa rahaa 
yritykseltä itselleen yksityisottoina.
Yritys maksaa veroa tuloksen perusteella.

Perustaminen
Toiminimen perustaminen on helppoa.
Erillisiä perustamisasiakirjoja ei tarvita.
Toiminnan aloittamisesta pitää ilmoittaa 
kaupparekisteriin ja Verohallintoon.
Ilmoitus tehdään lomakkeella Y3.
Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti
tai ladata lomakkeen internetistä 
osoitteesta www.ytj.fi.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.
Yrityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin 
maksaa.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kenelle yksityinen elinkeinonharjoittaminen sopii?
Tämä yritysmuoto on 
yksinkertainen ja helppo perustaa.
Se sopii useille aloittaville pienyrittäjille. 

Henkilöyhtiöt:  
avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Henkilöyhtiön perustamiseen tarvitaan 
vähintään kaksi yhtiömiestä (henkilöä).
Yhtiömies tarkoittaa yrityksen omistajaa.
Henkilöyhtiö voi olla 
avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö.

Avoimessa yhtiössä ainakin yhden yhtiömiehen
täytyy asua pysyvästi ETA-alueella.
Kommandiittiyhtiössä ainakin 
yhden vastuunalaisen yhtiömiehen 
täytyy asua pysyvästi ETA-alueella. 
Jos näin ei ole, täytyy Patentti- ja 
rekisterihallituksen lupa hakea kaikille 
yhtiömiehille, jotka eivät ole ETA-alueelta.

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet 
päättävät yhdessä yrityksen asioista.
He myös vastaavat yrityksen veloista
koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.
Vastuuasiat voidaan erikseen sopia toisinkin.

Kommandiittiyhtiössä on 
kahdenlaisia yhtiömiehiä:
vastuunalaisia ja äänettömiä.
Vastuunalaiset yhtiömiehet 
päättävät asioista yhdessä. 
He vastaavat yrityksen veloista 
koko omaisuudellaan.

Yhtiömiehet sijoittavat yritykseen 
yhtiöpanoksen, joka voi olla työtä,
rahaa tai muuta omaisuutta (apportti).
Avoimen yhtiön perustamiseen 
ei tarvita rahaa, vaan työ riittää.
Kommandiittiyhtiössä äänettömät yhtiömiehet 
sijoittavat yritykseen rahaa 
tai muuta omaisuutta ja saavat sovitun koron.

Vastuunalaisten yhtiömiesten ei tarvitse
sijoittaa yhtiöön rahaa, vaan työ riittää.

Perustaminen
Henkilöyhtiön yhtiömiehet 
tekevät yhtiösopimuksen.
Sopimuksessa on mainittava yhtiön toiminimi, 
kotipaikka, toimiala ja yhtiömiehet.
Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa 
on mainittava myös, ketkä ovat vastuunalaisia
ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä 
ja mikä on äänettömien yhtiömiesten
rahallinen panos.
Yhtiösopimuksessa voidaan edellisen 
lisäksi sopia monista asioista, 
kuten siitä, miten voitot jaetaan,
miten veloista vastataan, kuka edustaa 
yhtiötä tai miten yhtiöstä voi erota.
Sopimusten laatimisessa kannattaa 
käyttää lakiasiantuntijan apua.

Yhtiö syntyy, kun se rekisteröidään
kaupparekisteriin. 
Ilmoitus kaupparekisteriin 
tehdään lomakkeella Y2, 
joka on osoitteessa www.ytj.fi.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.

Ilmoitukseen liitetään yhtiösopimus.
Ilmoitus täytyy tehdä 3 kuukauden 
aikana siitä, kun yhtiösopimus on allekirjoitettu. 
Ilmoituksen tekeminen maksaa.

Kenelle henkilöyhtiö sopii?
Henkilöyhtiö on hyvä yhtiömuoto
perheyritykselle.
Yhtiömiesten on kyettävä luottamaan 
toisiinsa, sillä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet 
ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset 
yhtiömiehet vastaavat toistensa tekemistä 
sopimuksista yhdessä tasavertaisesti. 
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Osakeyhtiö (oy)
Osakeyhtiön voi perustaa 
yksi tai useampi henkilö.
Perustajat ja osakkeiden omistajat 
voivat asua Suomessa tai ulkomailla.
Yksityisessä osakeyhtiössä (oy) 
osakepääoman täytyy olla 
vähintään 2 500 euroa.
Jos osakeyhtiöllä on vain yksi perustaja,
hän voi omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Suurten yritysten yritysmuodoksi 
sopii julkinen osakeyhtiö. 
Sen minimiosakepääoma on 80 000 euroa.
Julkisten osakeyhtiöiden osakkeita 
voi ostaa ja myydä arvopaperimarkkinoilla.

Osakeyhtiön asioista päättävät 
yhtiön osakkeiden omistajat.
Päätösvalta riippuu osakkeiden määrästä.
Eniten valtaa on henkilöllä, 
joka omistaa eniten osakkeita.
Osakkeen omistajan vastuu 
osakeyhtiön veloista ja muista sitoumuksista
rajoittuu pääomaan, jonka hän on sijoittanut. 

Osakeyhtiöllä pitää olla hallitus,
jonka osakkeenomistajat valitsevat.
Hallitus huolehtii yhtiön asioista 
ja edustaa yhtiötä.
Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan,
mutta se ei ole pakollista.

Jos osakeyhtiöllä on vain yksi perustaja,
hän voi olla hallituksen ainoa varsinainen jäsen.
Hallitukselle täytyy tällöin 
valita ainakin yksi varajäsen.
Varajäsen täytyy valita aina silloin,
kun hallituksessa on vähemmän 
kuin kolme varsinaista jäsentä.
Vähintään yhden hallituksen jäsenen 
ja varajäsenen täytyy asua 
vakituisesti ETA-alueella.
Jos näin ei ole, kaikille ETA-alueen 
ulkopuolisille jäsenille täytyy anoa lupa 
Patentti- ja rekisterihallitukselta.

Perustaminen
Osakeyhtiön perustamista varten tehdään
perustamissopimus ja yhtiöjärjestys.
Yhtiöjärjestys voi olla osa 
perustamissopimusta tai sen liite.
Yhtiöjärjestyksessä täytyy mainita
ainakin yhtiön nimi, kotipaikka ja toimiala.

Perustamissopimuksessa mainitaan
ainakin

• sopimuksen päivämäärä

• kaikki osakkeenomistajat ja heidän osakkeensa

• osakkeesta yhtiölle maksettava määrä

• osakkeen maksuaika

• yhtiön hallituksen jäsenet.

Tarvittaessa täytyy mainita yhtiön 
toimitusjohtaja, hallintoneuvoston 
jäsenet ja tilintarkastajat.   

Jos perustajia on enemmän kuin yksi,
kannattaa tehdä myös osakassopimus.
Siinä sovitaan osakkaiden oikeuksista
ja velvollisuuksista yhtiössä.
Kaikkien sopimusten laadinnassa kannattaa
käyttää lakiasiantuntijan apua.

Osakeyhtiö rekisteröidään kaupparekisteriin.
Ennen rekisteröintiä osakepääoma
täytyy maksaa yhtiön pankkitilille.
Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään 
lomakkeella Y1 ja sen liitelomakkeella 1, 
joka on osoitteessa www.ytj.fi.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.

Ilmoitukseen on liitettävä yhtiön
alkuperäinen perustamissopimus
ja kopio yhtiöjärjestyksestä, 
jos se on tehty erikseen.
Ilmoitus täytyy tehdä 3 kuukauden aikana siitä,
kun perustamissopimus on allekirjoitettu.
Yrityksen ilmoittaminen kaupparekisteriin maksaa.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kenelle osakeyhtiö sopii?
Osakeyhtiö sopii kaikkeen liiketoimintaan.
Osakeyhtiön etuna on rajallinen vastuu.
Vastuu rajoittuu osakepääomaan.
Osakeyhtiön voi perustaa myös yksin.
Suurille yrityksille sopii julkinen osakeyhtiö.

Osuuskunta (osk)
Osuuskunta on yritys,
jonka jäsenet omistavat yhdessä 
ja jota he hallinnoivat yhdessä.
Osuuskunnan voi perustaa yksin 
tai yhdessä toisten kanssa.
Perustajat voivat olla henkilöitä 
tai esimerkiksi yrityksiä tai yhteisöjä.
Myös ulkomaalaiset voivat 
perustaa osuuskunnan.
Osuuskunnan perustajasta 
tulee myös osuuskunnan jäsen.

Osuuskunnan perustajat maksavat 
osuusmaksun.
Perustajat määräävät itse maksun suuruuden.
Osuusmaksun pitää olla kaikille sama.
Osuuskunta maksaa osuusmaksun takaisin,
jos jäsen eroaa tai hänet erotetaan 
osuuskunnasta.

Osuuskunnan jäsenet päättävät 
asioista osuuskunnan kokouksessa. 
Jokaisella jäsenellä on yleensä yksi ääni.
Jäsenet valitsevat kokouksessa hallituksen,
joka huolehtii hallinnosta ja edustaa 
osuuskuntaa.
Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja,
mutta se ei ole pakollista.

Osuuskunta vastaa veloistaan itse. 
Osuuskunnan jäsenen vastuu 
rajoittuu osuusmaksuun. 
Jos osuuskunta tarvitsee lainaa,
pankki voi haluta takauksen 
osuuskunnan jäseniltä.
Tällöin jäsenet vastaavat veloista 
myös takauksen osalta.

Osuuskunnan varat ja voitot 
kuuluvat osuuskunnalle. 
Osuuskunnan säännöissä voidaan 
määrätä siitä, miten tuotto jaetaan jäsenille.

Perustaminen
Osuuskunnan jäsenet laativat 
perustamissopimuksen ja säännöt. 
Perustamissopimuksessa pitää olla

• päivämäärä

• perustajajäsenet ja osuudet

• osuusmaksun suuruus

• osuuden maksuaika 

• ensimmäisen hallituksen jäsenet

• tarvittaessa toimitusjohtaja, 
hallintoneuvoston jäsenet, 
tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat.

Osuuskunnan säännöissä täytyy olla ainakin 
osuuskunnan toiminimi, kotipaikka ja toimiala. 
Malli osuuskunnan säännöistä löytyy 
osoitteesta perustajanopas.pellervo.fi. 

Osuuskunnan jäsenet 
voivat tehdä jäsensopimuksen.
Siinä voidaan sopia esimerkiksi siitä,
miten tehtävät ja vastuut jaetaan
ja miten hoidetaan riitatilanteet.
Jäsensopimusta ei liitetä 
perustamisilmoitukseen.

Osuuskunta rekisteröidään kaupparekisteriin,
Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään 
lomakkeella Y1 ja sen liitelomakkeella 2. 
Lomakkeet ovat osoitteessa www.ytj.fi.
Lisäksi täytetään henkilötietolomake.
Ilmoitukseen liitetään perustamissopimus 
ja säännöt.

Ilmoitus täytyy tehdä 3 kuukauden aikana siitä, 
kun perustamissopimus on allekirjoitettu.
Ilmoittaminen kaupparekisteriin maksaa.

http://perustajanopas.pellervo.fi/
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Kenelle osuuskunta sopii?
Osuuskunta sopii parhaiten silloin, 
kun jäsenet ovat aktiivisia ja sitoutuneita. 
Erityisen hyvin osuuskunta sopii silloin, 
kun jäsenkunta on vaihtuvaa ja silloin, 
kun halutaan varmistaa 
jäsenten keskinäinen tasa-arvo. 

Osuuskunta on jäsenten yhteisö, 
uusista jäsenistä päätetään yhdessä.
Osuuskunnan jäsenyyttä ja äänivaltaa 
ei voi ostaa tai myydä.

Osuuskunta on joustava yritysmuoto.
Asiat, säännöt ja tehtävät
määritellään yhdessä. 
Työn ja toiminnan kulut 
sekä toimitilat jaetaan yhteisesti. 
Jäsen pystyy itse vaikuttamaan 
omaan palkkaansa sekä
osuuskunnan saamaan osuuteen.

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. 2 500 euroa. 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. 

Ulkomaisen yrityksen sivuliike
Sivuliike tarkoittaa ulkomaisen yrityksen osaa, 
jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa
ja joka toimii täällä jatkuvasti. 
Sivuliikkeen toiminimessä pitää olla 
ulkomaisen yrityksen nimi sekä 
lisäksi esimerkiksi ”sivuliike Suomessa”, 
”filial i Finland”  tai ”filial”. 

Sivuliike rekisteröidään kaupparekisteriin. 
Ilmoitus tehdään lomakkeella Y1 
ja sen liitelomakkeella 3.
Lomakkeet ovat osoitteessa www.ytj.fi.  
Lisäksi täytetään henkilötietolomake. 
Ilmoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista. 
Sivuliikkeen rekisteröinti maksaa.

Jos ulkomainen yritys on ETA-alueen ulkopuolelta, 
täytyy sivuliikkeen perustamiseen 
hakea Patentti- ja rekisterihallituksen lupa.

Yhteenveto
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kaupparekisteri
Pääasiassa kaikkien yritysten 
täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.
Kaupparekisteri on virallinen yritysrekisteri.
Sinne ilmoitetut tiedot ovat julkisia.
Kaupparekisteri on internetissä osoitteessa
www.prh.fi > Kaupparekisteri.

Rekisteröinti ei kuitenkaan koske
yksityisiä elinkeinonharjoittajia,

• jos ne eivät harjoita elinkeinoa, 
johon tarvitaan viranomaisen lupa 

• jos niillä ei ole erillistä liiketilaa

• jos niillä ei ole perheen ulkopuolisia  
työntekijöitä.

Maatalousyrittäjän tai kalastusyrittäjän
ei tarvitse ilmoittautua kaupparekisteriin.

Yrityksen rekisteröinti

Yritysten rekisteröintimaksut 
vuonna 2017

• Yksityinen elinkeinonharjoittaja 110 €. 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä 
perustamisilmoituksen myös verkossa 
YTJ-asiointipalvelussa. 
Silloin rekisteröintimaksu on 75 euroa.

• Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 240 €

• Osakeyhtiö, osuuskunta ja sivuliike, 
Eurooppalainen taloudellinen yhtymä  
(ETEY) 380 €

Osakeyhtiön voi perustaa 
myös verkossa YTJ-asiointipalvelussa.
Silloin se maksaa 330 €.

Kun yritys rekisteröidään kaupparekisteriin,
voi samalla ilmoittaa yrityksen 
myös Verohallinnon rekistereihin.
Verohallinnon rekistereitä ovat

• ennakkoperintärekisteri

• työnantajarekisteri 

• arvonlisäverovelvollisten rekisteri.

Verohallinnon rekistereihin 
ilmoittautuminen on ilmaista.

Y-tunnus
Kun yritys on tehnyt perustamisilmoituksen
kaupparekisteriin, yritys saa Y-tunnuksen.
Se on tunnus, jonka avulla yritys 
tunnistetaan.
Yritys käyttää Y-tunnusta aina, 
kun se tekee sopimuksia. 
Tunnusta pitää käyttää myös silloin, 
kun yritys asioi Verohallinnossa
 tai kaupparekisterissä. 
Y-tunnus pitää painattaa yrityksen 
laskulomakkeisiin ja muihin lomakkeisiin.

Yrityksen nimi eli toiminimi
Kaikille yritykselle pitää valita toiminimi.
(Huomaa, että tässä yhteydessä 
sana toiminimi tarkoittaa yrityksen nimeä.
Toiminimi (tmi) on myös yritysmuoto.
Näitä kahta merkitystä ei pidä sekoittaa.)

Toiminimen voi rekisteröidä 
suomen tai ruotsin kielellä.
Rekisteröiminen antaa 
yrityksen nimelle suojan koko maassa
eli muut yritykset eivät saa käyttää 
samaa nimeä.

Toiminimen täytyy olla 
tarpeeksi yksilöllinen,
jotta yritys erottuu muista yrityksistä.
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Oma nimi tai paikkakunnan nimi 
voivat olla osa toiminimeä. 
Siten toiminimestä voi saada yksilöllisen.

Yrityksen nimestä selviää myös yritysmuoto.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja 
voi käyttää tunnusta ”tmi” tai ”toiminimi”. 
Se ei kuitenkaan ole pakollista.

Kommandiittiyhtiön toiminimessä pitää olla
sana ”kommandiittiyhtiö” tai lyhenne ”ky”.

Osakeyhtiön toiminimessä pitää olla
sana ”osakeyhtiö” tai lyhenne ”oy”.

Julkisen osakeyhtiön toiminimessä pitää olla
sanat ”julkinen osakeyhtiö” tai lyhenne ”oyj”.

Avoimen yhtiön toiminimessä 
pitää olla sanat "avoin yhtiö". 
Lyhennettä "ay" ei saa käyttää.

Osuuskunnan toiminimessä 
pitää olla sana "osuuskunta", 
yhdysosa "osuus-" tai lyhenne "osk".

Ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen nimessä 
pitää olla ulkomaisen yrityksen nimi ja lisäys, 
joka osoittaa sen sivuliikkeeksi. 
Lisäys voi olla "sivuliike Suomessa”, 
”filial i Finland” tai ”filial”.

Tunnukset voivat olla myös ruotsin kielellä.
Suomen- tai ruotsinkielisten tunnusten 
lisäksi toiminimessä voi olla tunnuksia 
muilla kielillä, kuten Ab Finntex Oy 
tai Oy Finntex Ltd.

Toiminimellä voi olla rinnakkaistoiminimiä 
eli toiminimen käännöksiä muille kielille. 
Käännösten pitää tarkoittaa samaa.
Jos yrityksellä on rinnakkaistoiminimi, 
se pitää merkitä yhtiösopimukseen, 
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen 
tai osuuskunnan sääntöihin.

Aputoiminimi
Aputoiminimi on kätevä silloin, 
kun sama yritys toimii täysin eri aloilla.
Esimerkiksi ”Jokisen kukkakaupan” yrittäjä 
voi toimia siivousalalla nimellä ”Näppärä”.
Aputoiminimi ei saa kuitenkaan kattaa 
yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan.
Aputoiminimi helpottaa markkinointia. 

Aputoiminimen ilmoittaminen 
kaupparekisteriin maksaa 100 euroa.
Jos aputoiminimi ilmoitetaan sähköisessä 
asiointipalvelussa, on maksu 65 euroa.
Aputoiminimellä saa tehdä vain sitä toimintaa, 
jolle aputoiminimi on annettu. 
Aputoiminimiä voi olla myös useita. 
Saman yrityksen kaikella toiminnalla on 
kuitenkin sama kirjanpito ja Y-tunnus. 
Yrityksen tekemissä sopimuksissa pitää
mainita aina myös varsinainen toiminimi.

Toimiala
Kun yritys rekisteröidään kaupparekisteriin,
sille täytyy ilmoittaa toimiala.
Toimiala kertoo, mitä yritys tekee.
Toimiala voi olla esimerkiksi ravintolatoiminta.

Kaupparekisteriin voi ilmoittaa yleistoimialan.
Se tarkoittaa, että yritys voi tehdä kaikkea laillista 
ja hyvän tavan mukaista liiketoimintaa.
On kuitenkin suositeltavaa,
että toimiala ilmoitetaan selkeästi.

Verohallinnolle pitää ilmoittaa päätoimiala.
Yrityksellä voi olla vain yksi päätoimiala,
joka kertoo selkeästi yrityksen toiminnasta.

Ennakkoperintärekisteri
Yrityksen täytyy yleensä ilmoittautua
Verohallituksen ennakkoperintärekisteriin.
Jos yritys harjoittaa pelkkää tavarakauppaa,
ilmoittautumista ei tarvita.
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Uuden yrityksen rekisteröinnit

• Kaupparekisteri, maksullinen.

• Verohallinnon rekisterit: 
 - ennakkoperintärekisteri 
 - arvonlisäverovelvollisten rekisteri 
 - työnantajarekisteri (tarvittaessa)

• Henkilötietolomake: 
ilmoitetaan ihmisten henkilötunnukset 
ja kotiosoitteet, niitä ei saa laittaa 
muille ilmoituslomakkeille.

• Kaikkiin rekistereihin voi ilmoittautua 
samalla perustamisilmoituslomakkeella  
(katso: www.ytj.fi). 

Kun yritys on ennakkoperintärekisterissä,
se huolehtii itse veroistaan 
maksamalla ennakkoveroa. 
Ennakkoperintärekisteriin pääsee, 
jos yrityksellä tai sen vastuuhenkilöillä 
ei ole maksamattomia veroja.
Yritys tekee ilmoituksen 
ennakkoperintärekisteriin
samalla kuin kaupparekisteriin.

Ennakkoverot
Aloittava yritys arvioi itse,
kuinka suuren tuloksen yritys tekee 
ensimmäisenä tilikautena.
Tämän arvion perusteella Verohallinto 
määrää uudelle yritykselle ennakkoverot.

Elinkeinonharjoittaja ja henkilöyhtiö
voivat ilmoittaa arvion tuloksesta
yrityksen perustamisilmoituksessa.
Osakeyhtiö ja osuuskunta hakevat
ennakkoveroa erillisellä hakemuksella.
Hakemus on osoitteessa www.vero.fi. 

Yrittäjä voi pyytää ennakkoveroihin muutosta,
jos tuloksesta on tulossa huonompi tai parempi
kuin ennalta ilmoitettu tulos.

Työnantajarekisteri
Yrityksen täytyy ilmoittautua
työnantajarekisteriin, jos 

1. se maksaa vakituisesti palkkaa  
 kahdelle tai useammalle työntekijälle 
 tai 

2. se maksaa palkkaa samanaikaisesti  
 vähintään kuudelle tilapäiselle työntekijälle.

Työnantajarekisteriä ylläpitää Verohallinto.
Myös tähän rekisteriin ilmoittaudutaan 
samalla perustamisilmoituslomakkeella 
kuin kaupparekisteriin.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri
Yleensä yritys on arvonlisäverovelvollinen
eli se lisää hintoihinsa arvonlisäveron.
Silloin yritys täytyy ilmoittaa Verohallinnon 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
Myös tähän rekisteriin ilmoittaudutaan 
samalla perustamislomakkeella 
kuin kaupparekisteriin.

Kun yritys on arvonlisäverorekisterissä,
se saa vähentää omiin ostoihinsa 
sisältyneen arvonlisäveron 
yrityksen myynnin arvonlisäverosta.
Jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen,
se merkitään perustamisilmoitukseen.
Silloin täytyy myös selvittää 
verottomuuden syyt.

Ulkomainen yritys on 
arvonlisäverovelvollinen Suomessa,
jos sillä Suomessa kiinteä toimipaikka.
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Suomessa on voimassa sopimusvapaus.
Se tarkoittaa, että voit tehdä 
toisten yritysten tai henkilöiden kanssa
sellaisia sopimuksia kuin itse haluat.
Laki asettaa kuitenkin joitakin rajoituksia.
Esimerkiksi työlainsäädäntö kertoo,
millaisia sopimuksia voit tehdä 
työntekijän kanssa.
Myös kuluttajansuojasta 
ja ympäristöasioista on säännöksiä, 
joita täytyy noudattaa.

Yleistä sopimuksista
Kaikki sopimukset 
kannattaa tehdä kirjallisina, 
vaikka laki ei sitä edellyttäisi.
Sopimusten sisältö on hyvä saada
tarpeeksi selkeäksi, jotta sopimuksiin
ei jää liikaa tulkinnan varaa.

Kun itse allekirjoitat sopimusta,
lue se ensin tarkasti.
Tärkeissä sopimusasioissa 
on hyvä käyttää lakiasiantuntijoita.

Kun aloitat uutta liikesuhdetta, on syytä 
selvittää sopimuskumppanin taustatiedot.
Esimerkiksi luottotiedot on syytä tarkistaa.
Lisäksi voi tarkistaa, onko kumppanilla
oikeus tehdä sopimuksia yrityksen puolesta.

Sopimukseen on myös hyvä lisätä,
miten menetellään,
jos sopimuksesta syntyy riita. 

Liikehuoneiston vuokrasopimus
Yritys ei yleensä alussa toimi omissa tiloissa
vaan vuokraa ensimmäiset tilat.
Vuokrasopimus onkin usein ensimmäinen 
sopimus, jonka uusi yritys tekee.
Ennen vuokrasopimuksen tekemistä
on hyvä tarkistaa kunnan rakennusvalvonnasta,

Alkavan yrityksen sopimukset
että tilaa voi käyttää 
aloitettavaan yritystoimintaan.

Liiketilan tarkistus
Kun löydät sopivan tilan,
tarkasta se yhdessä vuokranantajan kanssa.
Tilan kunnosta kannattaa kirjoittaa muistio.
Siihen merkitään liiketilassa olevat puutteet ja viat.
Jos tilaa pitää korjata tai muuttaa,
muutostyöt kirjoitetaan muistioon.
Sovi vuokranantajan kanssa,
kuka muutostyöt maksaa.

Säilytä muistio yhdessä 
vuokrasopimuksen kanssa. 
Muista, että tarvitset omistajan luvan aina,
kun haluat tehdä muutoksia vuokrattuun tilaan.

Sopimuksen voimassaolo
Vuokrasopimus tehdään kirjallisena.
Yleensä sopimus tehdään siten,
että se on voimassa toistaiseksi.
Eli sopimus päättyy vasta sitten,
kun sinä tai vuokranantaja
irtisanotte sopimuksen.

Vuokrasopimus voi olla myös määräaikainen.
Silloin sopimus päättyy tiettynä päivänä,
joka on sanottu sopimuksessa.
Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa
ennen sopimusajan päättymistä.

Vuokran määrä
Liikehuoneiston vuokran voitte sopia vapaasti.
Vuokrasopimukseen voidaan merkitä,
miten vuokraa korotetaan.

Yleensä joudut maksamaan 
myös vuokravakuuden.
Se on usein kolmen kuukauden vuokraa
vastaava rahamäärä.
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Leasing-sopimus
Leasing on koneiden, laitteiden
tai irtaimiston pitkäaikaista vuokraamista.
Yrityksesi voi tarvita erilaisia koneita,
ajoneuvoja tai huonekaluja.
Jos yrityksesi ei halua tai voi ostaa niitä,
ne voi myös vuokrata leasing-sopimuksella.
Silloin yrityksesi maksaa koneista, 
ajoneuvoista tai huonekaluista 
vuokraa toiselle yritykselle.

Vuokramenot ovat yrityksen kuluja,
jotka saa merkitä kirjanpitoon.

Osamaksusopimus
Yritys voi ostaa esimerkiksi 
työkoneita tai ajoneuvoja osamaksulla.
Osamaksu tarkoittaa, 
että tuote maksetaan osissa.
Yleensä tuotteesta maksetaan 
ensin käsiraha ja sen jälkeen 
loput kahdessa tai useammassa erässä.
Lain mukaan osamaksusopimus 
täytyy tehdä aina kirjallisena.

Kannattaa muistaa, että tuote on 
myyjän omaisuutta niin kauan,
kunnes se on maksettu kokonaan.
Yritys saa vähentää kirjanpidossa
osamaksusopimuksen kulut, korot ja poistot.

Osamaksulla voi ostaa 
sekä uusia että käytettyjä tuotteita.
Myyjä voi olla yksityishenkilö tai toinen yritys.

Muista ennen kuin teet 
sopimuksen

• Tee kaikki sopimukset kirjallisena.

• Kun hyväksyt sopimusta, 
lue sopimus huolellisesti 
ennen kuin allekirjoitat sen.

• Tarkista ennakkoon  
sopimuskumppanin taustatiedot,  
kuten luottotiedot ja oikeus  
allekirjoittaa sopimus.

• Sopimukseen on hyvä merkitä, 
miten riitatilanteet ratkaistaan.   
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Tarkista yrityksen nimi
Yritys tunnetaan nimen perusteella,
joten nimi kannattaa suunnitella hyvin.
Kun sopiva nimi on keksitty,
tarkista, että mikään toinen yritys
ei käytä samaa nimeä toiminimenä,
tavaramerkkinä tai verkkotunnuksena.

Voit tarkistaa asian yritysten
nimipalvelussa nimipalvelu.prh.fi.
Palvelu on maksuton.
Voit tarkistaa Viestintäviraston sivuilta
www.viestintavirasto.fi,
että haluamasi verkkotunnus 
on vapaana.

Osaamisen suojaaminen
Ideoita on helppo kopioida.
Siksi kannattaa suunnitella,
miten voit suojata 
oman ydinosaamisesi, liikeideasi
ja tuotekehityksen tulokset.

Suojaamisen tapoja ovat
esimerkiksi patentti, tavaramerkki,
hyödyllisyysmalli ja mallisuoja.
Suojaamisesta voit kysyä neuvoa
esimerkiksi uusyrityskeskuksen
yritysneuvojilta.

Älä julkista liikeideaasi 
liittyviä teknisiä ratkaisuja
ennen kuin keskustelet asiasta
asiantuntijan kanssa.
Julkistaminen voi estää 
patenttisuojan saamisen.

Tavaramerkki
Tavaramerkin avulla yrityksen tuote 
erottuu toisten yritysten tuotteista. 
Yritys voi suojata omat tuotteensa 
siten, että se hakee niille tavaramerkin. 

Yrityksen ja tuotteen suojaus 
Tällöin mikään toinen yritys 
ei voi käyttää samaa merkkiä 
samanlaisen tavaran tai palvelun tunnuksena.

Tavaramerkin rekisteröintiä 
voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta.
Tavaramerkki voi olla sana tai kuvio
tai niiden yhdistelmä.
Se voi olla myös iskulause, kirjainyhdistelmä,
äänimerkki tai jokin kuvallinen merkki.

Suomessa annettu tavaramerkki 
suojaa vain Suomessa.
Jos haluaa suojata tavaramerkin
ulkomailla, sille täytyy hakea suojaa
kansainvälisen järjestelmän kautta.

Lisätietoa: www.prh.fi 

Verkkotunnus eli domain
Verkkotunnus on verkkosivujen
tai sähköpostiosoitteen tunnus. 
Verkkotunnuksessa voi olla yrityksen nimi,
mutta se voi olla myös jokin muu sana.
Lisäksi verkkotunnuksessa on maatunnus .fi
tai esimerkiksi tunnus .com, .net tai .org.

Kannattaa valita sellainen verkkotunnus,
joka on helppo muistaa ja
joka esimerkiksi kuvaa tuotettasi.
Tarkista kuitenkin ensin 
Viestintäviraston rekisteristä, 
että verkkotunnus ei ole jo käytössä
tai että sen käytölle ei ole muuta estettä.
Verkkotunnuksen saa Viestintäviraston
sivuilla olevien verkkotunnusvälittäjien kautta.

Lisätietoa: www.viestintavirasto.fi

https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi
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Tietoa kilpailijoista
Kun haet tietoja kilpailijoista
tai muista yrityksistä, 
kannattaa käyttää apuna 
Patentti- ja rekisterihallituksen
maksuttomia tietokantoja. 

Niistä voi tarkistaa esimerkiksi
toiminimet, tavaramerkit, suojatut mallit,
ja patentit.

Lisätietoa: www.prh.fi 

Suojamuoto Käyttötarkoitus Voimassaoloaika

Patentti Suojaa tuotteen, laitteen tai menetelmän. 20 vuotta., joissakin  tapauksissa 25 vuotta.

Hyödyllisyysmalli Suojaa tuotteen tai laitteen. 10 vuotta. (4 + 4 + 2)

Tavaramerkki Keino erottua markkinoilla. Ikuinen, uudistaminen 10 vuoden välein.

Mallioikeus Suojaa tuotteen ulkomuodon. 25 vuotta. (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.

Yhteenveto
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Mahmut Tekes, 
Cafe Il Mondo:

”Kun haet tavoitteita korkealta
ja uskallat ottaa riskejä,
menestyt ennemmin tai 
myöhemmin.”

Yritystoiminnan 
aloittaminen 

Cafe Il Mondo

• Perustettu 2009 
Hämeenlinnaan.

• Toimii nykyään myös 
Lahdessa.

• Mahmut on kasvanut 
yrittäjäperheessä, 
joten yrittäjäksi ryhtyminen 
oli luonteva valinta.

Kun aloitat yritystoimintaa,
sinun täytyy ottaa lakisääteinen 
eläkevakuutus eli YEL-vakuutus.
Myös työttömyysturvavakuutus
on suositeltavaa, mutta ei pakollista.



52 Yritystoiminnan aloittaminen

yrittäjyyteen
Selko-opas

Järjestä kirjanpito.
Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. 
Se tarkoittaa tulojen ja menojen kirjaamista. 
Kirjanpito kannattaa usein ostaa tilitoimistolta.

Ota yrittäjän eläkevakuutus (YEL).
Eläkevakuutus pitää ottaa 6 kuukauden 
kuluessa toiminnan alkamisesta.

Liity jäseneksi yrittäjän 
työttömyyskassaan.
Työttömyyskassaan liittyminen 
on vapaaehtoista.
Suositeltavaa on liittyä
kolmen kuukauden kuluessa
yritystoiminnan aloittamisesta. 

Järjestä oma työterveyshuoltosi.
Työterveyshuollon järjestäminen 
on vapaaehtoista.

Mieti, mitä vapaaehtoisia vakuutuksia tarvitset.
Yrittäjän vapaaehtoisia vakuutuksia 
ovat esimerkiksi tapaturmavakuutus, 
oikeusturvavakuutus ja vastuuvakuutus.

Tee ennakkoverohakemus Verohallintoon.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja ja avoin 
yhtiö sekä kommandiittiyhtiö voivat 
tehdä ennakkoverohakemuksen jo  
perustamisilmoituksella. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Ennakkoverohakemuslomake 
VEROH 5010 
tai Verokortti verkossa -palvelussa

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Ennakkoverohakemuslomake 
VEROH 5010 
tai Verokortti verkossa -palvelussa

Osakeyhtiö
Yhteisön ennakkoveron hakemus
VEROH 5017

Osuuskunta
Yhteisön ennakkoveron hakemus
VEROH 5017 

Yritystoiminnan aloittamisen vaiheet
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Vakuutukset
Vapaaehtoiset vakuutukset
Yrittäjän kannattaa selvittää 
vakuutusyhtiön kanssa,
mitä muita vakuutuksia hän tarvitsee.
Ensin kannattaa miettiä, 
mitä riskejä toimintaan liittyy.
Joitakin riskejä voi pienentää 
vakuutuksen avulla.

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat

• Yrittäjän vapaaehtoinen työajan  
vakuutus eli tapaturmavakuutus:  
voidaan liittää myös vapaa-ajan vakuutus. 

• Keskeytysvakuutus:  
turvaa tulojen menetystä, 
jos toiminta keskeytyy.

• Vastuuvakuutus: 
korvaa toiselle aiheutuneen vahingon  
ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut.

• Oikeusturvavakuutus:  
korvaa oikeudenkäyntikuluja,  
joita voi syntyä esimerkiksi  
sopimusriidoista tai irtisanomisriidoista.

Jos yrityksellä on liiketilat ja omaisuutta,
ne voidaan vakuuttaa varkauden, murron, 
tulipalon tai vesivahingon varalta.

Yrittäjän eläkevakuutus YEL
Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on 
yrittäjän oma eläkevakuutus eli YEL.
Maatalousyrittäjien eläkevakuutus on MYEL.

YEL-vakuutus pitää ottaa, kun työtulo 
ylittää 7 645,22 euroa vuodessa (2017),
ja yritystoiminta on jatkunut 4 kuukautta.

Yrittäjä saa itse valita, mistä vakuutusyhtiöstä 
hän ottaa eläkevakuutuksen.
YEL-vakuutus pitää ottaa viimeistään silloin,
kun toiminnan aloittamisesta on 6 kuukautta.

YEL-maksu on tietty prosentti 
yrittäjän työtulosta.
Työtulon täytyy vastata sitä palkkaa,
joka maksettaisiin työntekijälle 
vastaavasta työstä.

YEL-työtulon perusteella yrittäjälle 
maksetaan eläkettä ja kuntoutustukea.
Kaikkien Kelan päivärahojen määrä
riippuu YEL-työtulosta.
Kelan päivärahoja ovat esimerkiksi 
sairauspäiväraha, äitiyspäiväraha 
ja vanhempainpäiväraha.

Jos yrittäjä kuuluu työttömyyskassaan,
työttömyyspäiväraha riippuu YEL-työtulosta.
Lisäksi YEL-vakuutus vaikuttaa 
perhe-eläketurvaan, jota maksetaan 
omaisille yrittäjän kuoleman jälkeen.

YEL-maksu YEL-työtulosta

• 18–52-vuotiaat: 24,10 %

• 53–62-vuotiaat: 25,60 %

• yli 62-vuotiaat: 24,10 %

Uusi yrittäjä saa 22 prosentin alennuksen 
maksuista ensimmäisten 48 kuukauden ajan. 
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Työttömyysturvaa yrittäjälle
Jos yrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutus,
hän voi liittyä työttömyyskassaan.
Työttömyyskassaan kuuluminen 
on vapaaehtoista.
Yrittäjäksi katsotaan tietyillä ehdoilla
myös yrityksen osaomistaja
tai yrittäjän perheenjäsen.

Suomessa on kaksi 
yrittäjien työttömyyskassaa:

• Ammatinharjoittajien ja  
Yrittäjien Työttömyyskassa (AYT)

• Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT).

Yrittäjä maksaa työttömyyskassaan
jäsenmaksua.

Ansiosidonnainen päiväraha
Työttömyyskassa maksaa yrittäjälle 
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa,
jos yrittäjä jää työttömäksi.
Ehtona on, että yrittäjä on kuulunut
työttömyyskassaan vähintään 15 kuukautta.
Ehtona on myös, että YEL-työtulo 
on ollut vähintään 12 564 euroa (2017)
ja että YEL-maksut on maksettu.

Jos yrittäjä ei kuulu työttömyyskassaan,
hän hakee työttömyyspäivärahaa Kelasta.
Päiväraha ei ole tällöin ansioon sidottu
vaan peruspäivärahan suuruinen.

Monet yrittäjät ovat olleet palkansaajia
ennen kuin ovat ryhtyneet yrittäjiksi.
Päätoimisen yrittäjän ei kannata
jäädä palkansaajakassan jäseneksi.
Hänellä on kuitenkin yleensä jälkisuoja-aika.
Se tarkoittaa, että jos joutuu työttömäksi 
pian yrityksen aloittamisen jälkeen,
voi saada ansiosidonnaista päivärahaa
aikaisempien palkkatulojen perusteella.

Oikeus työttömyysetuuteen
Yrittäjällä on oikeus
työttömyyspäivärahaan,
kun yritystoiminta on loppunut 
ja hän on kuulunut työttömyyskassaan
vähintään 15 kuukautta.

Yritystoiminta loppuu, kun yritys 
on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan 
tai yhtiömiehet ovat tehneet 
sopimuksen yrityksen lopettamisesta. 
Lisäksi yrittäjän pitää luopua 
YEL- tai MYEL-vakuutuksesta ja
ilmoittaa asiasta Verohallinnolle.
Yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa,
vaikka yritys jää vielä kaupparekisteriin.

Työttömän yrittäjän täytyy ilmoittautua 
työttömäksi työnhakijaksi 
työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto).
Työvoimaviranomainen antaa 
työttömyyskassalle lausunnon 
yrittäjän työttömyydestä.
Kassan täytyy toimia 
viranomaisen lausunnon mukaisesti.

Yrittäjän työttömyysturva
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Aloittavan yrittäjän muistilista
Liiketoimintasuunnitelma  
• kirjallinen liiketoimintasuunnitelma   

• tarvittavat laskelmat  

Hoidettu ¨

Kannattavuuslaskelma  
• kiinteät kulut

• muuttuvat kulut

• oma ansio

• kateprosentti

• kannattavuuden kriittinen piste 
(myynnin määrä, jolla kaikki kulut 
saadaan maksettua, mutta yritys 
ei tuota voittoa tai tappiota) 

Hoidettu ¨

Markkinoiden selvittäminen  
• kysyntä

• kilpailutilanne ja kilpailijat

• hintataso

• tuotteen ainutkertaisuus 
verrattuna kilpailijoihin

• mainonta

Hoidettu ¨

Starttiraha  
• starttirahahakemus TE-toimistolle

• todistus verojen  
maksamisesta/verovelkatodistus

• liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat

• tarvittavat lausunnot 
uusyrityskeskuksen kanssa  

Hoidettu ¨

Rahoitus  
• rahantarve (investoinnit, käyttöpääoma)

• omarahoitus

• Finnvera, pankki tai muu  
ulkopuolinen rahoittaja

• mahdolliset tuet

• takaukset 

Hoidettu ¨

Sopimukset  
• perustamissopimukset (pakolliset)

• muut perustamiseen liittyvät sopimukset 
(kuten osakassopimus, jäsensopimus, 
yhtiömiessopimus)

• muut sopimukset (kuten vuokrasopimus, 
tavarantoimitukset, leasing-sopimus, 
työsopimus)  

Hoidettu ¨

Rekisteröinti kaupparekisteriin  

• ei ennen starttirahapäätöstä

• osakeyhtiön osakepääoma maksettu

• katso: ytj.fi 

Hoidettu ¨

Viranomaisluvat  
• tarvittavat ilmoitukset ja rekisteröinnit

• luvat 

Hoidettu ¨

Toimitilat  
• vuokrattu vai oma

• sijainti

• soveltuvuus toimintaan

• viranomaistarkastukset 

Hoidettu ¨
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Rahaliikenne  
• tilinavaus

• maksupääte

• laskupohjat 

Hoidettu ¨

Kirjanpito  
• yhdenkertainen kirjanpito

• kahdenkertainen kirjanpito

• mahdolliset tilitoimiston palvelut 

Hoidettu ¨

Verotus  
• ilmoittautuminen 

arvonlisäverovelvollisten 
rekisteriin

• ilmoittautuminen 
ennakkoperintärekisteriin

• ennakkoverot

• käynti uusyrityskeskuksen 
veroneuvojalla 

Hoidettu ¨

Vakuutukset  
• YEL (pakollinen)

• tapaturmavakuutus (suositeltava)

• vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus

• omaisuusvakuutukset

• muut vakuutukset

• tarjoukset eri vakuutusyhtiöiltä 

Hoidettu ¨

Työttömyysturva  
• palkansaajan työttömyyskassasta 

yrittäjän työttömyyskassaan 
(3 kuukauden kuluessa)

• SYT (www.syt.fi) ja AYT (www. ayt.fi)

Hoidettu ¨

Henkilöstö  
• ilmoittautuminen 

työnantajarekisteriin

• lain määräämät velvoitteet

• kustannus yritykselle  
(palkka + sivukulut)

• mahdolliset palkkatuet 

Hoidettu ¨

Asiantuntijatapaamiset   
• pankki

• vakuutusyhtiö

• tilitoimisto

• markkinointi

• muut 

Hoidettu ¨ 

Yrittäjän tukiverkosto  
• yrittäjäverkostot

• yrittäjäyhdistys tai -järjestö 

Hoidettu ¨

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

www.yrittajat.fi
• kauppakamarit, www.keskuskauppakamari.fi
• työnantajajärjestöt, www.ek.fi

Hoidettu ¨
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Patentti- ja rekisterihallituksesta saat tietoa 
esimerkiksi patenteista ja tavaramerkeistä
sekä erilaisista rekistereistä, 
kuten kaupparekisteristä ja yhdistysrekisteristä. 

www.prh.fi

ELY-keskuksen asiantuntijoilta saat apua 
rahoitukseen ja yrityksen kehittämiseen.

www.ely-keskus.fi 

Starttirahaa haetaan TE-toimistolta. 
TE-toimistot myös kouluttavat yrittäjäksi aikovia. 

www.te-palvelut.fi

Yritys-Suomi-verkkopalvelusta saat apua
yrityksen käynnistämiseen, laajentamiseen, 
kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. 
Voit kirjautua Oma Yritys-Suomi -palveluun 
(oma.yrityssuomi.fi),
jonka kautta voit hoitaa yrityksesi asioita. 
Chat-palvelu auki arkisin kello 13–16.

www.yrityssuomi.fi

Finnvera Oyj on Suomen valtion 
omistama erityisrahoitusyhtiö. 
Finnvera rahoittaa hyviä liikeideoita.

www.finnvera.fi

Finpro auttaa suomalaisia 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä,
kun ne haluavat kansainvälistyä.

www.finpro.fi

Liiketoimintasuunnitelman voit tehdä 
verkossa näissä osoitteissa:

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

Tärkeitä linkkejä 
Verohallinnon sivuilta löydät tietoa veroista 
ja muista yrityksen tärkeistä maksuista
sekä Verohallinnon rekistereistä. 

www.vero.fi

Team Finland -sivustolta löydät 
ne valtion rahoittamat toimijat,
jotka auttavat yrityksiä kansainvälistymään. 

team.finland.fi

Tekes rahoittaa erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka haluavat kansainvälisille markkinoille.

www.tekes.fi

ProAgrian -sivuilla on palveluita 
maaseudulla toimiville yrityksille. 
Palveluista saat apua esimerkiksi 
yrityksen perustamiseen ja
toimivan yrityksen kehittämiseen.

www.proagria.fi

Jos yrityksellä on taloudellisia ongelmia,
yrittäjä voi soittaa Yritys-Suomi Talousapu 
neuvontapalveluun.
Sieltä saa ilmaiseksi apua ja neuvoja.

www.yrityssuomi.fi/yrityksen-maksuvaikeudet

YTJ-sivuilla on yrityshaku-palvelu.
Sieltä voit hakea tietoa kaikista yrityksistä, 
joilla on Y-tunnus.
Asiointipalvelussa voi tehdä sähköiset
muutosilmoitukset ja osakeyhtiön 
sekä yksityisen elinkeinonharjoittajan
perustamisilmoituksen. 

www.ytj.fi

Yrityspörssi on valtakunnallinen palvelu
yrityksen myyjille ja ostajille. 

www.yritysporssi.fi

https://oma.yrityssuomi.fi/
http://team.finland.fi/etusivu


Ville Moilanen, Hetitec Oy:

”Jos pyörittää yrityksen hallintoa 
aivan yksin, niin pitäisi tietää 
yhtäkkiä tavallaan kaikki kaikista asioista.”

Liiketoiminnan pyörittäminen edellyttää, 
• että laskutus ja kirjanpito ovat kunnossa
• että yritys hoitaa lakisääteiset velvollisuudet.

Yrityksen toiminta 

Hetitec Oy

• Perustettu 2013 Valkeakoskella

• Valmistaa 3D-tulosteina 
hiekkamuotteja

• Alan ensimmäinen yritys 
Pohjoismaissa

59Yrityksen toiminta



60 Yrityksen toiminta

yrittäjyyteen
Selko-opas

Jos yritys ei tee vain käteiskauppaa,
täytyy päättää, miten yritys 
järjestää laskutuksen.
Myös laskujen perinnästä täytyy huolehtia,
jos yritys ei myy laskuja rahoitusyhtiölle.

Laskutus 
Kun asiakas tilaa tuotteen, 
voi mennä muutama päivä 
ennen kuin tuote toimitetaan asiakkaalle. 
Lasku lähetetään muutaman päivän 
kuluttua siitä, kun tuote on toimitettu.
Jos myyt toiselle yritykselle (b-to-b),
maksuajasta voidaan sopia yhdessä. 
Tavallisesti maksuaika on 14–30 päivää.

Eli myynnin jälkeen voi kulua pitkä aika,
ennen kuin rahat ovat yrityksesi tilillä.
Kannattaa siis laskuttaa tuotteet pian.
Kun lasku saapuu nopeasti,
se antaa asiakkaalle hyvän kuvan
toiminnan ammattimaisuudesta.

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 

Lähetä lasku asiakkaan toivomassa muodossa
Laskun voi lähettää verkkolaskuna, 
sähköpostilla tai paperisena laskuna. 
Lähetä lasku sillä tavalla kuin asiakas haluaa.
Tarkista laskun tiedot aina huolellisesti.
Tarkista, että laskumerkinnät täyttävät
arvonlisäverolain vaatimukset.
Jos laskussa on vääriä tietoja,
asiakkaan ei tarvitse maksaa sitä.

Huolehdi laskujen arkistoinnista
Yrittäjän täytyy säilyttää
kaikki kirjanpidon aineisto 
6 vuotta sen kalenterivuoden lopusta, 
jonka aikana tilikausi päättyy. 
Jos tilikausi on päättynyt 30.4.2017, 
aineistoa pitää säilyttää 31.12.2023 asti.

Älä koskaan muuta lähetettyä laskua
Älä koskaan muuta sellaista laskua, 
joka on lähetetty asiakkaalle ja kirjanpitoon. 
Jos laskuun jää virhe,
vanha lasku täytyy hyvittää 
ja tehdä tilalle uusi lasku.

Lisätietoa laskun vaatimuksista
ja laskumerkinnöistä:
www.vero.fi 
www.yrittajat.fi 
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Perintä
Perintä tarkoittaa niitä toimia,
joihin pitää ryhtyä, 
jos asiakas ei maksa laskua.

Ensin asiakkaalle lähetetään maksumuistutus.
Maksullisen muistutuksen voi lähettää
asiakkaalle aikaisintaan14 päivän kuluttua
laskun eräpäivästä.
Yritysten välisessä perinnässä
maksumuistutuksen lähettämiselle
ei ole säädetty aikarajoja.

Yritys lähettää yleensä itse
yhden tai kaksi maksumuistutusta.
Sen jälkeen asian voi antaa
perintätoimistolle, joka perii saatavat.

Viivästyskorko
Laskuun voi lisätä viivästyskorkoa
eräpäivästä alkaen.
Korko perustuu viitekorkoon,
jonka Suomen Pankki määrittää.
Viivästyskorko voi olla 
enintään viitekorko + 7 %
(yritysten välisissä sopimuksissa
viitekorko + 8 prosenttiyksikköä).

Jos lasku peritään kuluttajalta,
riittää, että hän maksaa laskun
viimeistään eräpäivänä.
Jos lasku peritään yritykseltä,
rahan täytyy olla maksun saajan tilillä
viimeistään eräpäivänä.

Perintätoimiston käyttäminen
Jos asiakas ei maksa laskua
maksumuistutusten jälkeen,
laskun periminen on syytä
antaa perintätoimistolle.

Voit myydä laskusaatavat 
myös rahoitusyhtiölle,
jolloin pääset eroon perinnästä.
Saat rahan laskusaatavista 
nopeasti yrityksen tilille.
Saatavista vähennetään provisio,
josta on sovittu ennakolta.

Perintätoimistot tarvitsevat 
luvan toimintaan.
Tietoja luvan saaneista perintäyrityksistä
on osoitteissa www.avi.fi ja
www.suomenperimistoimistojenliitto.fi.

Muista perintä

• Noudata lain määräyksiä, 
kun laskutat ja perit saatavia.

• Tee sopimus perintäpalveluista 
jo toiminnan alkuvaiheessa.

• Vertaile perintätoimistojen palveluita 
ja hintoja ennen kuin valitset.

• Et tarvitse perintäpalveluja, 
jos yritys tekee vain käteiskauppaa.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. 
Se tarkoittaa, että yrityksen tuotot, kulut,
omaisuus, varat ja velat pitää kirjata.
Kirjanpidosta voi seurata, millainen on
yrityksen taloudellinen tilanne. 

Aloittavan yrittäjän kannattaa ostaa 
kirjanpitopalvelu tilitoimistolta.
Perusasiat talousasioista on
kuitenkin hyvä ymmärtää itsekin.
Yrittäjä on lopulta vastuussa siitä,
että kirjanpito on oikein,
vaikka sen hoitaa tilitoimisto.

Tässä oppaassa käsitellään 
lähinnä pienten yritysten kirjanpitoa
yleisellä tasolla.

Juokseva kirjanpito
Juokseva kirjanpito eli 
kuukausikirjanpito perustuu tositteisiin.
Se tarkoittaa, että yrittäjä toimittaa 
kaikki tositteet kirjanpitäjälle, 
joka merkitsee ne kirjanpitoon.
Tositteita ovat myyntilaskut, ostolaskut,
tiliotteet, palkkalaskelmat ja käteiskuitit.
Tositteet voivat olla paperisia
tai sähköisiä.

Yleensä yrittäjä itse kirjoittaa 
myyntilaskut, maksaa ostolaskut 
ja seuraa myyntisaatavia.
Yrittäjä voi antaa myös ne 
tilitoimiston tehtäväksi.
Yrittäjä voi käyttää apuna
erilaisia taloushallintajärjestelmiä.
Ne helpottavat laskutusta 
ja aineiston siirtämistä tilitoimistolle.

Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
Kirjanpitäjän kanssa kannattaa sopia,
mitkä asiat yrittäjä hoitaa itse ja
millä tavalla yrittäjä toimittaa tositteet.
Sopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Kirjanpito voi olla yhdenkertainen
tai kahdenkertainen.
Yhdenkertaiseen kirjanpitoon 
merkitään yleensä vain 
yrityksen tulot ja menot,
josta syntyy tuloslaskelma.
Yhdenkertaista kirjanpitoa voivat käyttää
ammatinharjoittajat ja liikkeenharjoittajat,
jos enintään yksi seuraavista ehdoista 
täyttyy:

• Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa.

• Liikevaihto tai sitä vastaavat tuotto 
ylittää 200 000 euroa.

• Yrityksen palveluksessa on  
keskimäärin yli kolme henkilöä.

Muiden yritysten täytyy pitää
kahdenkertaista kirjanpitoa.
Se tarkoittaa, että jokainen liiketapahtuma
merkitään kahdelle tilille:

• debet eli veloituskirjaus

• kredit eli hyvityskirjaus.

Tästä syntyy yrityksen 
tuloslaskelma ja tase.

Tilikausi
Yleensä yrityksen tilikausi on 12 kuukautta.
Aloittavalla yrityksellä ensimmäinen tilikausi
voi olla tätä lyhyempi tai pitempi,
pituus ei saa kuitenkaan olla yli 18 kuukautta.
Yleensä tilikausi on kalenterivuosi.
Se voi olla jokin muukin,
erityisesti jos toiminta on kausiluonteista.
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Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös

Tilitoimisto
Kirjanpito kannattaa antaa 
tilitoimiston hoidettavaksi.
Tilitoimistot ovat kirjanpidon
ja verotuksen asiantuntijoita.
Tilitoimisto voi hoitaa myös 
palkanlaskennan ja palkkakirjanpidon.

Lisätietoa: 
www.taloushallinto.fi > Tilitoimistoasiointi

Tilinpäätös
Kun tilikausi päättyy, tehdään tilinpäätös.
Tilinpäätös tehdään 4 kuukauden sisällä
tilikauden päättymisestä tai sitä aikaisemmin,
jos veroilmoituksen antaminen sitä edellyttää.

Tilinpäätökseen sisältyvät 
yrityksen tuloslaskelma ja tase.
Tilinpäätöksessä selvitetään toiminnan tulos.
Sen perusteella maksetaan veroja ja
jaetaan voitot omistajille tai todetaan tappiot. 
Tilinpäätöksessä selvitetään myös 
yrityksen varallisuusasema eli 
yrityksen omaisuus, omat varat ja lainat.
Suuret yritykset laativat tilinpäätöksen 
lisäksi myös toimintakertomuksen.

Ammatin- tai liikkeenharjoittajan ei tarvitse
tehdä tilinpäätöstä, jos ylittyy enintään 
yksi seuraavista raja-arvoista:

• Taseen loppusumma 350 000 euroa.

• Liikevaihto 700 000 euroa.

• Tilikauden aikana palveluksessa  
enintään 10 henkilöä.

Tilintarkastus

Yrityksen pitää yleensä valita tilintarkastaja. 
Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen kirjanpidon, 
hallinnon ja tilinpäätöksen. 
Hän antaa niistä kirjallisen 
tilintarkastuskertomuksen  
ja merkitsee tarkastuksen tilinpäätökseen.

Tilintarkastajan täytyy olla hyväksytty 
eli tutkinnon suorittanut tilintarkastaja. 
Hyväksytyt tilintarkastajat 
käyttävät tunnuksia HT tai KHT.
Lisätietoa osoitteista
www.prh.fi > Tilintarkastusvalvonta
www.suomentilintarkastajat.fi.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Kun tilikausi päättyy

• Laaditaan tilinpäätös.

Siihen kuuluvat
- tuloslaskelma
- tase
- tilinpäätöksen liitetiedot
- luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.

• Vahvistetaan tilinpäätös.

- Osakeyhtiö: yhtiökokous tai kirjallinen asiakirja
- Osuuskunta: osuuskunnan kokous tai kirjallinen asiakirja
- Henkilöyhtiö ja toiminimi: allekirjoitus ilman kokousta.

• Rekisteröidään tilinpäätös kaupparekisteriin:

osakeyhtiö ja osuuskunta aina,
muut yritykset tietyissä tapauksissa.

• Jos yrityksellä on tilintarkastaja,

hän tarkastaa tilinpäätöksen 
ja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Pienten yritysten ei tarvitse 
palkata tilintarkastajaa. 
Jos tilintarkastajaa ei aiota valita, 
yhtiöjärjestykseen ja sääntöihin ei kannata 
laittaa tilintarkastajaa koskevia määräyksiä.
Myöskään yksityisen elinkeinonharjoittajan 
ei tarvitse palkata tilintarkastajaa.

Tilinpäätöksen rekisteröinti
Osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy 
ilmoittaa tilinpäätös kaupparekisteriin.
Sen voi tehdä veroilmoituksen mukana
tai suoraan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Myös yksityisten ammatinharjoittajien
sekä avoimien ja kommandiittiyhtiöiden
täytyy rekisteröidä tilinpäätös,
jos toiminta ylittää vähintään
kaksi seuraavista rajoista:

• Liikevaihto 12 000 000 euroa.

• Taseen loppusumma 6 000 000 euroa.

• Palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

 
Lisätietoja: www.prh.fi 
> Kaupparekisteri > Tilinpäätösilmoitus
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Yritys maksaa erilaisia veroja.
Myynnistä yritys maksaa arvonlisäveroa
ja yrityksen tuloksesta tuloveroa.
Tuloveroa maksetaan ennakkoveroina.
Jos ennakkoveroa on maksettu liian vähän,
sitä voi täydentää täydennysmaksulla
tai maksaa myöhemmin jäännösverot.

Lisäksi yrittäjä maksaa 
henkilökohtaista tuloveroa.
Tulo voi olla ansiotuloa tai pääomatuloa.
Ansiotuloa ovat esimerkiksi palkka,
eläke tai etuus (kuten opintoraha 
tai kotihoidon tuki).

Ansiotulosta maksetaan veroa
henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.
Verotus on progressiivista eli
veroprosentti nousee, kun tulot kasvavat.

Pääomatuloa ovat esimerkiksi tulot,
joita yrittäjä saa oman omaisuuden 
myynnistä ja vuokrauksesta 
sekä osingoista.
Myös osa yrityksen tulosta 
voi olla pääomatuloa.
Pääomatulon vero on 30 % 
tai yli 30 000 euron tulosta 34 %.

Tässä oppaassa verotusta
käsitellään vain yleisellä tasolla.
Yrityksen verotus kannattaa suunnitella
huolellisesti, ja siinä on hyvä käyttää
apuna asiantuntijaa, esimerkiksi
uusyrityskeskuksen veroasiantuntijaa.

Tuloverotus eri yhtiömuodoissa
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityisen elinkeinonharjoittajan 
yrityksestä saama tulo on kokonaan
yrittäjän henkilökohtaista tuloa.

Tuloverotus 
Tavallisesti tulosta suuri osa on ansiotuloa,
ja yrittäjä maksaa siitä henkilökohtaisen veron.
Osa yrityksen tulosta voi olla pääomatuloa,
jota verotetaan sen mukaisesti.

Yrityksen tulo jaetaan 
ansiotuloksi ja pääomatuloksi 
yrityksen nettovarallisuuden mukaan.
Ennen yrityksen tulon jakamista
tehdään yrityksen tuloksesta
5 prosentin vähennys, joka on verotonta tuloa.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
eivät maksa tuloveroa.
Ne tekevät kuitenkin veroilmoituksen,
jonka mukaan verotettava tulo lasketaan.
Yhtiön tulo jaetaan yhtiömiesten kesken,
ja se on pääasiassa yhtiömiesten ansiotuloa.
Yhtiömiehet maksavat tästä tulosta 
veroa omassa verotuksessaan.

Osa yrityksen tulosta voi olla
pääomatuloa samalla tavalla kuin 
yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla.
Yritystulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon 
yrityksen nettovarallisuuden perusteella.
Ennen yrityksen tulon jakamista tehdään 
yrityksen tuloksesta 5 prosentin vähennys,
joka on verotonta tuloa.

Kommandiittiyhtiössä 
äänettömälle yhtiömiehelle
maksetaan yleensä korkoa sille pääomalle,
jonka hän on sijoittanut yhtiöön.
Tämä tulo on yhtiömiehelle pääomatuloa.
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yrittäjyyteen
Selko-opas

Osakeyhtiö
Osakeyhtiö maksaa yrityksen tulosta veroa.
Osakeyhtiön osakkaat voivat nostaa yrityksestä
palkkaa tai osinkoja tai molempia.
Osakkaan palkka verotetaan ansiotulona
hänen henkilökohtaisessa verotuksessaan.
Osinkojen verotus riippuu siitä,
kuinka paljon osinkoa maksetaan ja
kuinka suuren tuoton osakkeesta saa.

Ennakkoperintärekisteri
Yrityksen pitää yleensä ilmoittautua
Verohallituksen ennakkoperintärekisteriin.
Yritys voi tehdä ilmoituksen samalla,
kun se tekee perustamisilmoituksen 
kaupparekisteriin.
Ilmoitus ennakkoperintärekisteriin
ei ole pakollinen, jos yritys
harjoittaa vain tavarakauppaa.

Yritys pääsee ennakkoperintärekisteriin,
jos sillä tai sen vastuuhenkilöillä 
ei ole maksamattomia veroja.
Ennakkoperintärekisterissä oleva yritys
huolehtii itse veroistaan 
maksamalla ennakkoveroa.
Verohallinto poistaa yrityksen rekisteristä,
jos yritys ei hoida kirjanpitoa 
ja verotusta oikein.

Jokainen voi ilmaiseksi tarkistaa,
kuuluuko jokin yritys 
ennakkoperintärekisteriin.
Tieto löytyy YTJ-yrityshausta www.ytj.fi.

Osa yrityksistä tekee sellaista työtä,
josta asiakas voi saada kotitalousvähennyksen.
Kotitalousvähennyksen voi saada vain,
kun työn tehnyt yritys kuuluu 
ennakkoperintärekisteriin.

Oma-aloitteisten verojen 
ilmoittaminen ja maksaminen
Oma-aloitteisia veroja ovat 
esimerkiksi arvonlisävero
ja työnantajasuoritukset.
Yrityksen pitää laskea ne itse
sekä ilmoittaa ja maksaa ne
Verohallintoon säännöllisesti
yrityksen verokauden mukaan.
Ilmoitus täytyy antaa, jos yritys 
kuuluu arvonlisäverorekisteriin
tai työnantajarekisteriin.
Ilmoitus täytyy antaa myös,
vaikka suorituksia ei joltakin verokaudelta ole.
Myös satunnainen työnantaja,
joka ei ole työnantajarekisterissä,
antaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista
aina, kun palkkoja on maksettu.

Verokausi on yleensä
yksi kalenterikuukausi.
Se voi olla myös pidempi,
jos liikevaihto on pieni.
Yritys antaa ilmoitukset sähköisesti
ja maksaa verot 
Verohallinnon OmaVero-palvelussa.

OmaVero-palvelu
Verohallinnon OmaVero-palvelussa
voit tarkastella yrityksen tietoja,
antaa ilmoituksia ja tehdä maksuja.
Lisätietoa: www.vero.fi/omavero

Yritys tarvitsee palvelu varten
Katso-tunnisteen.
Lisätietoa: yritys.tunnistus.fi 
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Arvonlisäverokannat

(arvonlisäveroprosentit)

Arvonlisävero 24 %:
• useimmat tavarat ja palvelut

Arvonlisävero 14 %:
• elintarvikkeet
• rehut
• ravintola- ja ateriapalvelut 

(alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet 
kuitenkin 24 %)

Arvonlisävero 10 %:
• tilatut sanomalehdet ja aikakauslehdet
• kirjat
• lääkkeet
• liikuntapalvelut
• elokuvanäytökset
• kulttuuritilaisuuksien pääsyliput
• viihdetilaisuuksien pääsyliput
• henkilökuljetukset
• majoituspalvelut
• televisio- ja radiotoiminnasta 

saadut korvaukset

Ei arvonlisäveroa:
• kiinteistöjen ja osakehuoneistojen 

myynti ja vuokraus
• terveyspalvelut
• sosiaalihuoltopalvelut
• tietyt koulutuspalvelut
• rahoitus- ja vakuutuspalvelut
• tietyt tekijänoikeuskorvaukset
• tietyt esiintymiskorvaukset
• postin yleispalvelut

Arvonlisävero
Jos yritys myy arvonlisäverollisia
tavaroita tai palveluita,
veron pitää näkyä maksukuitissa erikseen.
Yritys maksaa Verohallinnolle arvonlisäverot,
jotka se on kerännyt myynnillä.
Yritys saa ensin vähentää ne arvonlisäverot,
jotka se on maksanut ostamistaan tuotteista.
Ostetun tuotteen täytyy olla sellainen,
että yritys tarvitsee sitä toiminnassaan.
Tuotteesta täytyy olla lasku tai käteiskuitti.

Jotkut yritykset myyvät vain tuotteita,
joissa ei ole lainkaan arvonlisäveroa.
Tällöin yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Se ei voi myöskään voi vähentää
ostettujen tuotteiden arvonlisäveroa 
omassa verotuksessaan.

Jos yrityksen liikevaihto on 
alle 10 000 euroa vuodessa, 
sen ei tarvitse ilmoittautua 
arvonlisäverovelvolliseksi.
Tällöin kannattaa pitää huolta,
että liikevaihto ei ylitä tuota summaa.
Jos 10 000 euroa ylittyy,
arvonlisävero pitää maksaa 
kaikesta myynnistä takautuvasti 
tilikauden alusta saakka.
Yritys saa ilmoittautua 
arvonlisäverovelvolliseksi,
vaikka yrityksen toiminta olisikin pientä.

Kuukausi Verollinen Veroton Alv 24 %

Myynnit 6 200 e 5 000 e 1 200 e

Ostot 1 860 e 1 500 e 360 e

Maksettava arvonlisävero 840 e

Arvonlisäveron määrän laskeminen



68 Yrityksen toiminta

yrittäjyyteen
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Yritysmuotojen verotus

• Osakeyhtiö ja osuuskunta: 
tulos verotetaan yrityksen tulona.

• Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö: 
verotettava tulo jaetaan 
yhtiömiesten tulo-osuuksiksi, 
joista yhtiömiehet maksavat veroa.

• Yksityinen elinkeinonharjoittaja: 
yrityksen tulo verotetaan 
yrittäjän henkilökohtaisena tulona.

Jos yrityksen liikevaihto on alle 30 000 euroa,
yritys voi lopullisessa verotuksessa hakea 
arvonlisäverosta alarajahuojennusta.
Se tarkoittaa, että yrityksen ei tarvitse 
maksaa arvonlisäveroa kokonaan.

Jotkut yritykset ostavat tuotteita ulkomailta
tai myyvät tuotteita ulkomaille.
Silloin verotusasiat kannattaa selvittää 
verotoimiston ja kirjanpitäjän kanssa.

Verotuksesta saa lisätietoa 
osoitteesta www.vero.fi. 

Verovelkarekisteri
Verovelkarekisteristä voi tarkistaa
tiedot yrityksen veroveloista
tai veronmaksun laiminlyönnistä.
Jos verovelkaa on vähintään 10 000 euroa,
yritys joutuu verovelkarekisteriin.
Verovelkarekisteriin merkitään myös
laiminlyönnit, jotka liittyvät oma-aloitteisesti
ilmoitettavien verojen veroilmoituksiin.
Verovelkarekisteri on julkinen 
ja löytyy osoitteesta www.ytj.fi.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan 
verovelkatietoja voi kuitenkin 
katsoa vain Katso-tunnisteella.
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Mieti, millaisen työntekijän tarvitset.
Päätä työsuhteen muoto ja kesto:
osa-aikainen, kokoaikainen,
voimassa toistaiseksi vai määräaikainen?
Mieti, mitä työntekijältä vaaditaan.

Tee työnhakuilmoitus.

Valmistaudu antamaan hakijoille lisätietoja työstä.

Lue hakemukset.

Järjestä työhaastattelut ja valitse sopiva työntekijä.

Tee työsopimus.
Selvitä, mitä laki ja työehtosopimukset
sanovat työajasta ja työntekijän eduista.
Perehdytä työntekijä työhön.

Ilmoittaudu Verohallinnon työnantajarekisteriin.
Työnantajarekisteriin pitää ilmoittautua, jos

1. yritys maksaa vakituisesti palkkaa  
 vähintään kahdelle palkansaajalle tai 

2. yritys maksaa samanaikaisesti palkkaa 
 vähintään kuudelle palkansaajalle, 
 vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä.

Työnantajarekisteriä pitää Verohallinto.

Ota pakolliset vakuutukset.
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus sekä 
ryhmähenkivakuutus.
Vakuutukset pitää ottaa ennen töiden aloittamista. 
jos palkka-arvio on yli 1 200 €/kalenterivuosi.

Työntekijän palkkaaminen

Ota työntekijän eläkevakuutus (TyEL).
Vakuutus pitää ottaa 
palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana.

Hae työttömyysvakuutusmaksun 
määräämistä
Jos maksat palkkoja yli 1 200 €/
kalenterivuosi,
sinun pitää maksaa 
työttömyysvakuutusmaksua.
Työttömyysvakuutusrahastolta saat ohjeet 
työttömyysvakuutusmaksujen maksamiseen.

Järjestä työterveyshuolto.
Sinun pitää järjestää työterveyshuolto,
jos palkkaat työntekijän työsuhteeseen.
Lisätietoa saat Kelasta ja osoitteesta
www.kela.fi.
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Työsopimuksen tekeminen
Kun yritys palkkaa työntekijän,
se tekee työntekijän kanssa työsopimuksen.
Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti.
Myös suullisesti tai sähköisesti 
tehdyt sopimukset ovat päteviä.

Jos kirjallista työsopimusta ei ole tehty,
työnantajan täytyy antaa työntekijälle 
kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista.

Työsopimus voi olla määräaikainen
tai voimassa toistaiseksi.
Jos työsopimus on voimassa toistaiseksi,
työsuhde jatkuu siihen saakka, kunnes 
työnantaja tai työntekijä irtisanoo sen.
Määräaikainen sopimus päättyy
sovittuna päivänä ilman irtisanomista.
Määräaikaiseen sopimukseen 
täytyy olla jokin peruste,
esimerkiksi sijaisuus tai harjoitteluaika.

Työsopimuksen täytyy noudattaa lakia
 ja eri aloille sovittuja työehtosopimuksia.
Tarkista, millaiset työehtosopimukset
toimialallasi ovat voimassa, 
ja noudata niitä.

Työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta.
Koeaika saa olla enintään kuusi kuukautta.
Koeaikana työsopimuksen 
voi purkaa ilman irtisanomisaikaa.
Purkamiseen täytyy olla 
asiallinen peruste.

Työntekijän vuokraaminen
Yrityksen alkuvaiheessa 
työvoiman tarve voi vaihdella.
Silloin voi olla helpompaa vuokrata
työntekijä kuin palkata hänet.
Työntekijän voi vuokrata
vuokrausyrityksestä.

Vuokrausyritys maksaa työntekijän palkan
ja hoitaa kaikki työnantajan velvoitteet.

Ilmoittautuminen 
työnantajarekisteriin
Yrityksen täytyy ilmoittautua
Verohallinnon työnantajarekisteriin, 
jos yritys 

1. maksaa palkkaa vakituisesti  
 kahdelle tai useammalle työntekijälle 

2. maksaa palkkaa samanaikaisesti  
 vähintään 6 tilapäiselle työntekijälle.

Työnantajaksi ryhtyminen

Työsopimus
Työsopimuksessa täytyy olla
esimerkiksi seuraavat asiat:

• työantajan ja työntekijän kotipaikka

• työnteon alkamispäivä

• määräaikaisen työsuhteen  
kesto ja peruste

• koeaika (jos on sovittu)

• työntekopaikka

• pääasialliset työtehtävät

• työehtosopimus, jota sovelletaan

• palkan määräytymisen perusteet

• palkanmaksukausi

• säännöllinen työaika

• vuosiloman määräytyminen

• irtisanomisaika ja mihin se perustuu.
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Ilmoitus tehdään yrityksen 
perustamisilmoituslomakkeella
tai muutosilmoituslomakkeella.
Lisätietoa: www.ytj.fi 

Palkan maksaminen
Työstä pitää maksaa palkkaa.
Useilla aloilla palkan vähimmäismäärä
on sovittu työehtosopimuksessa.
Jos työehtosopimusta ei ole,
työstä pitää maksaa kohtuullista palkkaa.

Palkka täytyy maksaa sovittuna aikana 
ja siitä täytyy antaa joka kerta 
palkkalaskelma työntekijälle.
Palkka maksetaan työntekijän 
pankkitilille, vain harvoin 
palkan saa maksaa käteisenä.

Palkan maksamisen voi antaa 
myös tilitoimiston hoidettavaksi.
Tilitoimisto hoitaa samalla 
myös ennakonpidätykset 
ja muut työnantajamaksut.
Voit hoitaa palkan laskemisen sekä 
palkanmaksuun liittyvät ilmoitukset myös 
maksuttoman Palkka.fi:n avulla. Palvelua 
ylläpitää Verohallinto yhdessä työeläkeyhtiöiden 
ja Työttömyysvakuutusrahaston kanssa.

Työntekijän palkan sivukulut 
Työnantaja maksaa palkan lisäksi 
myös muita maksuja työntekijöistään.
Tällaisia sivukuluja ovat 

• työntekijän eläkevakuutus (TyEL)

• sairausvakuutusmaksu

• työttömyysvakuutusmaksu

• työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu

• ryhmähenkivakuutusmaksu.

Lisäksi työnantajan pitää huolehtia
palkansaajan vuosilomista, 
lomarahasta, sairausajan palkasta 
sekä äitiysvapaan palkasta.

Yritys antaa Verohallinnolle
vuosittain ilmoituksen palkoista
ja muista suorituksista, kuten
päivärahoista ja kilometrikorvauksista.

Työterveyshuolto
Yrityksellä on velvollisuus järjestää 
työterveyshuolto työntekijöille,
jotka ovat työsopimussuhteessa.
Työterveyspalvelut voi ostaa  
kunnalliselta tai yksityiseltä terveysasemalta.
Työnantaja voi hakea Kelalta korvausta 
työterveyshuollon kustannuksista.

Työnantajan velvoitteet

• Noudata työlainsäädäntöä ja alan 
työehtosopimusta.

• Maksa palkka ajallaan työntekijän 
pankkitilille.

• Tee palkasta ennakonpidätys sekä  
vähennä myös työntekijän osuus  
TyEL-maksusta ja 
työttömyysvakuutusmaksusta.

• Anna työntekijälle palkkalaskelma.

• Ilmoita ja maksa työnantajan maksut 
Verohallinnolle OmaVero-palvelussa.

• Maksa vakuutusmaksut.

• Anna vuosi-ilmoitus palkoista ja 
muista maksuista Verohallinnolle.

• Hae Kelalta korvausta työterveyshuollon 
järjestämisestä.
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Yrityksen täytyy ottaa huomioon
vaikutukset, joita sen toiminnalla
on ympäristöön.
Selvitä vaatimukset, jotka laissa 
on säädetty yrityksen ympäristövastuusta.

Ympäristöön vaikuttavia asioita 
voivat olla esimerkiksi

• yrityksen toiminta itsessään

• jätehuollon järjestäminen

• kierrätys

• pakkaukset

• energiankulutus

• vaaralliset aineet.

Monet asiakkaat arvostavat yrityksiä,
jotka ottavat toiminnassa
huomioon ympäristöasiat.
Siksi ympäristöstä huolehtiminen
voi vaikuttaa myös 
yrityksen kilpailukykyyn.

Yrityksen ympäristövastuu

Ympäristöstä huolehtiminen  
voi olla yrityksen kilpailuvaltti. 
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Luvan- ja ilmoituksenvaraisia toimialoja 

Toimiala Lupa/ilmoitus/rekisteröinti Organisaatio/viranomainen

Ajoneuvojen katsastustoiminta Ajoneuvojen katsastuslupa
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
(www.trafi.fi)

Alkoholijuomien anniskelu Alkoholijuomien anniskelulupa Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

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

Alkoholijuomien tuonti (anniskelu- ja 
vähittäismyyntiluvan haltijat) Ilmoitus toimimisesta  maahantuojana Valvira (www.valvira.fi)

Alkoholijuomien valmistus Alkoholijuomien valmistuslupa Valvira (www.valvira.fi)

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

Apteekit, lääketehtaat, 
lääketukkukaupat

Apteekki- ja sivuapteekkiluvat/
lääketehtaiden ja lääketukkukauppojen 
toimiluvat

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

Autokorjaamotoiminta www.trafi.fi > Tieliikenne > Luvat ja 
hyväksynnät > Autokorjaamot Trafi (www.trafi.fi)

Autokoulut Autokoululupa Trafi (www.trafi.fi)

Elintarvikehuoneistot 
(päivittäistavarakaupat, ravintolat, 
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)

Henkilöstön valintaa ja soveltuvuuden 
arviointia harjoittavat yritykset Toimintailmoitus 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(www.tietosuoja.fi)

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

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

Joukkoliikennepalvelut Suomessa ja 
EU:n alueella

Joukkoliikennelupa/joukkoliikenteen 
yhteisölupa

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

Jätteen ammattimainen kuljettaminen ja 
välittäminen

Hakemus toiminnan hyväksymiseksi 
jätehuoltorekisteriin ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Kaivostoiminta
Varausilmoitus/kaivoslupa/
kaivosturvallisuuslupa
Ympäristölupa

Tukes (www.tukes.fi)
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 (vaarallisten) käsittely ja 
varastointi

Lupa laajamittaista teollista 
käsittelyä ja varastointia harjoittavalle 
tuotantolaitokselle

Tukes (www.tukes.fi)

Kiinteistönvälitystoiminta Kiinteistönvälitystoiminnan 
aloitusilmoitus Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Kullanhuuhdonta Kullanhuuhdontalupa Tukes (www.tukes.fi)

Kylmälaite- ja sammutuslaitteistoliikkeet Toimintailmoitus Tukes (www.tukes.fi)

Laboratoriot Laboratoriohyväksyntä
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
(www.evira.fi)

Luottotietotoimintaa harjoittavat 
yritykset Toimintailmoitus 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(www.tietosuoja.fi)
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Toimiala Lupa/ilmoitus/rekisteröinti Organisaatio/viranomainen

Maa-aineksen otto

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

Kunnan vastuuviranomainen 
(www.kunnat.net)
(www.ymparisto.fi)

Malminetsintä Varausilmoitus/malminetsintälupa/
kullanhuuhdontalupa Tukes (www.tukes.fi)

Matkanjärjestäjät ja matkanvälittäjät Matkatoimiston rekisteröinti Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi)

Mielipide- ja markkinatutkimukset Toimintailmoitus
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(www.tietosuoja.fi)

Myyntitoiminta maantien varrella Lupa myyntitoimintaan sekä 
kausiluonteisen myyntitoiminnan kyltit ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut, 
valuutanvaihtotoiminta

Omaisuudenhoito- ja 
yrityspalvelutoiminnan rekisterihakemus/
valuutanvaihtotoiminnan 
rekisterihakemus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 (www.avi.fi)

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

Perintätoiminta (toisen lukuun) Perintätoimen toimilupahakemus
Toimintailmoitus

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

Päivittäistavarakaupat
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta/
alkoholin vähittäismyyntilupa/
tupakkatuotteiden myyntilupa

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

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

Taksiliikenteen harjoittaminen Taksilupahakemus/ilmoitus 
taksiliikenteen aloittamisesta ELY-keskus (www.ely-keskus.fi)

Tavaraliikenne harjoittaminen Kotimaan tavaraliikennelupa/yhteisölupa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
(www.ely-keskus.fi)

Teletoiminta, ohjelmistotoiminta, 
tilausohjelma- ja maksutelevisiopalvelut

Teletoimintailmoitus/
Ohjelmistotoimintailmoitus/
Tilausohjelmailmoitus/
Maksutelevisiopalveluilmoitus

Viestintävirasto (viestintavirasto.fi)

Teurastamot ja niiden yhteydessä olevat 
laitokset sekä riistankäsittelylaitokset

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen 
laitokseksi

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

Vakuutusasiamiehet ja -meklarit Rekisteröinti asiamieheksi/rekisteröinti 
vakuutusmeklariksi

Finanssivalvonta 
(www.finanssivalvonta.fi)

Verkkopalvelinvuokraustoiminta Toimintailmoitus
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
(www.tietosuoja.fi)

Vuokrahuoneiston välitystoiminta Vuokrahuoneiston välitystoiminnan 
aloitusilmoitus Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Yksityiset sosiaalipalvelut 
(ympärivuorokautiset)

Lupa ympärivuorokautisten 
sosiaalipalvelujen antamiseen Aluehallintovirasto (www.avi.fi)

Yksityiset sosiaalipalvelut (muu kuin 
ympärivuorokautinen palvelu) Ilmoitus sosiaalipalvelujen tuottamisesta Kunta, jossa palvelu tuotetaan

Yksityiset terveydenhuollon palvelut Hakemus yksityisen terveydenhuollon 
palvelujen antamiseen

Toiminta yhden aluehallintoviraston 
alueella: Aluehallintovirasto 
(www.avi.fi), toiminta kahden tai 
useamman Aluehallintoviraston alueella: 
Valvira (www.valvira.fi)

Yksityiset turvallisuuspalvelut  
(vartioimisliiketoiminta, 
järjestyksenvalvojatoiminta ja 
turvasuojaustoiminta)

Turvallisuusalan elinkeinolupa  
Poliisihallitus, Turvallisuusalan valvonta 
(www.poliisi.fi)
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Henkilöt Hyväksyminen/pätevyys Organisaatio/viranomainen
Henkilöt, jotka toimivat anniskelupaikan 
vastaavana hoitajana tai hänen 
sijaisenaan

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

Henkilöt, jotka käsittelevät työssään 
pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia 
elintarvikkeita

Hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi) Osaamistestaajat (www.evira.fi)

Kiinteistöarvioijat (AKA ja KHK) AKA- ja KHK-koe
Keskuskauppakamarin 
kiinteistönarviointilautakunta (www.
keskuskauppakamari.fi)

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

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

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

Terveydenhuollon ammattihenkilöt
Hakemus toimia laillistettuna/
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)

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

Turvallisuusalalla (yksityisellä) 
työskentelevät henkilöt 

Vartijaksi hyväksyminen 
(vartijakortti)/turvasuojaajaksi 
hyväksyminen (turvasuojaajakortti)/
järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 
(järjestyksenvalvojakortti)

Poliisilaitos (www.poliisi.fi)

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

Vuokrahuoneiston välittäjät (LVV) LVV-koe
Keskuskauppakamarin välittäjälautakunta 
(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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Alihankinta on yrityksen ulkopuolelta ostettu työ.

Ammatinharjoittaja on yrittäjä, joka toimii ammatissaan 
ilman kiinteää toimipaikkaa ja ilman ulkopuolista 
työvoimaa.

Apporttiomaisuus tarkoittaa sitä, että yhtiön omistaja 
antaa yrityksen käyttöön muuta omaisuutta kuin rahaa. 
Apportti voi olla esimerkiksi arvokas työkone ja yrityksen 
käyttöön tuleva auto. 
 
Arvonlisävero (alv.) on kulutusvero. Yrittäjä lisää 
arvonlisäveron tuotteen myyntihintaan. 

Bruttohinta on tuotteen kokonaishinta ilman mitään 
alennuksia. Bruttohinnassa on mukana myös vero.

Budjetti on yrityksen toimintasuunnitelma. Siinä 
tavoitteet on esitetty numeroina esimerkiksi euroissa.

Business-to-business tarkoittaa yritysten välistä 
toimintaa.

Elinkeinonharjoittajat jaetaan ammatinharjoittajiin ja 
liikkeenharjoittajiin.

ETA-alue eli Euroopan talousalue. Siihen kuuluvat 
Euroopan unionin jäsenmaat sekä Islanti, Liechtenstein ja 
Norja. 

Euroopan unionin jäsenmaat (vuonna 2017): 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-
Britannia (Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt 
kuningaskunta ja Gibraltar; päättänyt erota EU:sta), 
Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, 
Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, 
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin 
tasavalta, Unkari ja Viro.

Etuus on yleensä rahaa, johon henkilöllä on oikeus 
esimerkiksi lain perusteella. Tällainen on muun muassa 
eläke-etuus.

Immateriaalioikeudet suojaavat esimerkiksi yrityksen 
tuotemerkkiä. Yritys voi suojata syntyneet ideat siten, 
että muut saavat käyttää niitä vain yrityksen luvalla. 

Joukkorahoitus on keino kerätä rahoitusta yksityisiltä 
henkilöiltä yritystoimintaan internetissä.

Kannattavuus Yritystoiminta on kannattavaa, kun 
tuloja on enemmän kuin menoja, eli toiminnasta syntyy 
voittoa.

Kassavirta on rahaa, jota tulee kassaan myydyistä 
tuotteista. Se on myös rahaa, joka virtaa pois kassasta.

Kate tarkoittaa tilillä käytettävissä olevaa rahavaraa. 
Katso myös myyntikate. 

Kiinteät kulut ovat maksuja, jotka yrityksellä on 
pysyvästi. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokrat ja 
kuukausipalkat. 

Kilpailu Yritys haluaa erottua toisista samanlaisista 
yrityksistä. Kilpailukeinoja voivat olla esimerkiksi sijainti, 
tuotteet, laatu, hinta ja saatavuus.

Kirjanpito Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjanpitoa, eli 
kirjattava menot ja tulot muistiin. Kirjanpito kannattaa 
antaa tilitoimiston tehtäväksi.

Konkurssi tarkoittaa yrityksen vararikkoa, jossa toiminta 
päättyy ja kaikki omaisuus muutetaan rahaksi.

Korko tarkoittaa sitä hyvitystä, joka täytyy maksaa 
lainarahasta.

Käyttöpääoma tarkoittaa sitä rahaa, jota tarvitaan 
kiinteiden kulujen, kuten vuokrien ja palkkojen 
maksamiseen.

Leasing-rahoitus on esimerkiksi koneiden tai laitteiden 
pitkäaikaista vuokrausta.

Liikeidea on kuvaus tuotteen hyödystä, markkinoista ja 
toimialasta. Eli kuvaus siitä, mitä myyt, kenelle myyt ja 
miten myyt.

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma 
siitä, miten liikeidea toteutetaan käytännössä.

Liikevaihto on rahamäärä, jonka yritys saa tuotteiden 
myynnistä. Siihen ei ole laskettu arvonlisäveroa eikä siitä 
ole vähennetty kuluja. 

Liikevoitto saadaan, kun liikevaihdosta vähennetään 
kulut ja poistot. Liikevoitto on liiketoiminnan voitto 
ennen voitonjakoa.

Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, jolla on kiinteä 
toimipaikka tai joka työllistää toisia henkilöitä.

Myyntikate on se rahamäärä, joka myyjälle jää, kun 
asiakkaan maksamasta hinnasta on vähennetty tavaran 
tai palvelun tekemiseen liittyvät kustannukset. 

Nettohinta on hinta, josta on jo vähennetty kaikki 
alennukset, tai siitä ei enää vähennetä mitään.

Nettotulos (tilikauden tulos) on yrityksen tulos verojen 
jälkeen.

Sanasto
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Osake on osuus osakeyhtiön osakepääomasta. 
Osakkeenomistajat omistavat tietyn määrän osakkeita 
eli palan yritystä.

Palkan sivukulut ovat lakisääteisiä maksuja, jotka 
yrityksen täytyy maksaa palkan lisäksi.  Palkan sivukuluja 
ovat sairausvakuutusmaksu, työeläkevakuutusmaksu, 
työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu, 
työttömyysvakuutusmaksu sekä 
ryhmähenkivakuutusmaksu.

Perheyritys on kyseessä silloin, kun yrityksessä 
työskentelee pääasiassa perheenjäseniä tai 
lähisukulaisia.

Pk-yritys tarkoittaa pientä tai keskisuurta yritystä.

Poistot tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koneiden ja 
laitteiden hankintakuluja ei vähennetä kerralla vaan 
usean vuoden aikana.

Puskaradio on nimitys tiedosta, jota ihmiset kertovat 
toinen toisilleen. Puskaradio voi olla esimerkiksi 
jutustelua työpaikalla tai kirjoittelua sosiaalisessa 
mediassa.

Pääoma on rahaa tai omaisuutta (apportti), jota yrittäjä 
itse tai muu sijoittaja luovuttaa yritykseen.

Rahoitus Yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina rahaa. 
Rahoitus voi olla yrittäjän omaa rahaa, lainaa tai julkista 
tukea.

Sitoumus on lupaus, joka täytyy täyttää. Se tarkoittaa, 
että henkilön pitää tehdä se, mihin hän sitoutuu.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki päätoimiselle 
uudelle yrittäjälle. 

Sähköinen lasku on nimitys sähköisessä muodossa 
olevalle laskulle.

Takaus tarkoittaa sitä, että toinen henkilö (takaaja) lupaa 
maksaa henkilön velat lainanantajalle, jos velallinen itse 
ei pysty maksamaan velkoja.

Takuu Myyjä voi antaa tuotteelle takuun. Takuuaikana 
myyjä vastaa tuotteen vioista. Jos tuotteessa on virhe, 
myyjä antaa yleensä asiakkaalle uuden tuotteen.

Tarjous kertoo kaupan ehdot, esimerkiksi hinnan ja 
toimitusajan. Tarjous tehdään, jotta kauppa saataisiin 
aikaiseksi.

Tase on yrityksen tilinpäätökseen kuuluva laskelma, joka 
kertoo yrityksen varat ja velat tiettynä ajankohtana.

Tilikausi on kirjanpidon ajanjakso (yleensä 12 kuukautta), 
jolla selvitetään yrityksen tulos eli voitto tai tappio.

Tilinpäätös on laskelma, joka tehdään tilikaudelta. Siitä 
selviää yrityksen tulos ja varallisuusasema.

Toimiala kertoo, millaista liiketoimintaa yritys 
harjoittaa, esimerkiksi ravintolatoimintaa tai tekstiilien 
vähittäiskauppaa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

TyEL on työntekijän eläkevakuutus, jonka työnantaja 
ottaa eläkevakuutusyhtiöstä.

Työttömyysetuus Työttömälle työnhakijalle 
maksettava etuus, joko ansiosidonnainen päiväraha tai 
peruspäiväraha. 

Työttömyyskassa maksaa työttömille jäsenilleen 
ansiosidonnaista päivärahaa. Se tarkoittaa, että 
päivärahan suuruus riippuu aikaisemmasta palkasta.

Vakuus Vakuudella lainanantaja tai vuokranantaja haluaa 
varmistaa sen, että hän saa omaisuutensa takaisin.

Verkkolasku on sähköisessä muodossa lähetettävä ja 
vastaanotettava lasku.

Viivästyskorko on laskun lisämaksu, jos laskua ei ole 
maksettu viimeistään eräpäivänä.  

Voitto Liikevoitto saadaan, kun liikevaihdosta 
vähennetään kaikki kulut ja poistot. Liikevoitto on 
liiketoiminnan tulos ennen voitonjakoa. 

Voitonjako tarkoittaa sitä osaa liikevoitosta, joka 
päätetään jakaa.

YEL-vakuutus on yrittäjän pakollinen eläkevakuutus, 
jonka perusteella yrittäjälle maksetaan vanhuus- 
ja työkyvyttömyyseläkettä sekä kuntoutustukea. 
Myös kaikkien Kelan päivärahojen, kuten sairaus-, 
äitiys- ja vanhempainpäivärahojen suuruus riippuu 
YEL-vakuutuksen perusteeksi ilmoitetusta yrittäjän 
työtulosta.

Yleistoimiala tarkoittaa, että yritys harjoittaa, tai 
että sillä on mahdollisuus harjoittaa, kaikkea laillista 
liiketoimintaa.

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden 
henkilöiden kanssa harjoittaa yrityksen kautta 
liiketoimintaa.

Yritysmuoto Suomessa rekisteröitäviä yritysmuotoja 
ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi), avoin 
yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta sekä 
harvinaisemmat yritysmuodot julkinen osakeyhtiö ja 
eurooppayhtiö.
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 Muistiinpanot 
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 Muistiinpanot 



Uusyrityskeskuksen  
toimintamalli 

www.uusyrityskeskus.fi

Uusyrityskeskuksen kautta 
syntyy kestävää ja 

kannattavaa yritystoimintaa!

Yhteydenotto 
uusyrityskeskukseen 

Neuvontatapaamiset  

Asiantuntijakäynnit

Liiketoimintasuunnitelma

Yhteenveto ja lausunnot

Yrityksen perustaminen 
(tai ideasta luopuminen)

Jatkoseuranta ja 
mahdollinen kehittäminen
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