
Opas 
yrittäjyyteen



Minä 
yrittäjänä



Mikä on yrittäjä?

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa tuottaa sellaista osaamista,

palvelua tai tuotetta asiakkaalle, josta hän saa korvauksen.

Toisin sanoen yrittäjä harjoittaa taloudellista toimintaa. Yrittäjä kantaa

toiminnastaan aina myös itse vastuun.

 

Voit olla päätoiminen yrittäjä, jolloin teet pääasiassa yritystoimintaa ja tulosi tulevat

siitä. Voit olla myös sivutoiminen yrittäjä esimerkiksi opiskelujen yhteydessä. 

Voit myös olla ns. kevytyrittäjä, jolloin laskutuspalveluyritys hoitaa puolestasi

laskutuksen ja muut velvoitteet. Sivutoimisena yrittäjänä tai kevyt yrittäjänä voit

testata onko yritysideasi kannattava.



Voit kokeilla yrittäjyyttä myös esimerkiksi 4H-yrittäjänä, jolloin saat tuen ja ohjauksen
yrittäjänä toimimiseen 4H-yhdistyksestä.

Olipa tapasi yrittää mikä tahansa muista, että yrittäjänä saamasi tulo on tuloa, josta
maksat veroja.

Miksi yrittäjäksi?
haluat olla itsesi pomo
sinulla on idea, jota haluat hyödyntää
haluat toteuttaa itseäsi
haluat ansaita rahaa



Millaisia taitoja 
yrittäjä tarvitsee?

Yrittäjiä on monenlaisia kuten myös yritystoimintaakin.
Kuitenkin kaikki yrittäjät tarvitsevat tietynlaisia valmiuksia ja osaamista voidakseen
tehdä kannattavaa yritystoimintaa.

Yrittäjämäinen osaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteesta. 

Lisäksi tarvitset ammattitaitoa alalta jossa aiot tuottaa palveluita tai tehdä tuotteita.



Yrittäjämäisiä taitoja

mahdollisuuksien havainnointi ja
niihin tarttuminen
omien vahvuuksien tunnistaminen
ja hyödyntäminen
kyky muuttaa ideat toiminnaksi
luovuus
 aloitteellisuus
 tavoitteellisuus
  sisukkuus
  rohkeus

vastuunottaminen
kyky ymmärtää tunnistaa ja 

kyky tehdä päätöksiä
epävarmuuden ja pettymysten
sietokyky
kyky ymmärtää taloutta ja sen
toimintaa

hallita riskejä

Testaa millainen yrittäjä sinä olisit: https://yesverkosto.fi/materiaalit/yrittajyystesti



Hieman asiaa
yrittäjyydestä



Yksin vai yhdessä?

Voit perustaa yrityksen joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. 

Yksin yrityksen perustaessasi saat päättää yksin asioista, mutta kannat myös vastuun
itse.

Tiiminä perustetussa yrityksessä tiimin jäsenet sitoutuvat
yhteisiin tavoitteisiin ja täydentävät toistensa osaamista. Kaikki ovat yhdessä
vastuussa yrityksen menestymisestä.

Yhdessä perustettaessa on tärkeä sopia etukäteen asioista. Alussa kaikki ovat
innostuneita ja sitoutuneita, mutta vaikeuksien tullessa yhteistyö saattaa rakoilla.



Erilaisia yritysmuotoja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimi (tmi)
Yksityinen elinkeinonharjoittaja tekee päätökset ja sopimukset itse. Hän myös vastaa
yrityksen veloista koko omaisuudellaan. Yrittäjä saa itselleen toiminnasta saatavat
voitot. Tulot ovat yrittäjän henkilökohtaista tuloa. 
 
Osakeyhtiö (Oy)
Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö.
Osakeyhtiön asioista päättävät yhtiön osakkeiden omistajat yhdessä. Päätösvalta
riippuu osakkeiden määrästä. Eniten valtaa on henkilöllä, jolla eniten
osakkeita. Osakkeen omistajan vastuu osakeyhtiön veloista ja muista
sitoumuksista rajoittuu pääomaan, jonka hän on sijoittanut. Osakeyhtiöllä pitää
olla hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat.



Osuuskunta
Osuuskunnan tarkoituksena on sen jäsenistön elinkeinon tukeminen harjoittamalla
taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan
jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnalla ei
ole kiinteää osuuspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Osuuskunnan
jäsenet käyttävät osuuskunnassa samankaltaista valtaa kuin osakeyhtiön
osakkeenomistajat. Osuuskunnan perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä.

Kevytyrittäjä
Kevytyrittäjä tienaa omalla osaamisellaan. Kevytyrittäjä tekee työtä asiakkailleen, ja
lähettää siitä laskun laskutuspalvelua käyttäen, joka maksut ja verot kevytyrittäjän
puolesta. Laskutuspalvelu ottaa laskusta oman siivun, yleisesti 4-6% laskun
loppusummasta. Kevytyrittäjyys sopii erityisesti keikka- ja projektimuotoiseen
työskentelyyn sekä toimeksiantojen tekemiseen asiakasyrityksille.

Lisäksi on olemassa yritysmuodot kommandiittiyhtiö ja avoinyhtiö.

Katso video eri yritysmuodoista
https://www.youtube.com/watch?v=-hteLXAWXvA&t=6s



Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamiseen saat neuvoa vaikkapa kunnan elinkeinopalveluista,
paikallisesta yrittäjäyhdistyksestä tai Uusyrityskeskuksesta.
 
Myös netistä löytyy paljon oppaita ja neuvoja yrityksen perustamiseen.

Toiminimen perustaminen
täytä perustamislomake netissä 
YTJ.fi. Mikäli toiminta on 
luvanvaraista tai sillä on toimitilat, 
tulee ilmoitus tehdä myös
kaupparekisteriin.

 

Osakeyhtiön perustamista
 varten tarvitaan kirjallinen
perustamissopimus, jonka kaikki
osakkeenomistajat allekirjoittavat.
Sopimukseen liitetään yhtiöjärjestys. 
Tämän jälkeen osakeyhtiö tulee rekisteröidä
kaupparekisteriin.

Osuuskunnan perustamiseksi
tehdään kirjallinen perustamissopimus, 
jonka kaikki jäsenet allekirjoittavat. 
Kun jäsenet ovat allekirjoittaneet
perustamissopimuksen, osuuskunnan on
tehtävä perustamisilmoitus 
kaupparekisteriin.



Tartu 
ideaan!



Miten löydän itselleni
yritysidean?

Oma osaaminen
Mitä osaamista sinulla tai millä on ja miten siitä voisi tehdä liiketoimintaa? 

Omat kiinnostuksen kohteet
Voisiko omasta harrastuksesta tehdä liiketoimintaa?

Resurssit
Onko sinulla laitteita, jotka ovat esimerkiksi vähällä käytöllä?  Tai onko lähelläsi tyhjä
liiketila johon voisit keksiä toimintaa?



Ongelman ratkaiseminen
Onko omassa lähiympäristössäsi ongelmia, jotka tarvitsisivat ratkaisua? Yrityksen on
ratkaistava asiakkaan ongelma tai muuten se ei menesty.

Tarve
Onko lähistölläsi tarve jollekin tietylle palvelulle tai tuotteelle?

Tendit
Maailma muuttuu nopeasti ja uusia trendejä syntyy jatkuvasti. Löytyisikö niiden parista
uusi idea?

Franchising
Valmiin liikeidean ja toimintamallin hankkiminen eli franchising-yrittäjyys on toimiva
tapa aloittaa yrittäjänä. Franchising-sopimuksen solmimalla saat
käyttöösi valmiiksi kehitetyn, markkinoilla testatun ja menestyneen konseptin. 



Testaa ideaasi

Keskustele ideastasi vaikkapa ystäviesi kanssa ja kysy mielipidettä myös asiantuntijoilta.

Pohdi onko tuotteen valmistaminen tai palvelun tuottaminen mahdollista?  
Vaatiiko se jotain mikä ei onnistu?
Kuinka paljon tuotteen valmistaminen tai palvelun tuottaminen maksaisi?

Arvioi ostaisiko asiakas tuotteesi tai palvelusi? 
Paljonko hän olisi valmis siitä maksamaan?

Tee koevalmistus tuotteesta tai tarjoa palvelua kokeiltavaksi. Pyydä rehellistä
palautetta.



Kohti yritys-
toimintaa



MITEN

Liiketoimintasuunnitelma
MITÄ

KENELLE

Mikä on tuotteesi tai palvelusi?
Miksi asiakkaan kannattaa valita juuri tämä tuote tai palvelua?

Kenelle tuotteesi tai palvelusi on tarkoitettu?
Miksi juuri nämä haluaisivat ostaa tämän tuotteen tai palvelun?
Mitä hyötyä tuotteestasi tai palvelustasi on asiakkaalle?

Miten tuotteesi tai palvelusi tuotetaan?
Mitä tietoja tai millaista osaamista tarvitset? Mitä tiloja. laitteita tai ohjelmistoja
tarvitset? Kuinka paljon rahaa tarvitset aluksi? 
Miten tuote tai palvelu markkinoidaan? Miten tuote tai palvelu toimitetaan asiakkaalle?



VAHVUUDET (STRENGTHS)

Mitkä ova yrityksesi vahvuudet?
Mitä ovat sinun vahvuutesi yrittäjänä?
Millaista osaamista sinulla on mitä ei ehkä
ole muilla?

HEIKKOUDET (WEAKNESSES)

Mitkä ovat yrityksesi heikkoudet?
Mitä ominaisuuksia sinun pitäisi kehittää
omassa toiminnassasi yrittäjänä?

UHAT (THREATS)

Mitä uhkia yritystoimintasi
ympärillä voisi olla? 

MAHDOLLISUUDET (OPPORTINITIES)

Mitä mahdollisuuksia yritystoiminnallesi on
nyt ja tulevaisuudessa?

Kehitä!Vahvista!

Lievennä!Hyödynnä!



SWOT-analyysi

 Miten voin käyttää yritykseni vahvuuksia hyväksi?
 Miten voin hyödyntää parhaiten omia vahvuuksiani?
 Miten muutan heikkoudet vahvuuksiksi?
 Miten hyödynnän mahdollisuudet?
 MIten uhat voidaan vältää?

Täytettyäasi SWOT-analyysin pohdi seuraavia kysymyksiä ja mieti niihin
ratkaisuja.

1.
2.
3.
4.
5.



Asiakasanalyysi

MILLAINEN 
ON 

MINUN
ASIAKKAANI?

KUKA ON 
MINUN

ASIAKKAANI?

MISSÄ MINUN
ASIAKKAANI 

ON?

MIKSI MINUN 
 ASIAKKAANI

OSTAISI JUURI
MINULTA?

MITÄ HYÖTYÄ
ASIAKKAANI

SAA?



Kannattava 
yritys



Kannattavuuslaskelmat

Yritystoiminnan lähtökohtana on se, että se on kannattavaa. Etukäteen tätä voi pohtia
erilaisten laskelmien avulla. Kannattaa  tehdä vaihtoehtoisia laskemia.

Aluksi on tärkeää kirjata ja arvioida kaikki mahdolliset kulut joita yritystoiminnasta ja
tuotteen tai palvelun tuottamisesta syntyy.

Hinnoitellessasi palveluasi tai tuotettasi mieti materiaali kustannusten lisäksi myös
tekemällesi työlle hinta. Kuinka monta tuntia tuotteen valmistamiseen menee aikaa?

Kulujen jälkeen arvioi tulosi myynnistä. Tässä kannattaa olla myös realistinen!

Tämän jälkeen vähennä tuloista menot. Paljonko jää? Kannattaako yritystoiminta?



Hinnoittele oikein

Jos myymäsi tuotteen tai palvelun hinta on liian korkea, ei asiakas osta sitä ja silloin ei
synny myyntiä. Jos hinta taas on liian matala, ei yrittäjälle jää mitään käteen.

Tutki kilpailjoidesi hintatasoa tai muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden hintoja.
Voit myös kysyä vaikkapa lähipiiristäsi mitä he olisivat maksamaan.

Mieti tuotteen tai palvelun hinta aina asiakasryhmäsi näkökulmasta. 

Älä tee sitä virhettä, että aluksi myisit tuotteitasi tai palveluitasi ns. alihinnalla eli siten,
että et saa kuluja katettua, puhumattakaan voitosta.

Hintaa on myöhemmin vaikea nostaa ilman kunnollisia perusteluja!



Liikevaihto
Kokonaismyynti euroina

Muuttuvat kulut
Materiaalit, raaka-aineet, välineet eli ne kaikki kulut, jotka syntyvät tuotteen valmistamisesta tai
palvelun tuottamisesta.

Kiinteät kulut
Kulut, jotka eivät liity tuotteen valmistamiseen tai palvelun tuottamiseen (esim. kirjanpito,
pankkikulut, puhelinkulut, netti, vuokrat)

Kate (tuottokate, myyntikate)
Summa joka jää jäljelle, kun myyntituotoista vähennetään muuttuvat kustannukset.

Tulos
Summa, joka jää jäljelle kun tuloista on vähennetty kaikki kulut. Tulos voi olla joko voittoa tai
tappiota.

Tästä tuloksesta maksetaan  verot.

Taloussanastoa



Arvonlisävero
Yritys tulee liittää alv-rekisteriin mikäli yrityksen liikevaihto on yli 15 000€. Tällöin yritys
on arvonlisäverovelvollinen.

Yritys kaikesta tuotteiden  tai palvelujen myynnistä yrittäjä maksaa arvonlisäveron.
Vastaavasti yrittäjä saa vähentää ostojen arvonlisäveron.

Mikäli liikevaihto on alle 15 000 euroa, saa yritys huojennukseen oikeuttavan
arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Mikäli liikevaihto on 15 000-30 000 euroa, yritys saa huojennuksena osan arvonlisäverosta.

Tuotteen tai palvelun yhteydessä tulee kertoa paljonko hinta sisältää arvonlisäveroa.

Yleensä arvonlisävero on 24%,  elintarvikkeilla  ja ravintolapalveluilla 14%, ja esim.
liikunta- ja majoituspalveluilla 10%



Arvonlisävero lisätään tuotteen tai palvelun hintaan.

Esimerksi
Tuotteen veroton hinta on 12,00 euroa. 
Tähän lisätään 24 prosentin arvonlisävero.
 
12 € x 0,24 =  2,88 € (veron osuus on siis 2,88 €)
Hinta arvonlisäveron kanssa on 14,88 euroa.

Keittolounaan hinta on 8,50 euroa.
Tähän lisätään 14 prosentin arvonlisävero.
8,90 € x 0,14 = 1,25 €
Hinta arvonlisäveron kanssa on 10,15 euroa.



Ennakkovero

Kun perustat uuden yrityksen, sinun pitää arvioida yritystoiminnasta saatavat tulot,
kulut ja mahdollinen liiketoiminnan tulos. Maksat veroa antamasi arvion
perusteella ennakkoon.

Ennakkoveroa haetaan Omavero-palvelusta.
Saat päätöksen ennakkoverosta ja tilisiirtolomakkeet. 

Seuraa vuoden aikana, miten antamasi arvio toteutuu. Jos näyttää siltä, että tulot
ovat arviotasi pienemmät tai suuremmat, hae ennakkoveroon muutosta.

Jos yritystoimintasi on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito), voit
pyytää ennakkoveron niille kuukausille, joina ansaitset tulosi.



Tulovero

Maksat myös yritystoiminnastasi sen tulokseen pohjautuvaa tuloveroa.

Mikäli olet toiminimiyrittäjä, lasketaan yritystoimintasi tulot yhteen muiden
tulojesi kanssa.  Veroprosentti riippuu yrityksesi liikevaihdosta ja sen tuloksesta.

Mikäli sinulla on osakeyhtiö tai toimit osuuskunnassa, verotetaan tulos näiden
tulona, jolloin veroprosentti on 20%

Molemmissa tapauksissa tulee tehdä elinkeinotoiminnan veroilmoitus keväällä
edellisen tilikauden tietojen perusteella.



Kirjanpito

Yrityksesi tuloja ja menoja on hyvä seurata säännöllisesti.

Sinun tulee pitää kirjanpitoa eli kirjata ylös mistä rahat tulevat ja mihin ne menevät.

Pienimuotoisessa yritystoiminnassa riittää yksinkertainen kirjanpito ja voit tehdä sen
itse. Laajemmassa yritystoiminnassa kirjanpito on hyvä antaa tilitoimiston tehtäväksi.

Kirjanpitoa varten voit tehdä itsellesi vaikkapa excel-taulukon tai hyödyntää valmiita
kirjanpito-ohjelmia ja erilaisia sovelluksia.

Tärkeää on muista heti laittaa kaikki kuitit ja laskut talteen.

Voit pitää kirjanpitoa vaikka seuraavan taulukon mallin mukaisesti.



Tilinpäätös

Yrityksesi taloudellisesta toiminnasta tulee tehdä vuosittain tilinpäätös. Tämä on
kirjanpidon perusteella laadittu koonti yrityksesi tuloista ja menoista. Tilinpäätös kertoo
yrityksesi toiminnan tuloksen (tuloslaskelma) ja taloudellisen tilanteen (taseen)

Tilinpäätökseen kuuluu myös kirjallinen kuvaus yrityksesi toiminnasta.

 Mikäli yritykselläsi on myyntiä useammin kuin kerran kaksi vuodessa, kirjanpito ja siten
myös tilinpäätöksen kannattaa antaa tilitoimiston hoidettavaksi. Tällöin asiat tulevat
hoidetuksi oikein. Pätevä kirjanpitäjä antaa sinulle myös vinkkejä toimintasi
kehittämiseen talouden näkökulmasta. 



Yrittäjänä
toimiminen



Brändäys
On tärkeää pohtia yrityksesi brändiä eli ilmettä! 

 Onko yritykselläsi oma logo? Miltä yrityksesi nettisivut näyttävät? Millaisia ilmoituksia,
mainoksia tai käyntikortteja jaat. Millainen on tuotteen pakkaus jne. Kaikki se ns.
graafinen materiaali, jolla viestit yrityksesi toiminnasta.

Yrityksen graafiseen ilmeeseen liittyy esimerkiksi logo, liikemerkki (logo+nimi), fontit,
värimaailma ja graafiset muodot. 

Graafinen ilme on olennainen osa markkinointia ja sen avulla parannetaan luottamusta
brändiä kohtaan. Selkeän graafisen ilmeen avulla voit luoda helposti tunnistettavia ja
erottuvia markkinointimateriaaleja.

Graafisen ilmeen suunnitteluun ja vaikkapa logon tekemiseen löytyy erilaisia ohjelmia.
Voit myös hyödyntää apuna graafista suunnittelijaa.



Markkinointi
Harvoin tuote tai palvelu myy ”itse itsensä”, joten tarvitaan markkinointia.
Markkinoinnin keskeinen tavoite on mahdollistaa yrityksen myynnin onnistuminen.

Markkinoinnilla tarkoitetaan myynnin suunnittelua, erilaisten myynti- ja 
 markkinakanavien arviointia, markkinatutkimusten tekemistä ja paljon muuta.

Nykyään markkinointi tapahtuu pitkälti digitaalisten kanavien kautta. Näitä ovat
esimerkiksi nettisivut ja sosiaalinen media.

Markkinointia kannattaa suunnitella huolellisesti ja laatia markkinointisuunnitelma.



Markkinointi-
suunnitelma

Tavoite 
Mitä haluat saavuttaa markkinoinnilla?

Kohde 
Mitä tuotetta/palvelua markkinoit?

Kohderyhmä 
Kenelle markkinoit?

Kanavat 
missä markkinoit?

Kysymykset 
mitä, miksi, kenelle ja miten 

pätevät myös markkinoinnin suunnittelussa!.



Yrittäjän vuosikello

laskujen maksu
arvonlisäveroilmoitukset, arvonlisäverojen maksu
ennakkoveron maksu
mahdollisten palkkojen ja työnantajasuoritusten maksu
kirjanpito

tilinpäätös
veroilmoitus

seuraavan vuoden budjetointi
seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu

Joka kuukausi hoidettavia asioita:

Alkuvuodesta

Loppuvuodesta

Myy
Markkinoi

Kehitä



Kaikkea ei tarvitse 
osata itse!

laskujen maksu
arvonlisäveroilmoitukset, arvonlisäverojen maksu
ennakkoveron maksu
mahdollisten palkkojen ja työnantajasuoritusten maksu
kirjanpito

tilinpäätös
veroilmoitus

seuraavan vuoden budjetointi
seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu

Joka kuukausi hoidettavia asioita:

Alkuvuodesta

Loppuvuodesta



Verkostoidu!

Yrittäjän tärkein työkalu ovat muut yrittäjät!

Sinun ei tarvitse osata kaikkea itse vaan voit pyytää tai ostaa palveluita.

Yrittäjyyteen liittyvää tukimateriaalia löytyy verkosta ilmaiseksi.

Neuvoa antavat myös erilaiset tahot kuten 



Linkkejä

Vero-hallinto 
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/uusi-yritys/

Uusyrityskeskus
https://uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2021/02/Perustamisopas_2021.pdf

Yrittäjät
https://perustayritys.yrittajat.fi/

Sallan 4H-yhdistys
https://salla.4h.fi/yritys/

Sodankylän 4H-yhdistys
https://sodankyla.4h.fi/4h-yritys/



Tämä materiaali on tuotettu osana Youth Activator Network -hanketta, jonka on
rahoittanut Leader Pohjoisin Lappi

Materiaalin on laatinut Valtakunnallinen YES ry.


