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Sisältö

§ Mitä yrityksen perustamiseen tarvitaan?
§ Liiketoimintasuunnitelma
§ Yritysmuodot, kevytyrittäjyys
§ Yrityksen perustamisen vaiheet

Ole
oman
itsesi
pomo



Mikä on ENSIMETRI?
§ Yrittäjyydestä kiinnostuneiden maksuton ja laatusertifioitu

neuvontapalvelu Pirkanmaalla
§ Yhtiö, kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen

Uusyrityskeskusverkostoon
§ Toimipiste: Technopolis, Kalevantie 2, Tampere
§ Palvelupisteet: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Sastamala, Urjala,

Ylöjärvi  sekä yhteistyössä: Akaa, Orivesi, Pälkäne, Valkeakoski

Myyntituli Oy



Mitä tarvitaan yrityksen perustamiseen?

§ IDEA!
§ Uusi, vanha, toiminnassa oleva,

Franchising
§ Minkä ongelman/ asiakastarpeen ideasi

ratkaisee?
§ Hyvin harva idea on ainutkertainen,

toteuttamistapa ratkaisee
§ Onko markkinoilla tilaa?
§ Osaaminen
§ Rahoitus – Oma rahoitus / Lainarahoitus
§ Finnvera, pankki, osamaksurahoitus

§ Tukiverkot
§ Perhe, ystävät
§ Yrittäjäjärjestö
§ Toimialajärjestö
§ Yhteistyökumppanit



Isot asiat:
§ Asiakkaat (ketkä voisivat ostaa)
§ Osaaminen ja toimialatuntemus
§ Yritysidean jäsentäminen
§ Rahan tarve ja rahoitus
§ Yrityksen kannattavuuden arviointi
§ Sosiaaliturvan ja eläkkeen järjestäminen
§ Riskien kartoitus
Viralliset asiat:
§ Yritysmuoto
§ Rekisteröinti
§ Verotus
§ Vakuutukset
§ Kirjanpito

Mieti jo ennen yrittäjäksi ryhtymistäsi
Muita huomioitavia asioita:
§ Asiallinen liiketoimintasuunnitelma ja realistiset

laskelmat
§ Asiantuntijoiden mielipiteiden ja ohjeiden

kuunteleminen
§ Selvitä lupa- ja ilmoitusasiat sekä vastuukysymykset
§ Yrittäjäominaisuudet ja osaaminen/Yrittäjäkurssi
§ Myynti, mainonta ja markkinointi
§ Henkilöstö
§ Markkinatilanne
§ Kilpailijat (omat vahvuudet suhteessa kilpailijoihin)
§ Verkostojen luominen ja hyödyntäminen
§ Tarjousten ja sopimusten sitovuus



§ Liiketoimintasuunnitelman tekeminen auttaa käymään läpi yrityksen perustamisen,
aloittamisen ja pyörittämisen keskeisimmät kysymykset.

1. Liikeidean kuvaus (mitä-kenelle-miten, yritysmuoto, toimitilat, kirjanpito)
2. Osaamisen kuvaus (itse+yhtiökumppanit+henkilöstö)
3. Tuotteet/palvelut (mitä-miten erotut kilpailijoista)
4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet
5. Toimiala ja kilpailutilanne (onko tilaa-kasvunäkymät)
6. Markkinoiden laajuus
7. Markkinointi ja mainonta (miten kohdennat-miten löydyt)
8. Riskit (SWOT)
9. Aineettomat oikeudet (immateriaalioikeudet-patentit-salassapitosopimukset)
10.Laskelmat (rahoitus-, kannattavuus- ja myyntilaskelmat - kirjanpito ja talouden suunnittelu)

Liiketoimintasuunnitelma – kuvaus yrityksestäsi ja ideastasi



§ https://oma.yrityssuomi.fi
§ Kirjautuminen omilla pankkitunnuksilla

§ www.yritystulkki.fi
§ Laskentaohjelmat, lomakkeet, sopimuspohjat sekä käytännön tietoa yrittäjille

§ Liiketoimintasuunnitelma on pohjana henkilökohtaiselle
neuvonnalle ja valmiina sitä voi käyttää starttirahahakemuksen
ja muiden rahoitushakemusten liitteenä

§ Huom! Ensimetrin Yrittäjyysbuustiasiakkaille
Laskelmat kuntoon päivässä –valmennus!

Liiketoimintasuunnitelma-työkaluja



Yritysmuodot
Toiminimi

Tmi

Yksi henkilö tai
aviopari toisen

nimissä

Avoin yhtiö
Ay

Vähintään
kaksi

yhtiömiestä

Kommandiittiyhtiö
Ky

Vähintään yksi
vastuunalainen ja

yksi äänetön yhtiömies

Osakeyhtiö
Oy

Vähintään
yksi

henkilö

Osuuskunta
Osk

Vähintään yksi
henkilö, yritys

tai yhteisö



§ Rekisteröintimaksu 60 € / 110 €
§ Yksinkertainen perustaa, muuttaa tai lopettaa
§ Yhden ihmisen tai perheen yritys
§ Puolisot voivat jakaa tuloksen työpanoksen/omistusosuuden mukaan
§ Aviopari tai avopari, jolla on yhteinen lapsi

§ Voi palkata työntekijöitä (ei aviopuolisoa eikä omia lapsia < 14v)
§ Henkilökohtainen vastuu yrityksen veloista ja muista sitoumuksista
§ Pääosin ansiotuloverotus
§ Yrittäjä ei voi nostaa palkkaa yrityksestä, vaan hän voi nostaa varoja käyttöönsä ainoastaan

yksityisottoina. Vero maksetaan yritystoiminnan tuloksesta. Yksityisnostovara on tulos verojen
jälkeen

Yksityinen elinkeinonharjoittaja - toiminimi (Tmi)
Toiminimi

Tmiwww.ytj.fi
à Y3 -lomake



§ Rekisteröintimaksu  240 €
§ Avoin yhtiö, vähintään 2 vastuullista yhtiömiestä
§ Kommandiittiyhtiö, vähintään yksi vastuullinen ja yksi

äänetön yhtiömies
§ Syntyy yhtiömiesten välisellä kirjallisella sopimuksella
§ Yhtiömiehet jakavat tuloksen sovitussa suhteessa
§ Voi palkata työntekijöitä
§ Yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista ja sitoumuksista

henkilökohtaisesti paitsi Ky:n äänetön yhtiömies vain sijoittamallaan osuudella
§ Yhtiömiehet voivat ottaa yhtiöstä varoja:
§ Palkkana, joka on saajan verotettavaa tuloa
§ Yksityisnostoina, verot ennakkona arvioidun verotettavan tulon perusteella

Henkilöyhtiöt: Avoin yhtiö (Ay) ja kommandiittiyhtiö (Ky)

www.ytj.fi
à Y2 –lomake
à Yhtiösopimus

Avoin yhtiö
Ay

Kommandiittiyhtiö
Ky



§ Rekisteröintimaksu 275 € / 380 €
§ Perustajana yksi tai useampi henkilö tai yhtiö
§ Itsenäinen juridinen toimija, jota koskee osakeyhtiölaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624
§ Pohdittavaa: tilintarkastus, hallituksen jäsenet, osakassopimus
§ Osakassopimus: vapaaehtoinen, mutta tärkeä jos on useampia osakkaita;

voidaan laatia perustamisen jälkeenkin
§ Henkilökohtainen riski rajoittuu vain sijoituksen määrään (huom. mahd. takaukset)
§ Minimiosakepääoman vaatimus poistui osakeyhtiölaista 1.7.2019
§ Maksaa voitostaan yhteisöveroa 20 %
§ Voi maksaa palkkaa tai nostaa osinkoa, palkkojen osalta henkilökohtainen ansiotuloverotus,

osinkojen osalta ansiotulo- tai pääomaverotus

Osakeyhtiö (Oy) www.ytj.fi
à Y1 –lomake
à Liitteet
à Oy:n perustamispaketti

Osakeyhtiö
Oy



§ Rekisteröintimaksu 380 €
§ Perustajajäseniä vähintään yksi
§ Mahdollisuus säilyttää työttömyysturvalain edellyttämä palkansaajan

status, jos jäseniä vähintään 7 ja ovat työsuhteessa osuuskuntaan
§ Kulujen (mm. hallinto) kattamisesta sovitaan jäsenten kesken
§ Sovittava pelisäännöt:
§ Sääntöjen kirjoittaminen vaatii asiantuntemusta
§ Hinnoittelu, yhteiset kustannukset sovittava etukäteen
§ Haasteena jäsenten pysyvä sitoutuminen ja demokraattinen päätöksenteko
§ Pitää olla taitava johto ja hallitus kuten osakeyhtiössä

§ Ennen uuden osuuskunnan perustamista selvitä voitko liittyä jo olemassa olevaan
osuuskuntaan

Osuuskunta (Osk)
Osuuskunta

Osk
www.ytj.fi
à Y1 –lomake
à Liitteet



Mikä - mikä kevytyrittäjyys?

- ”Kevytyrittäjyydellä” ei ole mitään juridista määritelmääà yrittäjyyttä ilman omaa yritystä
- Laskutuspalveluita on monen tyyppisiä eikä toimintamallit ole aivan samanlaisia (Eezy ja

Ukko.fi vs. OP Kevytyrittäjä)
- Laskutuspalveluita tuottavat yritykset toimivat henkilölle hallinnon hoitavana ja maksavat

tekijälle palkan/työkorvauksen, palvelusta peritään %-osuus laskutushinnasta.
- Henkilöt markkinoivat työnsä itse ja hoitavat yhteydenpidon asiakkaaseenà ei työsuhdetta

asiakkaaseen, mutta ei myöskään laskutuspalvelua tarjoavaan yritykseen
- Voi olla rajoituksia siinä, mitä toimialoja voi harjoittaa (esim. rakennusala, luvanvaraiset

elinkeinot)
- Myös kevytyrittäjä on YEL-velvollinen



Työelämä muuttuu ja yrittäjyys monimuotoistuu

§ Päätoiminen yrittäjyys
§ Sivutoiminen ja osa-aikainen yrittäjyys

lisääntyy
§ Tiimiyrittäjyys ja osakkuus
§ Osuuskuntayrittäjyys
§ Franchising-yrittäjyys
§ Yrityskauppa
§ Kevytyrittäjyys



Mistä neuvontaa?



Ensimetri – Henkilökohtaista, puolueetonta ja maksutonta
yritysneuvontaa

§ Starttiraha - myöntämisperusteet
§ Rahoitus - pankit ja Finnvera
§ Verotus - ALV / ennakkoverot
§ Kirjanpito
§ Lakiasiat - luvat, sopimukset
§ Yhtiömuodon valinta (Tmi, Ay, Ky, Oy, Osuuskunta)
§ Vakuutukset - YEL, lakisääteinen tapaturmavakuutus ym.

vakuutukset
§ Myynti ja markkinointi
§ Henkilökunnan palkkaaminen (TES, sivukustannukset ym.)



Tarjoamme tuhansien eurojen arvoiset palvelut Pirkanmaan TE-
toimiston Yrittäjyysbuusti asiakkaille
§ Asiakkaalle maksuton etuus haetaan TE-toimistosta > www.palvelualusta.fi
§ Palvelut yrittäjyyttä suunnittelevalle sekä alle 12 kk yrittäjänä toimineelle
§ Valitsemalla Mahdollisuuksien Ensimetrin saat:

§ Henkilökohtaista neuvontaa

§ Erityisasiantuntijoita
§ Markkinointi, juridiikka, kirjanpito jne.

§ Ryhmävalmennuksia
§ Tuotteistaminen, brändin rakentaminen
§ Digimarkkinointi
§ Laskelmat päivässä kuntoon



Yrittäjyys ja työttömyysturva



• mahdollisuus hankkia samat lakisääteiset sosiaalietuudet kuin
palkkatyössä käyvillä ihmisillä.

• mm. sairauspäivärahaa, äitiysrahaa, vanhempainrahaa, lapsilisää ja
eläkettä.

• Päivärahojen ja eläkkeen määrä riippuu YEL-vakuutuksen perusteeksi
ilmoitetusta yrittäjätulosta.

§ Joitakin etuja joudut hankkimaan vapaaehtoisesti, kuten
työtapaturmavakuutuksen ja ansiosidonnaisen
työttömyysturvan.
§ Työterveyshuoltosopimus on yrittäjälle edullinen

vapaaehtoinen ratkaisu, joka nopeuttaa hoitoon
pääsemistä.

Yrittäjä vastaa itse sosiaaliturvansa tasosta



Keikkatyön laskuttaminen on mahdollista

- työttömyysturvalaki mahdollistaa työttömyysetuuden saamisen
- v. 2017 alusta lyhytkestoinen toimeksiantopohjainen työ, max kaksi

viikkoa, mutta ei rajoitusta, montako kertaa vuodessa voi tehdä
- v. 2018 alusta ns. 4 kuukauden yrittäjätyö työttömyysetuudella
- starttiraha alkavan yrittäjän tukena, jos lähtee päätoimiseksi

yrittäjäksi
- 1.4.2019 sovitellun päivärahan maksuperusteisuus

12/3/2020



Yritystoiminnan aloitus työttömyyden aikana?  (4 kk:n jakso)

§ Yritystoiminnan aloittamisen voi yhdistää työttömyysetuuden kanssa.
§ Jos yritystoiminnan aloittaa työttömyysaikana, työttömyysetuutta voi saada neljän kuukauden

ajan yritystoiminnan estämättä.
§ Ota yhteys TE-toimistoon ja sovi asiasta!
§ Kun yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut 4 kk, TE-palvelut tekevät arvion yritystoiminnan

pää- ja sivutoimisuudesta.
§ Työttömyysetuuden maksajalle  (esim Kela / työttömyyskassa)ilmoitetaan yritystoiminnasta

saatavat tulot  ja ne sovitellaan yhteen työttömyysturvan kanssa
à tulot vähentävät työttömyysetuuden määrää. Yritystoiminnan tulot ilmoitetaan
työttömyysajan ilmoituksessa.

§ Mahdollisuus hakea starttirahaa ennen kuin 4 kk on kulut ja jatkaa päätoimisena yrittäjänä.



Infot

• Itsensä työllistämisen info ke 9.12. klo 13-14.30, lisätiedot ja
ilmoittautuminen www.ensimetri.fi



Starttiraha

§ Starttiraha on harkinnanvarainen TE-toimiston myöntämä toimeentulotuki aloittavalle
yrittäjälle

§ Haetaan TE-toimistosta  Oma asiointi -palvelun kautta sähköisellä hakemuksella
§ Perusedellytykset starttirahalle:

§ Päätoiminen yrittäjyys
§ Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen

starttirahapäätöstä
§ Kannattavan liiketoiminnan edellytykset arvioidaan

liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien perusteella
§ Yrittäjäosaamisen osoittaminen: koulutus,

työkokemus/yrittäjäkokemus/yrittäjäkurssi
§ Ei päällekkäisiä tukia: työttömyyspäiväraha,

opintotuki, työllistämistuki

§ Hakemuksen liitteeksi:
§ Liiketoimintasuunnitelma
§ Investointi-, rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
§ Verovelkatodistus
§ Yrittäjäkurssi tai todistus yrittäjäosaamisesta tai

yrittäjäopinnoista
§ Lainalupaus jos laskelmat osoittavat, että lainaa tarvitaan

yritystoiminnan käynnistämiseen

Kysymyksiä starttirahapäättäjälle:
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi
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www.ensimetri.fi

LAADI
LIIKETOIMINTA-
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www.yrityssuomi.fi

HENKILÖKOHTAINEN
YRITYSNEUVONTA

+
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ASIANTUNTIJA-
VERKOSTO

HAE
RAHOITUSTAHANKI

TARVITTAVAT
ASIAKIRJAT

TÄYTÄ
STARTTIRAHA-

HAKEMUS

PERUSTA
YRITYS

Starttirahapäätöksen
jälkeen!

TEE
SOPIMUKSET

ALOITA
LIIKETOIMINTA

Yrittäjän Etumatka!




