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1 Johdanto 

 

 

1.1 Tausta 

 

Päädyin tekemään opinnäytetyöni kyseisestä aiheesta ohjaajani suosituksesta. Aluksi 

hieman epäröin aiheen suhteen, sillä se vaikutti etäiseltä ja vieraalta. Kerättyäni 

aihepiiristä aineistoa aihe alkoi kuitenkin vaikuttaa monipuoliselta ja mielenkiintoiselta. 

 

Toimeksiantajani oli yrittäjä Lasse Karjalainen. Hän toimii pk-yritysten 

talouskonsulttina ja -kouluttajana Highline Oy -nimisessä yrityksessä ja hän omistaa 

konsultointiyrityksen nimeltään Efecon Oy. Karjalainen julkaisi vuonna 2002 yrityksen 

taloutta ”tavallisen” ihmisen näkökulmasta käsittelevän kirjan nimeltään Pienyrityksen 

talousopas. Hän tuo kirjassaan esille talouden käsitteitä yksinkertaisesti kerrottuna 

esimerkkien avulla, tai kuten yrittäjä Karjalainen itse opastaan kuvailee: ”yrittäjän 

omalla kielellä”. Tämän lisäksi hän on tehnyt Simulo-työkalut nimisen Excel-

taulukoista koostuvan ohjelmiston, jonka avulla aloittava yrittäjä voi helposti tehdä 

itselleen laskelmia yrityksensä kannattavuudesta ja rahojensa riittävyydestä. 

 

 

1.2 Tavoitteet 

 

Opinnäytetyön kehittämistavoitteena oli Pienyrityksen talousoppaan 

uudenaikaistaminen. Toimeksiantaja koki uudistamisen ajankohtaiseksi, sillä opas 

sisälsi paljon kymmenessä vuodessa vanhentunutta tietoa. Uudenaikaistaminen käsitti 

tietojen päivittämisen sekä pienet lisäykset oppaaseen. 

 

Pienyrityksen talousopas opastaa yrittäjää talouden perusasioissa, mutta yrittäjät 

tarvitsevat opastusta myös muissa käytännön toimenpiteissä päästäkseen alkuun 

yrityksen perustamisessa sekä pyörittääkseen omaa yritystä kannattavasti. Tätä varten 

otin lisäksi tavoitteeksi selvittää yrittäjän mahdollisuuksia saada opastusta ja neuvontaa 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa.  
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1.3 Menetelmät ja aiheen rajaus 

 

Opinnäytetyöni menetelmä on toiminnallinen. Opinnäytetyön produkti on Pienyrityksen 

talousoppaan käsikirjoituksen muutokset sekä raportti aloittavan yrittäjän palveluista. 

Tiedonhankkimismenetelminä käytin Internettiä ja kirjallisuutta. Kaikilla 

opinnäytetyössä mukana olevilla organisaatioilla Internet-sivut ovat ensisijainen paikka 

tutustua niihin ja etsiä niiden yhteystietoja, joten Internetin käyttö oli luonnollinen 

valinta. Kirjallisuuden käyttäminen tuli kysymykseen talousoppaiden kohdalla, joita 

kirjallisuudesta löytyi kuitenkin yllättävän vähän. 

 

Alkuun oli hieman hankalaa löytää aiheen ympärille tarpeeksi materiaalia. Päädyin 

ohjaajani ehdotuksesta käsittelemään laajemmin yrittäjien opastusta Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa. Yrittäjiä neuvovia organisaatioita ja palveluita on paljon ympäri 

Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, joten näiden rajaaminen toi oman haasteensa. Valitsin 

opinnäytetyöhön mukaan samantyyppisiä palveluita eri maista, joista voi luoda 

vertailupohjaa, sekä myös eri tyyppisiä palveluita, jotta palvelutarjonnan kattavuudesta 

saa oikeanlaista kuvaa. 

 

 

1.4 Rakenne 

 

Opinnäytetyön asiasisältö koostuu kolmesta osasta. Toisessa luvussa käsitellään 

palveluja, joista yrittäjä saa opastusta yrityksen perustamisvaiheessa. Nämä on jaettu 

maittain ja jokainen maa käsittää yhdestä kolmeen palvelua. Näiden alla on kerrottu 

hyvät ja huonot puolet kyseisestä palvelusta. Kolmannessa luvussa keskitytään 

talouteen sisältäen aiheeseen liittyviä neuvontaorganisaatioita ja oppaita. Myös nämä on 

jaettu maittain samoin kuin toisessa luvussa. 

 

Neljännen luvun aiheena on Pienyrityksen talousopas. Tässä osiossa kerron, mitä 

konkreettisia toimenpiteitä tein oppaan suhteen. Kerron myös, mitä hyviä puolia 

mielestäni oppaassa oli ja missä olisi vielä kehitettävää. Lisäksi selvitin, missä opasta 

käytetään opetustarkoituksessa. 
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2 Yrittämisen monet motiivit 

 

 

Toimittaja Jukka Keitele (2008, 7–10) on kerännyt teokseensa nimeltään ”Yrittäminen 

kannattaa aina!” suomalaisten yrittäjien tarinoita kymmenen vuoden ajalta muun 

muassa siitä, kuinka on päätynyt yrittäjäksi ja mitkä ovat olleet motivointitekijät 

yrityksen luomiseen. Mukana on julkisuudestakin tuttuja henkilöitä, kuten Mato 

Valtonen, Esa Saarinen, Satu Silvo ja Vesa Keskinen. 

 

 

2.1 Hotelli- ja ravintolayrittäjä Päivikki Palosaari 

 

Lapin suurimpiin yksityisiin työnantajiin kuuluva Hullu Poro Oy:n ja Taivaanvalkeat 

Oy:n omistava hotelli- ja ravintolayrittäjä Päivikki Palosaaren yrittäjäksi kasvaminen 

alkoi jo pikkutyttönä, kun hän keräsi suon varresta siemenkäpyjä osaksi metsätalouden 

tuotantoketjua. Kumpikaan hänen vanhemmistaan ei ollut yrittäjä, mutta hän itse tiesi jo 

silloin syntyneensä yrittäjäksi. (Keitele 2008, 17–18.) 

 

Koulutukseltaan yrittäjä Palosaari on suurtaloustyönjohtaja. Hänen työuransa alkoi 

sairaalan keittiössä ja armeijan palveluksessa, mutta ravintola-ala tempaisi hänet 

mukaansa vuonna 1978. Tuolloin hän alkoi toimia keittiömestarina Saariselän 

Retkeilykeskuksessa. Hänen yrittäjyytensä alkoi vuonna 1981, jolloin hän perusti 

Porogrillin. (Keitele 2008, 17–18) Seuraavien seitsemän vuoden aikana alkunsa yrittäjä 

Palosaaren toimesta saivat myös Mökkihuolinta Oy sekä Ravintola Wanha Hullu Poro. 

(Hullu Poro Oy 2012a). 

 

Porogrillin ajoista lähtien vajaassa neljännesvuosisadassa yrittäjä Päivikki Palosaari on 

kasvattanut yritysryhmäänsä satakertaiseksi, hallitusti ja vakavaraisena pysyen. 

Nykyään hänen omistamansa hotelli- ja ravintolayritykset työllistävät ympäri vuoden 

noin 160 ihmistä ja sesonkiaikana yli 300. (Keitele 2008, 17–18.) Vuonna 2012 Levi 

Center Hullu Porossa voi majoittua Hotelli Hullu Porossa, nauttia kymmenen eri 

ravintolan antimista tai kuunnella nimekkäiden suomalaisten esiintyjien keikkoja Hullu 

Poro Areenalla (Hullu Poro Oy 2012b). 
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2.2 Yrittäjä Heikki Salmela 

 

Myöskään Hesburger-ravintolaketjun rakentajan Heikki Salmelan lähipiirissä ei ollut 

yrittäjiä, kun hän itse perusti oman yrityksen. Hänen työuransa alkoi putkiliikkeessä jo 

14-vuotiaana, mutta ravintola-alalle hän lähti vuotta myöhemmin päästessään 

keittiöharjoittelijaksi hotellin ravintolaan. Käytyään ravintolakoulua Helsingissä yrittäjä 

Salmela pääsi kesäksi ravintola Walhallaan keittiöpäälliköksi. Sitä kautta ura jatkui 

Paimion motellissa, joka oli ensimmäinen amerikkalaistyyppinen motelli Suomessa ja 

herätti nuoren miehen innostuksen. He tekivät vaimonsa kanssa niin paljon töitä, että 

rupesivat miettimään oman yrityksen perustamista, koska olivat varmoja 

pärjäämisestään nykyisellä työtahdilla. (Keitele 2008, 31–33.) 

 

Ensimmäinen yritys syntyikin 19-vuotiaana, joka oli kahvila-grilli Naantalissa. Kahvila 

myytiin armeijaan lähtiessä, mutta pari vuotta armeijan jälkeen yrittäjä Salmela perusti 

kaverinsa kanssa ravintolakoneita myyvän yrityksen. Tämän yrityksen historia jäi 

kuitenkin lyhyeksi, sillä hän irroittautui grilliyrittäjäksi Saloon ja alkoi rakentaa 

grilliketjua Turkuun. Ensimmäinen Hesburger perustettiin vuonna 1980, jonka toiminta-

ajatuksena oli olla amerikkalaistyylinen hampurilaisravintola. (Keitele 2008, 31–33.) 

Vuonna 2012 Hesburgereita on yhteensä 366 kuudessa eri maassa ja yritys työllistää 

noin 5000 henkilöä (Hesburger 2012a). Hesburger-ravintoloiden lisäksi konseptiin 

kuuluvat myös HeseCafe-kahvilat tavallista Hesburer-ravintolaa laajemmilla kahvi- ja 

leivonnaisvalikoimillaan sekä HesePesu-autopesulinjat (Hesburger 2012b). 

 

 

2.3 Nordic Media Network 

 

Netti- ja markkinointipalveluyritys Nordic Media Networkin perustajan Juha 

Lehikoisen sai lähtemään mukaan yritysmaailmaan tarpeen täyttäminen palvelulle, jota 

ei ollut ja jos oli, niin se oli liian kallista. Maailmaa kiertäessään lentokentillä oli usein 

liikaa aikaa ja nettiin olisi ollut kiva päästä. Jos jossakin nettistandeja oli, niiden käyttö 

oli kuitenkin liian kallista. Tästä hän sai idean perustaa Internetkioskeja valmistavan 

yrityksen. (Keitele 2008, 56–57.) 
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Hänen lähtökohtansa yrittämiseen olivat hyvät, sillä hänen isänsä oli yksityisyrittäjä ja 

hän itse liikkuvainen ja kauppamiehen supliikilla varustettu mies, joka pyrki luomaan 

yhteistyökuvioita vaivan ja kustannusten pienentämiseksi. Yritys perustettiin vuonna 

2000 ja nettikioskien kokeilu alkoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Nettikioskin käyttö 

on edullista ja mainostajien sivuilla käynti ilmaista. Vuonna 2008 nettikioskeja oli 

Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi muun muassa Lapissa ja Helsingin 

Messukeskuksessa. (Keitele 2008, 56–57.) 

 

Lähtökohdat ja syyt yrityksen luomiseen voivat olla hyvin erilaiset. Jokaisella yrittäjällä 

on kuitenkin sama päämäärä: selvitä kriittisimmistä ensimmäisistä vuosista ja saada 

yritys menestymään. Tätä varten on luotu suuri joukko palveluita aloittaville yrittäjille. 

 

 

3 Palveluita alkaville yrittäjille Euroopassa ja Yhdysvalloissa 

 

 

3.1 Aloittavan yrittäjän apuvälineitä 

 

 Uusyrityskeskuksissa yritysneuvojat auttavat uusia yrittäjiä yrityksen 

perustamistoimissa, vero- ja eläkeasioissa, markkinoinnin ja rekrytoinnin lähtökohdissa 

sekä keräävät itselleenkin uusia tietoja ja kokemuksia. Suomessa toimintaa hoitaa 

Suomen Uusyrityskeskukset ry. (Keitele 2008, 90) 

 

Yrityshautomoissa aloittavat yrittäjät saavat edullisesti käyttöönsä työhuoneet, 

sosiaalitilat ja toimistofasiliteetit. Yrityshautomoissa sosiaalinen verkosto kasvaa, koska 

samoissa tiloissa on useita aloittavia yrityksiä ja yrittäjät vaihtavat keskenään 

hyödyllistä tietoa, jota ei välttämättä muuten tulisi edes mieleen kysyä. On tutkittu, että 

kahden vuoden kuluttua perustamisesta hautomoyrityksistä on hengissä 80 prosenttia, 

kun muista vain 50 prosenttia. (Keitele 2008, 96.) 

 

Yrityskummitoiminta tuo yhteen avun tarvitsijat sekä kokeneet ja osaavat auttajat. 

Vapaaehtoiset yritysmentorit toimivat pienten ja keskisuurten yritysten johdon 

opastajina ja keskustelukumppaneina liiketoiminnan parantamiseksi, tukevat yrittäjiä 

sukupolvenvaihdoksessa sekä auttavat kummikuntiansa niiden elinkeinotoiminnan 
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kehittämisessä. Yrityskummi esittää ratkaisuja yrittäjän ongelmiin ulkopuolisen silmin 

ja yrityskummiverkoston ansiosta asiantuntijoita löytyy useilta eri aloilta. Yrityskummi 

on myös oiva apu oman verkoston luomisessa, sillä vuosien varrella heille on kertynyt 

suuri määrä erilaisia kontakteja. Suomessa yrityskummitoimintaa järjestää Suomen 

Yrityskummit ry (Virtanen 2009, 9–11.) 

 

Starttiraha on aloittavan yrittäjän tuki. Starttirahan tarkoituksena on turvata yrittäjän 

toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen aikana. Starttirahaa 

voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle tai palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä 

kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle. Ennen starttirahan myöntämistä työ- ja 

elinkeinotomisto selvittää, että yrittäjyys on starttirahan hakijalle sopiva 

työllistymisvaihtoehto. Suomessa starttirahan perustuen suuruus vuonna 2012 on 31,36 

euroa per päivä. Perustuen päälle on mahdollista saada lisäosa, jonka suuruus vaihtelee 

tapauksesta riippuen, mutta on enimmillään 60 prosenttia perustuesta. (Työ- ja 

elinkeinotoimisto 2012.) 

 

Näiden lisäksi aloittavia yrittäjiä neuvovat useat muut tahot, kuten valtiot ja kunnat, 

yrityskonsultointiin ja -neuvontaan keskittyneet yritykset, yliopistot sekä painetut ja 

sähköiset oppaat. Olen kerännyt tähän lukuun edellä mainittuja palveluja Suomesta, 

Ruotsista, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. 

 

 

3.2 Suomessa yrittäjä ei ole yksin 

 

Suomessa yrittäjää ei jätetä yksin. Palveluita on saatavilla useilla kielillä ja useilta eri 

tahoilta. Suomen palvelutarjonnasta mukana ovat Suomen Uusyrityskeskukset ry, 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Yritys-Suomi. 

 

 

3.2.1 Suomen Uusyrityskeskukset ry 

 

Suomen Uusyrityskeskukset ry on vuonna 1989 perustettu yhteistoimintajärjestö, jonka 

tarkoituksena on edistää uusyrittäjyyttä Suomessa yhdessä alueellisten 

uusyrityskeskusten kanssa. Järjestö koostuu 1300 elinkeinoelämän edustajasta, jotka 
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neuvovat ja opastavat ilmaiseksi yrittäjiksi aikovia. Suomessa on 31 uusyrityskeskusta, 

joilla on noin 80 palvelupistettä ja 180 työntekijää. 23-vuotisen historiansa aikana 

uusyrityskeskusten avulla on perustettu Suomessa lähes 90 000 yritystä. (Suomen 

Uusyrityskeskukset ry 2012a.) 

 

Suomen Uusyrityskeskukset ry (2012b, 3–5, 9, 44–54) tarjoaa aloittaville yrittäjille 

laajan perustamisoppaan sekä Yrittäjäksi Suomeen -oppaan yhdellätoista eri kielellä. 

Perustamisoppaan alussa yrittämiseen ja yrittäjyyteen paneudutaan melko syvällisesti. 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n mielestä yrittäminen on toimintaan liittyvien riskien 

tunnistamista ja niihin varautumista eli taito tehdä toiminnasta kannattavaa. Ne 

kuvaavat yrittämistä myös uskomisena omaan liikeideaan. ”Yrittäminen voi olla 

elämäntapa tai keino hankkia elanto ja työllistää itsensä. Yrittäminen on myös oman 

ammattitaidon, sosiaalisten tietojen ja kielitaidon hyödyntämistä.” Oppaassa 

painotetaan, että yrittämistä tulee harkita monelta kannalta ja kypsytellä ajatusta 

mielessään. ”Perustamisoppaan tarkoituksena on antaa katsaus yrittäjyyteen ja toimia 

alustavana oppaana aloittaville yrittäjille.” 

 

Opas käy läpi kattavasti yritystoiminnan aloittamisessa huomioon otettavat asiat. 

Yrityksen perustamisen vaiheet on listattu lyhyesti taulukkoon, mutta tämän lisäksi 

oppaasta löytyy asiaa aina riskien hallinnasta ympäristövastuuseen. Oppaan lopussa on 

tärkeitä linkkejä eri toimijoiden sivuille, aloittavan yrittäjän muistilista, 10 askelta 

menestykseen, sekä sanasto yritystoiminnan tärkeimmistä sanoista. Muita 

uusyrityskeskusten tarjoamia oppaita ovat Aloittavan yrittäjän viisi askelta 

tilitoimistoon, Markkinointiopas, Opas omistajan vaihdoksen neuvontaan sekä Näin 

ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi. 

 

Näin perustat yrityksen -otsikon alta löytyy muutamia kysymyksiä, joita tulee pohtia 

yritystä perustaessa. Kysymykset liittyvät liikeideaan, asiakkaisiin, 

markkinaselvitykseen ja rahoitukseen sekä stressinsieto- ja riskienottokykyyn. Otsikon 

alta löytyvät myös lyhyet selitykset liikeideaan, liiketoimintasuunnitelmaan, 

yritysmuodon valintaan, rekisteröintiin ja lupiin. (Suomen Uusyrityskeskukset ry 

2012c.) Tämän lisäksi Uusyrityskeskukset tarjoavat tietoa starttirahasta sekä linkkejä 

muun muassa rahoitukseen ja Finnveran yrittäjätestiin. 
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Uusyrityskeskusten toimintamallissa yrittäjäksi aikova saa tutkittavakseen 

ennakkomateriaalin eli oppaan yrityksen perustamistoimista. Tämän jälkeen hän voi 

osallistua uusyrityskeskuksen toteuttamaan informaatiotilaisuuteen, jossa asiakas saa 

tietoa yrittäjyyden perusasioista ja jossa hän tekee alustavan liiketoimintasuunnitelman 

sekä laskelmat. Tämän jälkeen pidetään palaveri uusyrityskeskuksessa ja tarkastetaan 

liiketoimintasuunnitelma. Tässä tilaisuudessa tarkistetaan laskelmat, selvitetään 

asiantuntijatarve, saadaan neuvontaa sekä käydään läpi sähköisiä palveluita. Toiseksi 

viimeisenä vaiheena ovat asiantuntijapalaverit, joissa käydään läpi yrityksen 

perusasioita, kuten verotus, kirjanpito, tilintarkastus, kannattavuus, rahoitus, 

vakuutukset, markkinointi, toimitilat sekä mahdollisuuksien mukaan toimiala. 

Viimeisenä ovat tarpeen mukaan mahdolliset jatkopalaverit uusyrityskeskuksessa. 

(Suomen Uusyrityskeskukset 2012d.) 

 

Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toiminnan etuna on ensinnäkin se, että se ulottuu lähes 

koko maahan aina Hangosta Tornioon asti. Henkilökohtaista palvelua on siis saatavilla 

ympäri Suomea. Toinen hyvä puoli on selkeät ja kattavat Internet-sivut, joilta löytää 

helposti tarvitsemansa, eikä tarvitse käydä koko sivustoa läpi tiettyä asiaa etsiessään. 

Kolmantena on kattava ja selkeä perustamisopas. Jokaisen yrittäjäksi aikovan pitäisi 

olla perillä yrityksen perustamisvaiheista oppaan luettuaan. Neljäntenä on 

ulkomaalaisten huomiointi. Yrittäjäksi Suomeen -oppaan saa tosiaankin yhdellätoista eri 

kielellä, erikoisimpina arabia, kurdi, somali ja kiina. 

 

Yritysneuvojalle voi soittaa myös jonkin yksittäisen pienemmän asian takia neuvoa 

kysyäkseen. Edellä oleva huomioiden ainoa heikkous on se, että 

neuvontapuhelinnumeroa ei ole verkkosivustolla kovin nopeasti löydettävissä. 

Etusivulta täytyy valita ensin lähin Uusyrityskeskus. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan 

Uusyrityskeskuksen sivun avatessa täytyy ensin valita neuvonnan alta ”Oppaat” ja sieltä 

löytyy linkki, jossa sijaitsevat yritysneuvojien yhteystiedot. Toki paikalliset neuvojat 

tuntevat paremmin kyseisen alueen elinkeinoelämän, mutta heti etusivulla voisi olla 

puhelinnumero, joka olisi koko maanlaajuinen. Helsingin Uusyrityskeskuksen sivuilla 

puhelinnumero on suoraan löydettävissä, mutta sivut avautuvat aluksi englanniksi. 
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3.2.2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Toinen yrittäjille neuvontaa antava taho Suomessa on Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus eli ELY-keskus. ELY-keskuksia on 15 ympäri Suomea. ELY-

keskukset hoitavat entisten Työ- ja elinkeinokeskusten eli TE-keskusten, alueellisten 

ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallituksen liikenne- ja sivistysosaston sekä 

Merenkulkulaitoksen tehtäviä. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2011.) 

 

Yksi ELY-keskusten tehtävistä on yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelu. 

ELY-keskus tarjoaa yrittäjille rahoitus- ja avustuspalveluja, henkilöstön 

hankintapalveluja sekä asiantuntemusta ja neuvontaa (Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus 2012a). Rahoituksesta ja avustuksista saa tietoa TE-keskuksen kautta. 

Esimerkkinä mainittakoon yrityksen kehittämisavustus, jota voidaan myöntää yrityksen 

pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, kun yritys aloittaa 

toimintansa, laajentaa tai kehittää sitä. (TE-keskus 2012.) 

 

ELY-keskus tarjoaa palveluja henkilöstön hankintaan, kuten rekrytointikoulutusta, 

mol.fi-sivustonsa kautta. Tämä on hyvä vaihtoehto, jos työnantaja ei löydä 

ammattitaitoista väkeä, eikä alalta ole vähään aikaan valmistumassa osaajia. Työnantaja 

sekä työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä siten, että työnantajan 

maksuosuudeksi jää 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. 

Erilaisia ulkopuolisen asiantuntijan johdolla toteutettavia kehittämisohjelmia on tarjolla 

esimerkiksi talouden ja rahoituksen kehittämiseen tähtäävän Balanssin tai 

liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävän Kunto-ohjelman muodossa. (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus 2012b.) Kehitysohjelmien lisäksi yrityksille voidaan 

tarjota lyhytkestoista konsultointia ennalta määriteltyjen ongelmien ratkaisemiseksi. 

Näitä varten ELY-keskukset myöntävät erillisiä yrityskohtaisia konsultointipäiviä, 

kuitenkin enintään viisi päivää. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012c.)  

 

Myös ELY-keskusten etuna on jakautuminen koko maahan. ELY-keskuksia löytyy 

Uudeltamaalta Lappiin asti. Etuna ELY-keskuksilla on myös yhteistyö muiden 

organisaatioiden kanssa. ELY-keskusten kautta saa tietoa sekä linkkejä useisiin eri 

palveluihin ja organisaatioihin. Heikkoutena ovat verkkosivut, jotka ovat selkeät, mutta 

hieman liian virallisen tuntuiset, ja liikkuminen sivuilla on vaivalloista. 
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3.2.3 Yritys-Suomi 

 

Yritys-Suomi on maksuton verkkopalvelu yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. 

Verkkopalvelun ovat muodostaneet yhdessä yrityspalveluorganisaatiot. Palvelu tarjoaa 

tietoa ja palveluja yritystoiminnan käynnistämiseen, kasvattamiseen, kehittämiseen ja 

kansainvälistymiseen. Palvelukokonaisuutta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 

(Yritys-Suomi 2012a.) 

 

Yritys-Suomen tarjoamat palvelukokonaisuudet ovat yrityksen perustaminen, yrityksenä 

toimiminen, kehittyminen, kansainvälistyminen, työnantajuus, yrityksen ympäristötieto, 

Enterprise Europe Network, palveluyritysten asiointipiste, yrityksen terveyttäminen, 

tuote- ja palvelukehitys sekä työelämän laatu (Yritys-Suomi 2012b). Asiasisällöiltään 

palvelut yrityksen perustamisesta ja yrityksenä toimimisesta ovat pitkälti samat kuin 

esimerkiksi Suomen Uusyrityskeskukset ry:n perustamisoppaassa. 

 

Yritys-Suomella on lisäksi käytössään sivuston etusivulla mainostettu puhelinpalvelu 

alkaville yrittäjille ja yrityksille. Puhelinpalvelun kautta saa tietoa, ohjausta ja 

neuvontaa yritystoiminnan aloittamisesta ja julkisista yrityspalveluista. Palvelu on 

avoinna arkipäivisin toimistoaikana ja soittaminen maksaa vain normaalin 

paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun verran. (Yritys-Suomi 2012c.) Yleisen 

puhelinpalvelun lisäksi sivustolta löytyy myös maksuton Talousapu-puhelinpalvelu, 

jonka mainoslause on seuraava: ”Liiketoiminnan kehittämisen ja terveyttämisen 

asiantuntijat palveluksessasi”. Neuvoja saa muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen 

ja terveyttämiseen, yrityksen taloudellisen tilanteen kartoitukseen, maksuvaikeuksiin 

sekä myyntiin, saneeraukseen ja lopettamiseen. Palvelun rahoittavat Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Valtiovarainministeriö, Finanssialan keskusliitto sekä Finnvera 

Oyj. (Yritys-Suomi 2012d.) Lisäksi käytössä olevaan Oma asiointi -palveluun yrittäjien 

on mahdollista tallentaa eri organisaatioiden verkkolomakkeita ja hyödyntää näitä 

myöhemmin. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella 

henkilökortilla. (Yritys-Suomi 2012e.) 

 

Yritys-Suomen etuja ovat houkuttelevat ja mielenkiintoisen näköiset verkkosivut. 

Hyvää on myös jo mainittu puhelinpalvelun näkyvyys etusivulla sekä Talousapu-

palvelu. Verkkosivujen etu on myös palvelukokonaisuuksien laaja tarjonta sekä helppo 
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pääsy muiden organisaatioiden palveluihin. Heikkoutena on, että mistään palvelun 

sivuilta en löytänyt linkkiä Talousapuun. Linkin kyseiseen palveluun löysin ELY-

keskuksen kautta. 

 

 

3.3 Ruotsissa saa apua 

 

Ruotsissa yrittäjä saa apua muun muassa uusyrityskeskuksilta, valtiohallinnon 

järjestöiltä sekä yksityisiltä yrityksiltä. Palvelua on saatavilla niin verkossa kuin 

henkilökohtaisesti. Ruotsalaisista palveluista mukaan on valittu NyföretagarCentrum, 

Verksamt.se sekä Almi Företagspartner AB. 

 

 

3.3.1 NyföretagarCentrum 

 

Ruotsin uusyrityskeskukset eli NyföretagarCentrum toimii samalla periaatteella kuin 

suomalainen vastineensa. Järjestö on perustettu vuonna 1985 ja sen alaisuuteen kuuluu 

90 uusyrityskeskusta, jotka kattavat 200 Ruotsin 290 kunnasta. NyföretagarCentrum on 

25-vuotisen historiansa aikana auttanut alkuun 150 000 yritystä ja vuosittain järjestö 

auttaa yli 10 000 henkilöä. (NyföretagarCentrum 2012a.) 

 

NyföretagarCentrum (2012b) tarjoaa alkaville yrittäjille maksutonta henkilökohtaista 

neuvontaa. Heidän neuvontapalveluaan käyttämällä yrittäjällä on järjestön mukaan 

suurempi mahdollisuus onnistua liiketoiminnassaan ja pienempi riski ajautua 

konkurssiin. NyföretagarCentrumin neuvoja vastaanottaneista yrittäjistä alle prosentti 

on ajautunut konkurssiin ensimmäisten kolmen vuoden jälkeen. Asiantuntijan luona saa 

käydä niin monta kertaa kuin haluaa. Neuvoa ja asiantuntijan palautetta saa myös 

liikeidean hiomiseen. 

 

Toiseksi NyföretagarCentrum (2012c) tarjoaa työkalupakin, joka sisältää kaksi 

työkalua, joita ilman ei järjestön mukaan tulisi toimeen; liiketoimintasuunnitelman ja 

muistilistan. Keskus on yhdessä Visma Spcs:n kanssa luonut 40-sivuisen pohjan 

liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Pohjaan merkitään kohta kohdalta eri 

liiketoimintasuunnitelman aihealueet ja sitä käydään yhdessä läpi asiantuntijan kanssa. 
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Pohjan saa myös tietokoneohjelmana. Muistilista on koottu 19 aihealueesta, jotka 

sisältävät liiketoiminnan aloittamiseen liittyviä kysymyksiä. Ajatuksena on, että 

muistilista pakottaa miettimään kaikkia mahdollisia osa-alueita, jotka muuten 

saattaisivat jäädä huomioimatta. 

 

Kolmantena työkaluna NyföretagarCentrumilla on tarjolla lyhyt viisikohtainen opas 

Internetin hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Oppaan sisältö koostuu verkkosivujen 

nimeämisestä, sivujen päämäärän arvioimisesta, sivujen tekemisestä, markkinoinnista ja 

seurannasta sekä analysoinnista. (NyföretagarCentrum 2012d.) 

 

Monet yritykset joutuvat vaikeassa tilanteessaan lomauttamaan ja irtisanomaan 

työntekijöitä. Tähän tilanteeseen NyföretagarCentrum (2012e) tarjoaa palvelun 

nimeltään Startbanan (suom. kiitotie). Startbanan-palvelun avulla irtisanotut työntekijät 

voivat nopeasti saada tietoa ja inspiraatiota oman yrityksen perustamiseen. Päämääränä 

ei kuitenkaan ole, että kaikki säntäisivät saman tien perustamaan yritystä, vaan ideana 

on antaa tietoa siitä, mitä yrityksen perustaminen käytännössä tarkoittaa. Palvelu on 

kustannustehokasta sekä toiminta nopeaa ja joustavaa. 

 

Startbanan-palvelu toimii kolmessa vaiheessa: inspiraatio, tiedonsaanti ja neuvonta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäiseksi yritysneuvoja tulee yritykseen 

pitämään aloitusluennon. Luento suunnataan kerrallaan 10-35 henkilölle ja luennolla 

aiheena on yrittäjänä oleminen. Niille työntekijöille, jotka kiinnostuivat ja aikovat 

mennä pidemmälle yritysideansa kanssa, järjestetään kaksipäiväinen seminaari, johon 

kuuluu valmennusta sekä perustavanlaatuista tietoa yrittämisen ABC:stä. 

(NyföretagarCentrum 2012f.) 

 

Vaihe 2+ sisältää valmennusta ja henkilökohtaisia tapaamisia asiantuntijoiden ja 

neuvojien kanssa. Tapaamisissa käsitellään muun muassa markkinointia, myyntiä, 

yritysideaa, sopimuksia, vakuutuksia ja taloutta. Kolmas eli viimeinen vaihe sisältää 

henkilökohtaista neuvontaa, jossa liikeidea hiotaan lopulliseksi ja kestäväksi. 

”Seminaarin jälkeen se hauskuus alkaa!” (NyföretagarCentrum 2012f.) 

 

NyföretagarCentrumin eduiksi voisi mainita suomalaisen vastineensa tapaan, että se 

kattaa käytännössä koko maan, prosentuaalisesti lähes 70 prosenttia maan kunnista. 
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Toinen etu on hyvä valmis pohja liikeidean laatimiseen. Jotkin kysymykset vaikuttavat 

hieman peruskoulusta tutuilta ”jatka lausetta” -kysymyksiltä, kuten ”Yritykseni 

tavoitteena on…”, mutta ovat näin selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Kolmantena 

mainittakoon erikoisuus Startbanan. Palvelun idea kuulostaa hyvältä, mutta pistää 

miettimään sen järkevyyttä. Jos talous on niin huonossa tilassa, että ihmisiä joudutaan 

irtisanomaan, niin onko siinä vaiheessa kannattavaa käynnistää uutta yritystä. 

Mahdollisuudet menestymiseen tuntuvat vähäisiltä, mutta se riippuu toki liikeideasta ja 

toimialasta. Monet suuret yritykset voivat joutua tekemään irtisanomisia, mutta samassa 

tilanteessa voi syntyä useita menestyviä pienyrityksiä. 

 

Heikkoutena NyföretagarCentrumista voisi mainita kirjallisen oppaan puutteen. Tai 

sellaista ei ainakaan verkkosivuilta löydy. Olisi hyvä hieman valmistautua ja tietää 

yrittäjyydestä jotain jo etukäteen ennen kuin menee keskustelemaan yritysneuvojan 

kanssa. 

 

 

3.3.2 Almi Företagspartner AB 

 

Almi Företagspartner AB on nimensä mukaisesti partneri yrityksille, joka tukee ja 

neuvoo yrityksen eri vaiheissa. Almin tehtävän perusta on markkinoita täydentävän 

taloudellisen ja liiketoiminnallisen kehityksen tarve. Almi on valtion omistama 

emoyhtiö, jolla on 17 tytäryhtiötä, jotka ovat 51-prosenttisesti emoyhtiön omistuksessa. 

(Almi Företagspartner AB 2012a.) 

 

Yrityksen tehtävänä on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kilpailua sekä 

kannustaa uusia yrityksiä luomaan kasvua ja innovaatiota Ruotsin elinkeinoelämässä. 

Almi Företagspartner AB kattaa koko prosessin ideasta tuottavaan liiketoimintaan. 

Yhtiön erikoisuus on rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistäminen. 

Tavoitteena on saada enemmän innovatiivisia ideoita markkinoille sekä 

toteuttamiskelpoisia yrityksiä perustettua ja kehitettyä sekä kasvattaa yritysten kilpailua 

ja tuottavuutta. (Almi Företagspartner AB 2012a.) 

 

Almi Företagspartner AB (2012b) tarjoaa lainoja aloittaville yrittäjille sekä konkurssiin 

ajautuneille, mutta liiketoimintansa uudelleen aloittaneille yrittäjille, joiden voi olla 



19 

 

vaikeaa saada lainaa muualta vaikean historiansa vuoksi. Yhtiö tarjoaa myös neuvoja ja 

rahoitusta yrityksen ostotilanteessa. Lähtökohtana on, että pankki ei ole myöntänyt 

tarpeeksi lainaa, vaan rahoitusta tarvitaan myös muualta. Almi tekee arvion ostettavasta 

yrityksestä ja sen elinkelpoisuudesta. Jos tulevaisuus näyttää valoisalta, yhtiö voi tarjota 

lainaa vakuuksien puutteesta huolimatta. Samoilla lähtökohdilla yhtiö voi tarjota lainaa 

yrityksille myös investointeja varten. 

 

Almi Företagspartner AB:n alaisuudessa toimii sijoitusyhtiö Almi Invest. Almi Invest 

on riskipääomayhtiö, jonka mielenkiinto on ruotsalaisissa yrityksissä. Almi Invest 

koostuu seitsemästä alueellisesta riskipääomarahastosta, joista jokaisella on paikalliset 

toimistot sekä kokeneet sijoitusjohtajat. Yhtiön hallussa on osakkeita yhteensä miljardin 

kruunun edestä. (Almi Företagspartner AB 2012c.) 

 

Almi tarjoaa neuvontaa useaan eri tilanteeseen. Yrityksen kannattavuudessa 

lähtökohtana on toiminnan päämäärä ja kehittämiskohteiden tunnistaminen kriittisillä 

alueilla. Markkinoinnin kehittämisessä yhtiö on tehokas ja systemaattinen, ja 

lähtökohtana toimintasuuntautunut markkinointisuunnitelma kasvattaa mahdollisuuksia 

pitkäkestoiseen kannattavuuteen ja kasvuun. Tulevaisuudensuunnittelulla selvennetään 

yrityksen tulevaisuuden kehitys toimintasuuntautuneella liiketoimintasuunnitelmalla. 

Yritysostoneuvonnalla voidaan analysoida seurauksia yrityksen ostamisesta. Lisäksi 

yhtiö neuvoo käytännön toimenpiteissä menestymiseen sekä tarjoaa yritysvalmentajan, 

jonka kanssa voi halutessaan keskustella toimenpiteistä yrityksen päämäärien 

saavuttamiseen. (Almi Företagspartner AB 2012d.) 

 

Almi Företagspartner AB (2012e) tarjoaa monenlaisia työkaluja, muun muassa 

innovaation kehittämiseen. Ideaansa voi testata innovaatiotestillä ja yhtiö tarjoaa ideaan 

rahoitusta sekä vinkkejä. Yhtiöllä on myös tuotekehitykseen oma ohjelmansa nimeltään 

Almi Produktutveckling. Ohjelman avulla Almi välittää tietoa tuotekehityksen 

suunnittelun ja toteuttamisen metodeista ja strategioista. Lisäksi yritys tarjoaa neuvoja, 

testejä, linkkejä sekä yrittäjyyskoulun. Yrittäjyyskoulussa yrittäjä voi opiskella 

itseopiskeluna yrityselämän asioita verkosta saaduista materiaaleista. Koulu antaa 

opastusta ja erilaisia keinoja suunnitella ja kehittää omaa yritystä. Yrittäjyyskoulu 

tarjoaa myös tietoa yritystä koskevista säännöistä ja laeista sekä vinkkejä yrityksen 

hallintaan. (Almi Företagspartner AB 2012f.)  
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Almi Företagspartner on loistava lisä julkisten organisaatioiden, kuten 

uusyrityskeskuksen, rinnalle. Almista voisi hyötyä jokainen aloittava yrittäjä. Almi 

antaa lainaa, neuvoa ja tukea yrityksen joka vaiheessa liikeideasta kannattavaan 

yritykseen. Almin hyvä puoli mielestäni on siis ylipäätään sen olemassaolo. Tällaisia 

tarvitaan. Almin hyvä erikoisuus on yrittäjyyskoulu, jossa yrittäjä voi itse opiskella 

yrityselämän asioita, jolloin ne jäävät paremmin päähän. 

 

 

3.3.3 Verksamt.se 

 

Verksamt.se on sivusto, jonka on perustanut kolme valtionhallinnon järjestöä: Ruotsin 

patentti- ja rekisterihallitus, verovirasto sekä taloudellisen ja alueellisen kasvun virasto. 

Järjestöt ovat keränneet yhteen tietoa ja palveluita yrittäjiä varten. Sivusto auttaa 

yrittäjiä liiketoiminnan harkitsemisessa, aloittamisessa, pyörittämisessä, kehittämisessä 

ja lopettamisessa. (Verksamt.se 2011a.) 

 

Ensimmäisenä sivusto tarjoaa tietoa yrittäjänä olemisesta. Monilla ihmisillä on ideoita 

ja unelmia, mutta harvat lähtevät toteuttamaan niitä. Yrittäjänä täytyy olla innostunut 

ideoidensa ja unelmiensa toteuttamisesta. Tutkimuksen mukaan yrittäjien yhteinen 

pyrkimys on välttää riskejä. Tämän he toteuttavat tekemällä viisaita investointeja ja 

tiedostamalla niiden riskit. Hyviä ominaisuuksia ovat myös olla tavoitteellinen ja omata 

kyky korjata omat virheensä. (Verksamt.se 2011b.) 

 

Seuraavana sivusto käsittelee liikeideaa. Idean hahmottaminen on ensimmäinen askel 

yrittäjäksi valmistautumisessa. Jotkut sanovat, että idea on pohja, johon yritys perustuu. 

Ilman kunnollista liikeideaa on vaikeaa menestyä. (Verksamt.se 2011c.) Inspiraatiota 

käsittelevä osio sisältää esimerkkejä perustetuista yrityksistä ja heidän tarinansa 

(Verksamt.se 2011d). 

 

Liiketoiminnan aloittamisessa käsitellään ensimmäiseksi suunnittelua. 

Liiketoimintasuunnitelma selkeyttää ajatukset siitä, kuinka liikeideaa voi viedä 

eteenpäin. Liiketoimintasuunnitelma kehittyy yrityksen myötä. Sitä ei tehdä pelkästään 

itseään varten, vaan myös tavarantoimittajat sekä asiakkaat voivat olla kiinnostuneita 
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suunnitelmasta. Liiketoimintasuunnitelma jakautuu omiin osa-alueisiinsa. (Verksamt.se 

2011e.) 

 

Toisena on yritysmuodon valinta. Yritysmuodon valinnan sanotaan olevan eräänlainen 

ajokortti yrityksen johtamisessa. Yritysmuodon rekisteröinti onnistuu suoraan verkossa 

Verksamt.se-sivuston kautta. (Verksamt.se 2011f.) Liiketoiminnan aloituksessa käydään 

läpi myös muut tavat aloittaa yritystoiminta kuin vain perustamalla oma yritys. Näitä 

ovat yrityksen ostaminen ja franchising-yrittäjyys. 

 

Sivusto tarjoaa myös muita hyödyllisiä työkaluja. Yritysmuodon rekisteröinnin lisäksi 

toinen verkkotyökalu on liikeidean luonti. Työkalu auttaa liikeidean kehittämisessä 

askel askeleelta sekä keräämään tiedot tulevaa yritystä varten yhteen paikkaan. Työkalu 

avustaa myös henkilökohtaisen neuvojan löytämisessä. Muita apuvälineitä ovat 

muistilista, toimialaoppaat, laskurit, luvanvaraisuuden, neuvojan ja osoitteiden 

etsiminen sekä yrityssanasto ja apuri yrityksen nimen löytämiseen. (Verksamt.se 

2011g.) 

 

Verksamt.se-sivustolla hyvää on selkeys. Sivusto on jaettu selkeästi omiin osa-

alueisiinsa. Sivustolta voi myös etsiä itselleen yritysneuvojan sekä eri organisaatioiden 

osoitteita. Sivusto sisältää myös hyvän sanaston yritystoimintaan liittyvistä sanoista. 

Harvinaista on, että sivusto tarjotaan kokonaisuudessaan myös englanniksi, mutta 

englanninkieliset sivut käsittelevät enemmänkin pelkästään ulkomaalaisen yrittäjän 

toimimista Ruotsissa. 

 

 

3.4 Tukea yrittäjille Iso-Britanniassa 

 

Isobritannialaisille yrittäjille tukeaan tarjoavat niin ikään paikalliset uusyrityskeskukset 

ja valtio. Iso-Britannian yrittäjäpalveluntarjoajista valitsin mukaan National Federation 

of Enterprise Agencies:n sekä tämän verkkopalvelu National Enterprise Network:n ja 

Business Link -verkkopalvelun. 

 

 

3.4.1 National Federation of Enterprise Agencies 
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National Federation of Enterprise Agencies eli NFEA on keskusjärjestö paikallisille 

uusyrityskeskuksille Englannissa. Länsieurooppalaisten kollegoidensa tapaan järjestö 

antaa neuvoa ja tukea uusille pienille ja kasvaville yrityksille, erityisesti 

käynnistysvaiheessa. (Startups 2010.) Vuosina 2010–2011 NFEA tuki yhteensä yli 

320 000 asiakasta ympäri maata (National Enterprise Network 2011a). 

 

Yksi NFEA:n hankkeista on Let’s Talk Business -ohjelma. Ohjelma sisältää räätälöityjä 

seminaareja henkilöille, jotka haluavat perustaa yrityksen. Yli 7000 henkilöä osallistui 

ohjelmaan vuonna 2008, joka kattoi Englannin ja Walesin. Seminaarin ensimmäinen 

osa on suunnattu henkilöille, jotka eivät vielä ole aivan varmoja liiketoiminnan 

aloittamisen suhteen. Toinen osa on suunnattu heille, jotka ovat valmiita aloittamaan 

yrityksen, mutta tarvitsevat apua eri aloitukseen liittyvissä asioissa. (Startups 2012.) 

 

National Enterprise Network eli NEN (2011a) on NFEA:n toiminimi ja Internet-sivusto. 

NEN:n tehtävänä on esitellä yritysten tukijärjestöjen ja yksilöiden hyödyt 

keskushallinnolle, virastoille, yksityiselle sektorille ja muille yritysalalla toimiville ei-

hallinnollisille järjestöille. Lisäksi NEN tarjoaa ainutlaatuisia tuotteita ja palveluita 

jäsenille. (National Enterprise Network 2011b.) NEN:n jäsenenä saa mahdollisuuden 

olla mukana vaikuttamassa hallituksen politiikkaan yritysten arvostuksen ja tukien 

osalta, saada itsensä ja yrityksensä parhaiden joukkoon liiketoiminnan alalla, 

mahdollisuuden henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja verkostoitumiseen, 

säännöllistä tietoa maailman tapahtumista yritysrintamalla, mahdollisuuden päästä 

mukaan vuosittaiseen konferenssiin, jossa käsitellään nykyhetken asioita, esitellään 

mahdollisuuksia ja käsitellään alan uhkia tulevaisuudessa sekä mahdollisuuden saada 

tuotteita ja palveluja alennettuun hintaan (National Enterprise Network 2011c). 

 

NEN:n etu on sen tarjoama palveluiden laaja tarjonta sekä jäsenyyden mahdollisuudet. 

Vuosittainen konferenssi on myös hyvä asia, sillä se antaa tietoa maailman menosta 

sekä mahdollisuuden tavata muita jäseniä. NEN:n heikkous on se, että sivusto ei tarjoa 

mitään yrityselämään liittyvää materiaalia ilman jäseneksi liittymistä. Se pitäisi 

mielestäni kuitenkin olla verrattavissa suomalaiseen uusyrityskeskukseen, josta tietoa ja 

palveluja saa vaivattomasti. 
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3.4.2 Business Link 

 

Business Link -neuvontapalvelu on valtion verkkopalvelu yrityksille. Business Link 

sopii niin isossa yrityksessä toimiville kuin oman yrityksen perustaville. Business Link -

palvelun konsepti on peräisin vuodelta 1992, jolloin palvelun perusti silloinen kauppa- 

ja teollisuusministeriö. Verkkosivu perustettiin vuonna 2004 tukemaan paikallisia 

palveluita. Marraskuussa 2011 paikalliset palvelut suljettiin ja verkkosivusta tuli 

ensisijainen paikka kaikenkokoisille yrityksille päästä käsiksi valtion rahoittamiin 

palveluihin. Business Link on sivuston itsensä mukaan helppokäyttöinen, ajantasainen 

ja käytännöllinen. Sivusto on ensimmäinen paikka etsiä ohjeita ja valtion palveluita. 

Sivusto tarjoaa käyttäjälle useita hyödyllisiä verkkopalveluita, laskureita ja harjoituksia. 

(Business Link 2012a.) 

 

Alkaville yrittäjille sivusto tarjoaa ilmaiseksi yli 200 videota, opasta ja työkalua. 

Itselleen on mahdollista tehdä oma tehtävälista, johon voi lisätä tärkeitä aiheita eri 

aihealueista. Listan tekeminen vaatii kuitenkin sivustolle rekisteröitymisen. Eri aiheisiin 

voi tutustua parista minuutista noin 15 minuuttiin kestävien videoiden avulla. (Business 

Link 2012b.) 

 

Oppaita sivustolta löytyy aihealueittain aina yrityksen perustamista käsittelevistä 

oppaista yrityksen ostamista tai myymistä käsitteleviin oppaisiin. Jokainen aihealue on 

jaettu omiin alaotsikoihinsa, jotka sisältävät useamman kymmentä hyödyllistä ohjetta. 

Alkaville yrittäjille oppaita löytyy muun muassa suunnitteluun, rahoitukseen, 

verotukseen, markkinointiin ja yrityksen nimeämiseen. (Business Link 2012c.) 

Ensimmäinen opas käsittelee yrityksen perustamisen perusasioita. Tämä on se 

yrityselämän ”Grand open”, kuten sivulla mainitaan. (Business Link 2012d.) 

 

Sivusto tarjoaa useita työkaluja Start-up learning directoryssaan. Nämä liittyvät muun 

muassa yrityksen kasvuun ja tilikausiin. Kasvuun liittyvä työkalu sisältää kuusi 

pääkysymystä, jotka sisältävät muutamia alakysymyksiä. Lopussa voi tulostaa omat 

vastauksensa liiketoimintasuunnitelman tueksi. Tilikausiin liittyvä työkalu on 

käytännössä muutaman minuutin pituinen video, joka osoittaa esimerkkien avulla 

kuinka tilikaudet yrityksessä lasketaan. (Business Link 2012e.) 
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Business Linkin etu on sivuston monikäyttöisyys. Sivustolta saa tietoa yrityselämän eri 

vaiheista sekä sivuston kautta pääsee useisiin eri organisaatioiden verkkopalveluihin. 

Erityisen hyvä on myös opas yrityksen perustamiseen taantuman aikana. Opas kertoo 

kuinka sopivalla toimialan valinnalla sekä oikeilla keinoilla yrityksen voi saada 

menestymään myös silloin, kun taloudella menee huonosti. 

 

Heikkous on se, että sivusto on sekava. Vaikka sivustolla on pyritty 

helppokäyttöisyyteen ja osa-alueet on selkeästi jaoteltu, niin sivuston avatessa silmille 

hyppää suuri määrä linkkejä eri osioihin, eikä tule selkeää kuvaa, mistä aloittaa. 

Muuallakin sivuja selaillessa on koko ajan tunne, että ”mitäköhän seuraavaksi”. Jos 

jotain tiettyä asiaa sivustolta etsii, saa etsimiseen varata enemmänkin aikaa. Sivukartta 

antaa hieman paremman kuvan sivun sisältämästä tiedosta, jota on mielestäni yhdelle 

sivustolle aivan liikaa. 

 

 

3.5 BMWi-yrittäjäportaali neuvoo saksalaisia yrittäjiä 

 

Pääpainopiste taloudelliselle politiikalle ja täten Saksan talous- ja 

teknologiaministeriölle on luoda perusta taloudelliselle hyvinvoinnille Saksassa ja 

varmistaa, että se ulottuu koko väestöön. Tämä aiheuttaa erinäisiä tavoitteita, jotka 

toimivat ohjenuorina talouspolitiikalle. Nämä tavoitteet sisältävät muun muassa 

taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn varmistamisen, korkean työllisyysasteen 

varmistamisen ja pienten ja keskisuurten yritysten aseman vahvistamisen. 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012a.) 

 

BMWi-yrittäjäportaali on Saksan talous- ja teknologiaministeriön ylläpitämä sivusto 

yrittämistä harkitseville. Jos harkitsee yrittäjyyttä, täytyy ensin varmistua, että on 

henkilökohtaisesti valmis siihen. Sivusto tarjoaa testejä, joita se suosittelee tekemään 

varmistuakseen asiasta. Kannattaa myös kuulla jonkun muun mielipide ennen kuin 

rupeaa yritystä perustamaan. Tietoa voi kysyä esimerkiksi kauppakamarista. 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 2012b.) 

 

Toinen osio käsittelee yritysmuotoja. Saksassa yrittäjät luokitellaan kahteen ryhmään. 

He ovat joko liikemiehiä tai -naisia tai liberaalin ammattikunnan jäseniä. Lähes kaikki 
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yrittäjät ovat liikemiehiä tai -naisia. Liberaaliin ammattikuntaan kuuluvat 

terveydenhoidon henkilöt, oikeus-, verotus- ja liikeneuvonta-alan henkilöt, tiede- ja 

tekniikka-alan sekä kielitieteellisen alan henkilöt. (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie 2012c.) 

 

Sivusto tarjoaa lisäksi laajan aloitusoppaan, joka pitää sisällään yrityksen 

perustamisessa huomioon otettavat asiat. Opas sisältää 130 sivua asiaa ja muun muassa 

tilastoja Saksassa perustetuista yrityksistä sekä useamman kymmentä kysymystä 

kattavan kyselyn sopivuudesta yrittäjäksi. Opas sisältää useampia kyselyitä ja 

taulukoita, joihin voi itse lisätä omia tietojaan. Talouden osiossa on esimerkiksi 

pääomantarvelaskelma, jonka täyttämällä voi laskea oman pääoman tarpeensa. Lopusta 

löytyy muiden oppaiden tapaan eri toimijoiden osoitetietoja sekä sanasto ja 

yhteydenottolomake Talous- ja teollisuusministeriöön. (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie 2010). 

 

Saksan talous- ja teknologiaministeriön yrittäjäportaalin etu on, että se löytyy kuudella 

eri kielellä: saksaksi, englanniksi, turkiksi, ranskaksi, venäjäksi ja italiaksi. Sivusto on 

selkeä ja sivustolle on kerätty se tieto, jonka on ajateltu olevan yrittäjälle hyödyksi. 

Heikkoutena mainittakoon se, että ainakin englanninkielinen sivu on varsin suppea 

verrattuna alkuperäiseen. 

 

 

3.6 Yhdysvallat pitää yrittäjistään huolta 

 

Yhdysvalloissa yrittäjistä pitää huolta valtion omistama U.S. Small Business 

Administration. Yrittäjille palvelujaan tarjoavat myös useat yliopistot sekä verovirastot. 

Näitäkin esiin tuoden mukaan on valittu Saint Vincent Collegen sekä Yhdysvaltain 

veroviraston, Internal Revenue Servicen. 

 

 

3.6.1 U.S. Small Business Administration 

 

U.S. Small Business Administration eli SBA on perustettu vuonna 1953 liittovaltion 

yksityisenä virastona tukemaan, neuvomaan, avustamaan ja turvaamaan pienyritysten 
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etuja, säilyttämään vapaata kilpailua ja vahvistamaan maan kokonaistaloutta. Järjestön 

mielestä pienyritykset ovat tärkeitä taloudelliselle kasvulle, sillä ne rakentavat 

Yhdysvaltain tulevaisuutta ja auttavat maata pysymään mukana nykyisessä globaalissa 

kilpailutilanteessa. SBA auttaa pienyrityksiä perustamis- ja kehittymisvaiheessa ympäri 

Yhdysvaltoja, Puerto Ricoa, Neitsytsaaria sekä Guamia. (U.S. Small Business 

Administration 2012a.) 

 

SBA (2012b) on perustamisestaan lähtien järjestänyt miljoonia lainoja, lainantakauksia, 

sopimuksia, neuvontatilaisuuksia ja muuta apua pienyrityksille. SBA:lla on neljä 

pääasiallista tehtävää: rahoitus, yrittäjien kehittäminen, sopimuksissa avustaminen sekä 

pienyritysten tukeminen. Virasto auttaa pienyrittäjiä alkupääoman järjestämisessä 

antamalla heille pieniä, mutta viraston kannalta suuren riskin sisältäviä lainoja. 

Yrittäjien kehittäminen tarkoittaa, että järjestö tarjoaa ilmaista sekä paikan päällä että 

Internetissä tapahtuvaa neuvontaa ja edullista koulutusta yrittäjille yli 1800 kohteessa 

ympäri Yhdysvaltoja. 

 

Vuonna 1978 SBA on perustanut viraston, joka arvioi kongressin lainsäädäntöä ja ajaa 

pienyritysten etuja. Se johtaa myös suurta osaa pienyrityksille tehdyistä tutkimuksista. 

Viraston päälakimiehen nimittää Yhdyvaltain presidentti. (U.S. Small Business 

Administration 2012b.) 

 

Virasto tarjoaa työkalun nimeltään ”Starting Up Assessment Tool”, jolla voi testata 

sopivuuttaan yrittäjäksi. Työkalu sisältää joitakin kysymyksiä liittyen omiin taitoihin, 

ominaispiirteisiin sekä kokemukseen. Työkalu on helppokäyttöinen ja vie aikaa alle 

viisi minuuttia. Lopuksi saa analyysin yrittäjäksi sopivuudesta. (U.S. Small Business 

Administration 2012c.) Omilla tämänhetkisillä tiedoilla tekemäni testin analyysi oli 

seuraava: On uudelleenarvioinnin aika. Vastauksesi osoittavat, ettet ole kovin valmis 

tällä hetkellä perustamaan pienyritystä. Ota tarpeeksi aikaa suunnitella ja valmistautua 

yrittäjyyteen. Keräämällä lisää liiketoiminnallista kokemusta ja kehittämällä taitojasi 

ennen yrityksen perustamista, maksaa se itsensä moninkertaisesti takaisin 

tulevaisuudessa. Mutta muista, että yrittäjyys ei kuitenkaan sovi kaikille. 

 

Muita SBA:n (2012c) tarjoamia työkaluja ovat muun muassa erilaiset artikkelit. 

”Follow These Steps to Starting a Business” sisältää kymmenen askelta yrittäjyyteen. 
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Näitä ovat muiltakin sivustoilta tutut asiat liiketoimintasuunnitelman laatimisesta 

liiketoimintalupiin ja työnantajan vastuisiin. Lisäksi löytyy ”20 Questions Before 

Starting a Business”, joka sisältää samantyyppisiä kysymyksiä kuin yrittäjätestissä, sekä 

”Is Enterpreneurship For You?”, jossa mainitaan yrittäjälle ominaisia luonteenpiirteitä. 

SBA antaa myös neuvoja oman neuvojan tai mentorin löytämiseen sekä itse 

perustamisvaiheen asioihin. 

 

SBA:ssa hyvää on kattava tietopaketti sekä lainojen tarjoaminen aloittavalle sekä 

toimivalle yrittäjälle. Sivustolta löytyy tietoa jokaiseen osa-alueeseen. Erityisen hyvä 

asia on myös naisten ja veteraanien huomiointi. SBA (2012d) tarjoaa naisille Women’s 

Business Centereitä, jotka auttavat naisyrittäjiä, jotka edelleen kohtaavat esteitä 

yritysmaailmassa. Veterans Business Outreach Program tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja 

ohjausta veteraaneille yrityksen perustamiseen (U.S. Small Business Administration 

2012e). Heikkoutena voisi mainita sen, että SBA:lla ei ole tietoa ulkomaalaiselle 

suunnatusta yrittäjyydestä. Esimerkiksi opas, joka kertoisi yrityksen perustamisesta 

nimenomaan Yhdysvalloissa, olisi hyvä. 

 

 

3.6.2 Saint Vincent College 

 

Monet yliopistot tarjoavat palveluja myös yrittäjille. Saint Vincent Collegen Small 

Business Development Center eli SBDC Pennsylvaniassa auttaa yrityksiä perustamis- ja 

kasvuvaiheessa sekä menestymisessä. Small Business Development Center Saint Vin-

cent Collegessa aloitti toimintansa vuonna 1984 ja on yksi 18:sta SBDC:sta Pennsylva-

niassa. (Saint Vincent College 2012a.) 

 

Saint Vincentin SBDC tarjoaa neuvontapalveluja sekä koulutusohjelmia yrittäjille, jotka 

harkitsevat yrityksen perustamista tai kasvattamista Westmorelandin ja Fayette 

Counties:n alueella. Auttamalla yrittäjiä viemään idean liiketoiminnaksi, auttamalla 

pieniä yrityksiä kasvamaan ja tarjoamalla apuaan vaikeiden päätöksien tekemiseen 

SBDC on lähde jokaiselle yrittäjälle, josta he voivat kysyä apua. Apua, joka tekee eron 

onnistumisen ja epäonnistumisen välillä. (Saint Vincent College 2012a.) 
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Small Business Development Center tarjoaa kymmeniä erilaisia koulutusohjelmia läpi 

vuoden. Esimerkiksi ”6 Steps to a Better Business” -seminaari käy läpi jokaisen 

askeleen kiivetessä kasvun portaita ylöspäin matkalla toiminnalliseen ja tuottavaan 

yritykseen, joka toimii jopa ilman yrittäjän läsnäoloa. ”Building a Better Business Plan” 

antaa vastaukset kysymyksiin mikä on liiketoimintasuunnitelma, mihin sitä tarvitsee, 

mitä se sisältää ja mitkä ovat liiketoimintasuunnitelman kolme pääkohtaa. Kyseisessä 

työpajassa oppii ymmärtämään liiketoimintasuunnitelman tärkeyden. (Saint Vincent 

College 2012b.) 

 

Neuvojat tarjoavat apua, kun on tarvetta löytää paikalliset markkinat tai kehittää 

liiketoimintasuunnitelmaa. Neuvojat voivat antaa liiketoimintasuunnitelmaan toisen 

näkökulman tai auttaa muissa yritystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Henkilökohtainen neuvonta painottaa koulutusta ja opastaa löytämään 

käytännönläheiset ratkaisut yritystoiminnan ongelmiin. Neuvonta on luottamuksellista 

ja ilmaista. Opastusta saa perustamistoimenpiteissä, yrityssuunnittelussa, taloudellisissa 

analyyseissa ja pääoman hankinnassa. (Saint Vincent College 2012c.) 

 

Small Business Development Centerin alaisuudessa toimii myös Center for Global 

Competitiveness. CGC perustettin vuonna 1993 edistämään taloudellista elinvoimaa ja 

luomaan tasaista kasvua auttamalla yrityksiä kilpailemaan maailmanlaajuisessa 

elinkeinoelämässä. (Saint Vincent College 2012d.) 

 

SBDC:ssä hyvää on koulutusohjelmien laaja tarjonta, josta löytyy varmasti jokaiselle 

jotakin. Tarjonta keskittyy yritystoiminnan perusasioihin, mutta pureutuu myös 

syvällisemmin esimerkiksi Kiinan ja Intian markkinoihin. Neuvontapalvelu kuulostaa 

käytännönläheiseltä ja helposti lähestyttävältä. Nopealla vilkaisulla en kuitenkaan 

löytänyt koulutusta, joka käsittelisi yrityksen perustamisen toimenpiteitä, joten tällainen 

voisi olla hyvä lisä tarjontaan. Se voisi olla lyhyt koulutus, jossa käytäisiin läpi myös 

yleisimmät yrityksen perustamisen ongelmat ja niistä selviytyminen. Tällöin olisi jo 

hyvä pohja neuvojan kanssa keskustellessa. 

 

 

3.6.3 Internal Revenue Service 
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Internal Revenue Service eli IRS on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaisuudessa 

toimiva verovirasto ja yksi maailman tehokkaimmista verohallinnoista. Vuonna 2010 

IRS keräsi yli 2,3 triljoonaa dollaria tuloja ja käsitteli yli 230 miljoonaa 

veronpalautusta. IRS:n tehtävänä on järjestää yhdysvaltalaisille veronmaksajille parasta 

laatua olevaa palvelua auttamalla heitä ymmärtämään vastuunsa veronmaksajina ja 

täyttämään lain pykälät rehellisesti. (Internal Revenue Service 2011a.) 

 

IRS tarjoaa pienyrittäjille sekä yksityisyrittäjille tietopaketin, jossa lähtökohtana on 

verotus. Sivulta löytyy tietoa verotuksesta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa, 

lomakkeita, tietoa eri veroista, videoita ja muuta hyödyllistä. Yrityksen perustamisen 

osalta sivusto käsittelee samoja kysymyksiä kuin aiemmin mainituillakin sivustoilla on 

käsitelty; muun muassa sitä, että tekeekö voittoa tavoittelemattomasta harrastuksesta 

itselleen liiketoimintaa. IRS muistuttaa sivustollaan veronmaksajia lukemaan sopivia 

oppaita miettiessään liiketoiminnan aloittamista. (Internal Revenue Service 2011b.) 

 

IRS:llä (2012) on käytössään työnantajille perustettava ”Employer Identification 

Number” eli EIN. EIN-numeron avulla verottaja tunnistaa yritysten verokirjanpidot 

toisistaan. Tunnistetta käyttävät työnantajat, itsenäiset ammatinharjoittajat, osakeyhtiöt, 

avoimet yhtiöt, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rahastot, kuolinpesät, valtion 

virastot ja muut yritykset, yhtiöt ja järjestöt. EIN-numeron voi hakea itselleen joko 

sivuston verkkolomakkeen avulla, puhelimitse tai faksilla. 

 

IRS käy sivustollaan läpi myös muut yrityksen perustamiseen liittyvät verotukselliset 

asiat, kuten liiketoiminnassa käytettävät verot, kirjanpidon ja kirjanpitotavan 

valitsemisen. Tämän lisäksi muiden järjestöjen tapaan tarjotaan muistilista aloitukseen 

liittyvistä asioista ja pienyrittämiseen liittyviä julkaisuja. (Internal Revenue Service 

2011c.) 

 

 

4 Talousopastusta yrittäjille meillä ja muualla 

 

 

Taloustiedon ja -ymmärryksen puute on yksi yleisimmistä syistä, jonka takia yritykset 

ajautuvat konkurssiin. Tämä selviää U.S. Small Business Administrationin vuonna 1998 



30 

 

tekemästä tutkimuksesta, jossa tutkittiin pienyritysten yleisimpiä syitä ajautua 

konkurssiin. Tutkimuksen tulokset olivat melko ennalta-arvattavat (kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Konkurssien syyt (Bradley & Cowdery 2004, 210). 

 

Selkeästi suurin syy konkursseihin oli yrityksen ulkopuoliset olosuhteet käsittäen 

kilpailun kasvun, vakuutukset sekä tavalliset liiketoiminnan kustannukset. Toiseksi 

yleisin syy oli talous, joka sisältää pääoman menetyksen. Vastausten prosentuaalinen 

osuus yhteensä on yli 100 johtuen siitä, että vastaajille ei annettu valmista listaa syistä, 

vaan he saivat kirjoittaa vastauksen avoimena. Myöskään vastausten määrää ei oltu 

rajoitettu. (Bradley & Cowdery 2004, 210–211.) 

 

Yritykset voisivat vähentää riskiä joutumasta konkurssiin paremmalla taloustiedon 

osaamisella. Yrittäjiä talousasioissa neuvovia organisaatioita on helposti löydettävissä 

Euroopasta ja Yhdysvalloista. Näistä esimerkkejä tässä kappaleessa Suomesta, 

Ruotsista, Iso-Britanniasta sekä Yhdysvalloista. 

 

 

4.1 Talousopastusta suomalaisittain 

 

Talousopastusta suomalaisille yrittäjille tarjoavat muun muassa yksityiset yritykset ja 

painetut oppaat. Suomalaisista talousopastuspalveluiden tarjoajista mukaan on valittu 
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yritysneuvontayritys Jadelcons Oy: sekä oppaat nimeltään Pienyrityksen taloushallinto 

ja Yrityksen perustajan käsikirja. 

 

 

4.1.1 Jadelcons Oy 

 

Jadelcons Oy on suomalaisia yritysneuvonta- ja yrityskoulutusorganisaatioita 

palvelemaan keskittynyt yritys. Yritys tuottaa Yritystulkki-neuvontapalvelua suomeksi, 

ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Jadelcons Oy on ainoa yritys Suomessa, joka on 

keskittynyt pelkästään tähän tehtävään. Yrityksen toiminta-ajatuksena on toimia 

luotettavana liike-elämän asiantuntijana tuottaen sähköisiä ajantasaisia oppaita ja 

ohjelmistoja aloittaville sekä toimiville yrityksille. (Jadelcons Oy 2012a.) 

 

Jadelcons Oy:n Yritystulkki sisältää erillisiä oppaita eri aihealueista 

perustamistoimenpiteistä lähtien aina myyntiin ja markkinointiin. Talouden osiosta 

löytyy neljä opasta sekä viisi erilaista Excel-pohjaista laskentaohjelmaa. 

 

Yrityksen talous- ja verotusopas käsittelee asioita yrityksen rahaliikenteen ja 

taloushallinnon perusteista aina yrityksen menestystekijöihin asti. Oppaan johdanto 

kuuluu seuraavasti: 

Yrittäjän työ on huomattavasti monipuolisempaa kuin työntekijänä toimiminen. 

Erot syntyvät työn laajuudessa, sillä yrittäjän on otettava huomioon koko 

yrityksen toimintaympäristö. Toimintaympäristön muodostavat sidosryhmät 

(esim. asiakkaat, rahoittajat, henkilöstö, muut omistajat, kunta ja valtio, 

tavarantoimittajat), joiden vaatimukset on huomioitava päivittäisessä 

toiminnassa. (Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 2012.) 

 

Opas on käytännönläheinen ja helposti ymmärrettävä. Opasta voisi hyvin suositella 

myös talousasioista vähemmän tietävälle. Erityisen hyvä asia on, että mahdolliset 

rahoituksen riskitekijät käydään läpi ja laskutukseen annetaan hyviä vinkkejä. Oppaan 

kruunaavat lopussa olevat kahteen ryhmään jaetut yritystoiminnan alkuvuosien yleiset 

sekä yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista johtuvat menestystekijät sekä kriisin 

ennusmerkit. Muut oppaat ovat Hinnoittelun perusteet -opas, Yrityksen rahoitusopas 

sekä Investoinnin suunnitteluopas (Jadelcons Oy 2012b). 
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Yritystulkin tarjoamia laskentaohjelmia ovat tulossuunnitelmat aloittavalle sekä 

toimivalle yritykselle, kassabudjetti, investointilaskuri ja lainalaskuri (Jadelcons Oy 

2012b). Laskurit ovat hyvin samantyyppisiä kuin yrittäjä Karjalaisen tekemät Simulo-

ohjelmat. Laskuriin merkitään ennusteet kuluvan sekä kolmen seuraavan vuoden 

ennusteista. Ohjelma laskee myös tunnusluvut ja näyttää luvut graafisena esityksenä. 

 

Jadelcons Oy:n Yritystulkki on jokaisen aloittavan yrittäjän työkalu. Hyvät oppaat, 

lomakkeet ja pohjat ovat tarpeellisia jokaiselle, joka suunnittelee yrityksen perustamista. 

Yritystulkki on siis todella hyvä olla olemassa ja se on etu itsessään. Heikkouksia on 

vaikea löytää, mutta sivustot ovat hyvin suppeat englanniksi ja venäjäksi. Näillä kielillä 

löytyy vain pari opasta sekä yksi Excel-taulukko. Myös linkkejä muihin 

organisaatioihin voisi olla enemmän, kuten talouden osiossa niihin organisaatioihin, 

joista rahoitusta saa. 

 

 

4.1.2 Pienyrityksen taloushallinto 

 

Juha Siikavuon kirjoittama Pienyrityksen taloushallinto on asiasisällöltään melko 

samanlainen kuin Pienyrityksen talousopas. Voihan sen jo nimestäkin päätellä. Kirjan 

alussa kerrotaan yrittäjän mahdollisuuksista ja yhtiömuodoista. Tämän jälkeen siirrytään 

talousasioihin. Kirjassa asiat kerrotaan ymmärrettävällä tavalla ja se on selkeästi 

suunnattu heille, joilla ei ole vielä kovin paljon kokemusta talousasioista. Asioita 

selkeytetään esimerkkien avulla. Kirja viittaa monissa paikoissa lakeihin ja asetuksiin, 

ja usein viittaus kerrotaan jopa monumenttia myöten. 

 

Omasta mielestäni Pienyrityksen taloushallinto on oppikirjamaisempi kuin 

Pienyrityksen talousopas, joka ei välttämättä ole kirjan etu. Pienyrityksen talousopas on 

mielestäni mielenkiintoisempaa luettavaa ja yrittäjän kannalta ajateltuna paremmin 

yrittäjälle soveltuva. Tässä kirjassa kyllä mainitaankin, että se soveltuu oppilaitosten ja 

ammattikorkeakoulujen yrittäjyyden opintoihin. Viittaus lakeihin on toki hyvä niille, 

joita asia kiinnostaa, mutta saattaa sotkea asiasta tietämätöntä. 

 

 

4.1.3 Yrityksen perustajan käsikirja 
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Koska suomalaisia varsinaisesti talouteen keskittyviä oppaita on niiden vähyyden 

vuoksi vaikea löytää, valitsin toiseksi yrityksen perustamisoppaan, jossa käsitellään 

joltain osin myös taloutta. 

 

Irma Meretniemen ja Hanna Ylösen kirjoittama Yrityksen perustajan käsikirja on 

suunnattu aloittelevalle yrittäjälle. Kirja sisältää omien sanojensa mukaan kaikki 

yrityksen perustamiseen liittyvät aihepiirit ja käytännön toimenpiteet. Kirjassa on 

käytetty luovuutta, sillä karun kannen alta paljastuu sivuja, jotka ovat kuin kirjoitettu 

muistiinpanoina paperilapuille. Talouden osuudesta näkee, ettei kirjassa ole voitu 

panostaa tähän osa-alueeseen kokonaisvaltaisesti. Termit on melko lyhyesti avattu, eikä 

esimerkkejä ole. Koko kirjan kokonaisuuteen se sopii kuitenkin hyvin. 

 

Itselleni tuli yllätyksenä, mitä karun kannen alta paljastui. Sivujen tyyli nimittäin 

miellytti silmää ja kirja oli helppolukuinen. Jos nimenomaan talousasioista haluaisi 

tietää enemmän, niin tämä ei välttämättä olisi paras vaihtoehto. Aloittelevalle yrittäjälle 

talouden perusasiat ja -termit, ja mistä rahoitusta voi lähteä hakemaan, tulevat kuitenkin 

kirjassa tutuiksi. 

 

 

4.2 Koulutusta ja opastusta talouteen Ruotsissa 

 

Taloutta voi oppia lukemalla itse kirjasta tai verkosta, mutta talouteen tarjotaan myös 

koulutusta. Tästä esimerkkinä Ruotsin palvelutarjonnasta mukana on kauppaoppilaitos 

nimeltään Företagsekonomiska Institutet. Mukana on myös kattava verkkopalvelu 

Expowera. 

 

 

4.2.1 Företagsekonomiska Institutet 

 

Företagsekonomiska Institutet eli FEI on vuonna 1888 perustettu kauppaoppilaitos. FEI 

on yksi tunnetuimmista ammatillisen liiketalouskoulutuksen tarjoajista Ruotsissa. 

Vuosittain yli 2000 liikemiestä ja -naista opiskelevat FEI:ssä, joista 95 prosenttia 

työnantajiensa rahoittamina. Pienten ja suurten yritysten lisäksi myös julkinen sektori 

on kiinnostunut FEI:stä. Muun muassa koulut, terveydenhoidon organisaatiot, 
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valtionvirastot ja -ministeriöt käyttävät FEI:n palveluja. Kursseja löytyy moneen 

lähtöön: muun muassa taloudesta, riskienhallinnasta, henkilöstöhallinnosta ja 

projektijohtamisesta. (Företagsekonomiska Institutet 2012a.) 

 

FEI on Ruotsin ensisijainen ja suurin kouluttaja liiketaloudessa ja laskutuksessa muun 

muassa pienyrittäjille, jotka hoitavat oman kirjanpitonsa, sekä muille, jotka tarvitsevat 

oppia laskutuksessa, taloudenohjauksessa, analysoinnissa ja verotuksessa. FEI on 

suuntautunut useisiin tehtäviin: peruskoulutus kohdistuu talousassistenteille ja 

jatkokoulutus talousjohtajille. (Företagsekonomiska Institutet 2012b.) Uusimpia FEI:n 

talouden kursseja ovat akateemiset kurssit talousjohtaminen ja kauppaoikeus sekä 

akateemiset koulutukset yrityksen talous sekä laskentatoimen talous 

(Företagsekonomiska Institutet 2012c). 

 

 

4.2.2 Expowera 

 

Expowera on vuonna 2003 aloittanut Internetsivusto, joka on koonnut sivuilleen oppaan 

auttaakseen muun muassa yrityksiä kehittymään, minimoimaan riskejä ja välttämään 

kalliita virheitä. Ottaen huomioon, että oppaassa on myös muita yritykseen liittyviä 

asioita, talousasioista ja kirjanpidosta on kerrottu melko laajasti. Talousosio on jaettu 

seitsemään osa-alueeseen: talousjohtamiseen, budjetointiin, laskentaan, kirjanpitoon, 

rauhoitukseen, valuuttaan ja veroihin. Jokainen näistä on jaettu vielä omiin osa-

alueisiinsa. 

 

Oppaassa korostetaan sitä, kuinka tärkeää hyvä taloudenhoito on pienessäkin 

yrityksessä. Jokainen asia pohjustetaan ensin lyhyellä johdannolla, jonka avulla asiaan 

pääsee helpommin käsiksi. Tämän jälkeen kerrotaan itse asiasta. Oppaassa ei ole kovin 

paljon kuvia eikä esimerkkejä, vaan asiat kerrotaan melko yksinkertaisesti niin kuin ne 

ovat. Kuitenkin esimerkiksi kirjanpidon osiossa esimerkit ovat omana kappaleenaan. 

Mikäli kaipaa laajaa tietopakettia talouden, ja muutenkin yritystoiminnan maailmasta, 

tämä opas on erinomainen tietolähde siihen tarkoitukseen. 

 

Ruotsin kielen osaamiseni on sen verran heikompaa englantiin nähden, että aivan 

samalla lailla en osaa näiden oppaiden sisältöä arvioida. Asiaa on paljon, mutta osiot 
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eivät ole kuitenkaan liian pitkiä, joten lukeminen ei käy liian puuduttavaksi. Esimerkit 

ja muutkin värit kuin musta ja valkoinen elävöittäisivät tekstiä, mutta opas onkin 

kaikesta päätellen haluttu tehdä asianmukaiseksi kattavaksi tietopaketiksi. Ja sitä se 

kyllä on. 

 

 

4.3 Opastusta ja neuvontaa Iso-Britanniassa 

 

Myös Iso-Britanniasta löytyy käytännöllisiä talousoppaita. Tämän lisäksi on olemassa 

myös useita talouskonsultointia tarjoavia yrityksiä. Tässä luvussa esimerkkeinä Iso-

Britannian palvelutarjonnasta ovat mukana verkko-oppaat ”So, you want to learn 

bookkeeping”, ”Set up a basic record-keeping system” sekä talouskonsultointiyritys 

Create Group. 

 

 

4.3.1 So, you want to learn bookkeeping 

 

Isobritannialainen Dave Marshall on tehnyt verkkopohjaisen talousoppaan nimeltään 

”So, you want to learn Bookkeeping”, koska hänen mukaansa talousoppaita on ollut 

vaikea löytää Iso-Britanniasta. Oppaan saa myös ladattua E-kirjana tai tilattua CD:llä. 

Valitettavasti opasta ei kuitenkaan ole saatavilla painettuna versiona. Opas on 

tarkoitettu vasta-alkajille tai heille, jotka tarvitsevat pikaisen muistinvirkistyksen 

talouden maailmasta. Oppaan tarkoitus on toimia yksinkertaisena kirjanpidon aapisena 

selkein esimerkein varustettuna. 

 

Opas on jaettu johdantoon ja seitsemään kappaleeseen, joista ensimmäisessä kerrotaan 

oppaan ymmärtämiseksi tarvittavia peruskäsitteitä. Nämä ovat oppaan sanojen mukaan 

”yhtä mielenkiintoisia kuin katsoa ruohon kasvavan, mutta tarpeellisia asioiden 

ymmärtämiseksi”. Seuraavat luvut keskittyvät muihin talouden perusasioihin. 

Viimeinen kappale pitää sisällään yhteenvedon tärkeimmistä asioista. Opas ei ole liian 

asiallinen, vaan kirjoittaja on halunnut lukijan ymmärtävän asian huumorin ja keveyden 

kautta. Piirroskuvia on käytetty paljon oppaan keveyttämiseksi. Useiden kappaleiden 

loppuun on lisätty monivalintatestejä, joilla lukija voi testata siihen mennessä 

oppimaansa. Tämä pitää lukemisen mielenkiintoisena. 
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Omasta mielestäni Dave Marshallin opas on sekä sisällöltään että ulkoasultaan 

ulkomaisista oppaista mielenkiintoisinta luettavaa. Huumorilla maustettu teksti sekä 

aiheeseen sopivat kuvat miellyttävät silmää. Itse valitsisin näistä luettavakseni tämän tai 

toisena vaihtoehtona myöhemmin tulevan yhdysvaltalaisen Accounting for Dummies –

oppaan. 

 

4.3.2 Set up a basic record-keeping system 

 

Toiseksi valitsin verkkopohjaisen lyhyehkön valtion verkkopalvelu Business Linkin 

tuottaman ”Set up a basic record-keeping system” -oppaan. Opas kertoo lyhyesti kuinka 

laatia ja ylläpitää raportteja lain määrittämin vähimmäisvaatimuksin. Johdannon lisäksi 

oppaassa on kuusi osa-aluetta, muun muassa osto-, myynti- ja palkkakirjojen 

laatimisesta. Lopussa on vinkkejä ja oman yrityksen perustaneen Michelle De Bruynen 

kertomus oman kirjanpitonsa luomisesta. 

 

Opas on hyvä, kun haluaa luoda oman kirjanpitonsa lain määrittelemillä 

vähimmäisvaatimuksilla. Oppaan mukana ovat myös Excel-pohjat aiemmin mainittujen 

raporttien laatimisen helpottamiseksi. Taloustiedosta muuten kiinnostuneelle tämä opas 

ei kuitenkaan ole paras mahdollinen vaihtoehto. 

 

 

4.3.3 Create Group 

 

Create Group on dynaaminen, tuloshakuinen ja ammattimaisia palveluja tuottava yritys 

Englannissa. Heidän erikoistuneet jaostonsa antavat kaiken tarvittavan tuen asiakkaan 

tarpeiden täyttämiseen. Yrityksellä on monipuolinen valikoima palveluja yrityksille ja 

yksityisille asiakkaille kaikista liiketoiminnan, lainsäädännön ja talouden asioista. 

(Create Group 2012a.) 

 

Yritys takaa asiakkailleen ammattitaitoista neuvonta- ja liiketoimipalvelua käyttämällä 

syvällistä tietoaan yritysten myynnistä, pääomarahaston korottamisesta, MBO:sta
1
, 

                                                 
1
 MBO eli management buy-out tarkoittaa, että yrityksen toimiva johto ostaa yrityksen tai sen osan 

itselleen (Pörssisäätiö 2008a). 
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MBI:sta
2
 sekä fuusioista. Create Groupin tarjoamia yritysrahoituksen palveluja ovat 

fuusiot ja yritysostot, MBO:t, pääomarahaston korottamiset, valtion avustuksien 

saaminen, pankkien ja muiden rahoituslaitosten kanssa avustaminen, 

uudelleenrahoitukset, yritysjärjestelyt sekä liiketoiminnan lopetussuunnitelmat. (Create 

Group 2012b.) 

 

Create Gorup (2012c) tarjoaa täyden valikoiman räätälöityjä taloudellisia strategioita 

yksityisille sekä yrittäjäasiakkaille. He toimivat yhteistyössä maan johtavien 

asiantuntijoiden kanssa, jotka hankkivat asiakkaiden tarpeisiin parhaiten sopivat 

ratkaisut kaikilla markkina-alueilla. Create Groupin tarjoamat palvelut 

talousneuvontapuolella yrityksille ovat verotuspoistot, pääoman arvon ja kasvun 

maksimointi, yritysjärjestelyt, suojausstrategiat, lopetusstrategiat, 

sukupolvenvaihdosstrategiat ja luontoisedut. 

 

Create Groupin etuja ovat ammattitaitoisuus ja laaja palvelutarjonta. Palveluja löytyy 

sekä yksityisille että yritysasiakkaille. Talouspalvelujen lisäksi yrityksen tarjonta 

sisältää myös laki- sekä henkilöstöhallinnon palveluja. Palvelun verkkosivut eivät ole 

kovin edustavat. Ne ovat hieman yksinkertaisen tuntuiset, eivätkä houkuttele ottamaan 

yhteyttä yritykseen. 

 

 

4.4 Yhdysvalloissa yrittäjää ei jätetä pulaan 

 

Yhdysvalloissa yrittäjää eivät jätä pulaan Iso-Britannian tavoin 

talouskonsultointiyritykset, eivätkä hyödylliset talousoppaat. Näitä ovat muun muassa 

talousneuvontayritys BOA Financial Consulting sekä oppaat nimeltään Accounting for 

Dummies ja Accounting Savvy for Business Owners: A Guide to the Bare Essentials., 

joista enemmän tässä luvussa. 

 

 

4.4.1 BOA Financial Consulting 

 

                                                 
2
 MBI eli management buy-in tarkoittaa, että ulkopuoliset sijoittajat ostavat suuren osan yrityksestä 

toimivan johdon jatkaessa tehtävissään (Pörssisäätiö 2008b). 
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BOA Financial Consulting on maailmanlaajuinen Yhdysvaltoihin sijoitettu 

talousneuvontayritys. BOA on täyden talouspalvelun yritys tarjoten palvelujaan pienille 

ja keskisuurille yrityksille useilla eri aloilla. Henkilökunta on hyvin ammattitaitoista ja 

talousneuvonta kohdistettua. BOA:n palveluihin kuuluvat täsmälliset arvon määritykset 

ja ajantasaiset sekä budjetissa pysyvät hankkeet. (Business Consulting Corporate 

Finance 2012a.) 

 

BOA:n talousneuvojat ovat ammattilaisia yrityksen arvon määrityksessä, taloudellisessa 

mallintamisessa ja pääomabudjetoinnissa. Yritys tarjoaa useita talouden malleja, jotka 

helpottavat päätösten tekemistä. Näitä ovat diskontattu kassavirta-analyysi, vivutetut 

ostot, fuusiot, Gordonin kasvumalli
3
, painotettu keskimääräinen pääoman 

kustannusmalli, CAPM
4
, nettonykyarvoanalyysi, sijoitetun pääoman tuottoaste, 

vuosittaiset kustannukset, sisäinen korkokanta ja takaisinmaksuaika. (Business 

Consulting Corporate Finance 2012b.) 

 

Yritys on julkaissut useita artikkeleita arvostuksista, taloudellisista malleista sekä 

pääoman budjetoinnista. BOA vakuuttaa, että käyttämällä heidän palvelujaan saa 

korkealaatuiset tulokset sekä budjettiin sopivan nopean palvelun. Taloudelliset palvelut 

sisältävät arvon määritykset, pääoman budjetoinnin, taloudellisen mallintamisen sekä 

yritysrahoituksen. Heidän neuvontapalvelunsa ottavat huomioon yksityiset ja julkiset 

pienet, keskisuuret sekä suuret yritykset kaikilta aloilta. (Business Consulting Corporate 

Finance 2012b.) 

 

Maailmanlaajuisuus ja laaja-alaisuus avaavat yritykselle uusia mahdollisuuksia. Mikäli 

heidän palvelunsa on yhtä korkealaatuista sekä nopeaa kuin he lupaavat, se on 

ehdottoman hyvä kilpailuvaltti alalla. Vaikka yrityksen päätoimiala onkin 

talousneuvonta, voisi sivuilla olla jonkinlainen opas, tai muuten kerrottu, mitä heidän 

tarjoamat palvelunsa käytännössä tarkoittavat. Näin myös asiasta vähemmän tietävän 

olisi helpompi ottaa heihin yhteyttä. 

 

 

                                                 
3
 Gordonin kasvumalli = osingot / osakekurssi (D/P, dividend yield) (Kahra 2008) 

4
 CAPM eli Capital Asset Pricing Model kuvaa riskin ja tuotto-odotusten välistä suhdetta, joka perustuu 

olettamukseen, että tuoton on oltava riskittömän tuoton ja beta-kertoimesta riippuvan riskilisän suuruinen 

(Sanoma News Oy 2012). 
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4.4.2 Accounting for Dummies 

 

Yhdysvaltalainen Accounting for Dummies -opas on tarkoitettu kirjan itsensä mukaan 

tuleville kirjanpitäjille, sijoittajille, heille, jotka haluavat pitää omat raha-asiansa 

hallinnassa, kaikentasoisille johtajille, heille, jotka haluavat lukea talouteen liittyviä 

uutisia ja niin edelleen. Lista jatkuu vielä pitkälle seuraavalle sivulle asti. Opas koostuu 

viidestä osasta, jotka käsittelevät talouden asioita helposti ymmärrettävällä tavalla. 

 

Opas on selvästikin tarkoitettu helposti luettavaksi ja siinä on käytetty melko paljon 

esimerkkejä sekä vertauskuvia asioiden selkeyttämiseksi. Kirjoittaja on lisännyt 

kirjaansa myös ikoneja, joiden avulla jo pelkästään kirjaa selaamalla näkee, mikä on 

tärkeää tietoa, mikä teknistä tietoa, mikä on annettu vain vihjeeksi ja missä sijaitsevat 

vaaranpaikat. 

 

En ole koskaan tarkemmin tutustunut For Dummies -sarjaan, mutta nähnyt kirjoja 

silloin tällöin ja huomannut niitä olevan joka lähtöön. Sarjan kirjoissa on hauskat 

kansikuvat ja ne luovat jo ulkoisesti sen kuvan, että ne on tarkoitettu aloittelijoille, 

koskipa asia sitten taloutta, ohjelmointia, golfia tai vaikka Facebookia. Kun lähdin 

etsimään ulkomaisia talousoppaita, jossain vaiheessa mieleeni juolahti, että tästä sarjasta 

löytyy aivan varmasti minunkin tarpeeseeni sopiva kirja. Ja näin kävi. 

 

 

4.4.3 Accounting Savvy for Business Owners: A Guide to the Bare Essentials 

 

Toinen yhdysvaltalainen opas nimeltään Accounting Savvy for Business Owners: A 

Guide to the Bare Essentials opettaa oppaan itsensä mukaan taloushallinnon 

perusperiaatteet, toisinaan jopa yliselkeytetysti, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi 

läpäistäkseen CPA-testiä
5
 tai edes toimimaan kirjanpitäjänä. Myös tässä oppaassa 

käytetään melko paljon esimerkkejä ja vieraat termit selitetään hyvin auki. Oppaassa 

kerrotaan asiat melko tekniseltä kannalta, joka on hyvä esimerkiksi käytettäessä 

taloushallinnon ohjelmistoa. Opas avaa asiat melko pitkälti myös kirjanpidon kannalta. 

Debet ja kredit sekä kirjanpidossa käytettävät tilit kulkevat mukana koko oppaassa. 

                                                 
5
 CPA eli Certified Public Accountant on Yhdysvalloissa käytössä oleva nimike päteville kirjanpitäjille, 

jotka ovat suorittaneet titteliin oikeuttavan kokeen sekä täyttävät täydennyskoulutusvelvoitteen 

(About.com 2012). 
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Accounting Savvy for Business Owners -opas on Accounting for Dummies -oppaaseen 

verrattuna lähtenyt liikkeelle melko eri lähtökohdista. Vaikka käsiteltävät asiat ovat 

pitkälti samat, niin For Dummies -sarjan oppaassa asiat tuodaan esille enemmän 

huumorin ja keveyden kautta, kun taas tässä teksti on asiallisempaa, ja kuvia sekä värejä 

on huomattavasti vähemmän. Onhan tämä siis raskaampaa luettavaa, mutta toinen 

tykkää toisesta ja toinen toisesta. Tässä oppaassa lähes kaikki asiat avataan sähköisen 

kirjanpidon kautta, joten mieleen tulee enemmänkin opas kirjanpito-ohjelmien käyttöön 

kuin varsinainen talousopas. 

 

 

5 Pienyrityksen talousopas 

 

 

Pääasiallinen opinnäytetyön tavoitteeni oli Pienyrityksen talousopas -kirjan 

uudenaikaistaminen. Aloitin tämän lukemalla oppaan läpi, jolloin syntyi kokonaiskuva 

oppaasta. Tämän jälkeen korjasin joitain kirjoitusvirheitä ja päivitin vanhentuneita 

tietoja. Näitä olivat ensinnäkin palkkoihin liittyvät asiat. Muutin esimerkeissä olevat 

palkat sekä henkilösivukuluprosentit vastaamaan tämän hetken olemassa olevia 

palkkoja ja prosentteja. Seuraavassa vaiheessa muutin arvonlisäveroprosentit ja 

vaihdoin joitain lauseita muun muassa korostamaan enemmän verkkolaskutusta 

paperisen laskutuksen sijaan. 

 

Toimeksiantajan toiveissa oli myös, että kirjoittaisin tilitoimiston valinnasta tänä 

päivänä. Kirjoitin tilitoimiston valinnasta seuraavasti: 

Tilitoimiston merkitys yrityksen yhteistyökumppanina on muuttunut 

merkittävästi vuosien saatossa. Ennen tilitoimisto hoiti yrityksen 

peruskirjanpidon ja ilmoitusten sekä lomakkeiden laatimisen ja antoi neuvoja 

taloushallintoon liittyen. Nykypäivänä yritys voi jättää koko taloushallintonsa 

tilitoimiston hoidettavaksi ja vastuulle. Tämä tarkoittaa, että tilitoimisto hoitaa 

juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi sisäistä laskentatointa, kuten 

tuote- tai asiakaskannattavuuksien laskentaa, sähköisen osto- ja 

myyntilaskutuksen sekä yrityksen halutessa vaikka palkanlaskennan. Yrittäjä 

toki edelleen toimittaa asialliset tositteet ja asiakirjat sen mukaan, kuinka on 

sovittu. 

 

- auktorisoitu? 



41 

 

Auktorisoidut tilitoimistot toimivat Taloushallintoliiton valvonnan alaisina. 

Tämä tarkoittaa, että ne ovat käyneet läpi vähintään kaksivuotisen 

seurantajakson. Lisäksi tilitoimiston tulee täyttää auktorisoinnin vaatimukset. 

Näitä ovat mm. se, että kirjanpitäjät ovat KLT-tutkinnon suorittaneita ja heillä 

on ajantasainen tieto alansa laeista ja säädöksistä.  Lisäksi auktorisoiduilla 

tilitoimistoilla on vastuuvakuutukset sekä järjestelmät kunnossa. 

 

- KLT-kirjanpitäjät? 

KLT eli kirjanpidon ja laskentatoimen tutkinto on laskenta-alan ammattilaisen 

asiantuntijatutkinto. Tutkinnon suorittamiseen vaaditaan korkeakoulutasoinen 

kaupallinen tutkinto sekä usean vuoden kokemus monipuolisista taloushallinnon 

tehtävistä. 

 

- muiden kokemukset? 

- molemminpuolinen ymmärrys 

On tärkeää, että yritys ja tilitoimisto puhuvat niin sanotusti samaa kieltä. Ilman 

molemminpuolista ymmärrystä väärinymmärrysten riski suurenee. 

 

Ennakonpidätyksen ja arvonlisäveron maksun kohdalla kerroin nykyaikaisesta 

maksutavasta eli Verohallinnon Verotili-palvelusta. Lopuksi kävin läpi oppaan liitteenä 

olevan taloussanaston, johon tein joitain muutoksia ja lisäyksiä. Yrittäjä Lasse 

Karjalainen jatkoi tämän jälkeen itse oppaansa puhtaaksikirjoittamista. 

 

Opas on todella hyvä työkalu yrityksen talouden perusasioiden kuvaamiseen selkeästi ja 

käytännönläheisesti. Talous on otettu huomioon joka kannalta, joita yrityksen 

alkuvaiheessa tarvitsee huomioida tuloslaskelmasta ja taseesta aina talouden 

arkipäiväisiin asioihin.  Yrityksen taloutta verrataan monin paikoin kotitalouteen, jotka 

eivät loppujen lopuksi juurikaan eroa toisistaan. Kirjan alussa näitä vertaillaan 

seuraavasti: 

Yrityksen ja oman talouden hoidossa on paljon yhteistä. Perheen 

rahojen pitäisi riittää kaikissa tilanteissa; joskus laskuihin ei löydykään 

rahaa ja niiden hoito viivästyy. Perhe tarvitsee yleensä jossain 

elämän vaiheessa, erityisesti yhteiselämän alkuvaiheessa lainaa. 

Investointeja, perheen hankintoja tehdään maksukyvyn 

mukaan, joskus lainaa ottaen. Jokainen tekee veroilmoituksen tai ainakin 

hyväksyy hänelle tulleen ehdotuksen, laskelman omasta menneen vuoden 

tuloksestaan ja varallisuusasemastaan vuoden päättyessä. (Karjalainen 2002, 12.) 

 

Esimerkkejä oppaassa on runsaasti ja niihin on helppo samaistua. Muun muassa 

tuloslaskelman ja taseen osuuksissa esimerkeissä käytetään fiktiivisiä eri toimialojen 

yrityksiä, joita on täten helppo verrata keskenään. Vastaavanlaisia oppaita on Suomessa 

hyvin vähän, joten tämä on todella tervetullut teos valikoimaan. Itsekin opin uutta 
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opasta läpi lukiessani, sillä jotkin hieman vielä epäselvät talouden käsitteet aukenivat 

hyvin esimerkein varustettuna. 

 

Pienyrityksen talousopas keskittyy talouteen ja hyvä näin. Mielestäni oppaasta voisi 

kuitenkin tehdä työkalun, josta saisi yleisimmät perustiedot yrityksen perustamiseen. 

Toisin sanoen oppaan alkuun tai loppuun voisi lisätä listan asioista, jotka tulee ottaa 

huomioon yritystä perustaessa ja kertoa näistä lyhyesti. Näitä voisivat olla esimerkiksi 

liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja perustamisasiakirjat. Hyvä olisi lisätä myös 

lähteet, joista saa lisätietoa kyseisistä asioista. 

 

Toiseksi oppaan liitteisiin voisi lisätä muiden laskelmien lisäksi rahoitus- ja 

kannattavuuslaskelman. Rahoituslaskelmalla voidaan kartoittaa rahan tarpeet ja lähteet 

aloitusvaiheessa, joten se voisi olla hyvä lisä ja siitä voisi kertoa enemmän myös 

rahoituksen osiossa. Opinnäytetyön tekovaiheessa siitä oli mainittu sen verran, että 

rahoittajat haluavat yleensä nähdä kirjallisen rahoitussuunnitelman. 

Kannattavuuslaskelman avulla voidaan laskea kriittinen piste ja sen avulla voidaan 

analysoida, onko myyntitavoite realistinen. (Suomen Uusyrityskeskukset 2012b.) Myös 

tämä kuulostaa käyttökelpoiselta työkalulta aloittavalle yrittäjälle. 

 

Pienyrityksen talousopas on käytössä muutamilla kursseilla kirjallisuutena, lähinnä 

Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä käyttää opasta materiaalina 

Yrittäjyysopinnoissaan. Yrittäjyysopinnot käsittelevät muun muassa rahoituksen ja 

kannattavuuden selvittämistä, perusasioita hinnoittelusta sekä kannattavuuden 

analysointia yleisimmillä tunnusluvuilla. (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2007.) 

Opasta suositellaan kirjallisuudeksi myös Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun 

liiketalouden koulutusohjelman Yritystalouden perusteet -kurssille. Kurssi sisältää 

yrityksen talousprosessin vaiheita, talouden termejä ja käsitteitä, tekijöiden vaikutusta 

yrityksen kannattavuuteen sekä tuloslaskelman ja taseen. (Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulu 2012.) Tämän lisäksi opasta käytetään materiaalina 

Opetushallituksen Etälukion Yrittäjyysväylän opinnoissa Liikeidean ja rahoituksen 

osiossa. Osio käsittelee yritysideaa, yritystoiminnan aloittamista ja rahoitusta, 

tulorahoitusta ja pääomarahoitusta sekä rahoituksen suunnittelua. (Opetushallitus 2012.) 

Opas soveltuu hyvin juuri tämän tyyppisille kursseille, joissa käsitellään talouden 
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perusasioita sekä rahoitusta. Itsekin voin suositella opasta käytettäväksi vastaavilla 

kursseilla myös tulevaisuudessa. 

 

 

Kuva 1. Pienyrityksen talousopas. 
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6 Pohdinta 

 

 

Opastusta ja neuvontaa yrityksen perustamiseen sekä talousasioihin löytyy melko 

helposti Internetistä. Kirjallisten oppaiden löytäminen sen sijaan on hankalampaa. 

Suomen kirjastoissa suomalaisia talousoppaita ei ole kovin paljon puhumattakaan 

ulkomaalaisista. Taloutta käsitteleviä oppaita löytyy lähinnä oppikirjapuolelta. 

 

Käsittelemäni suomalaiset organisaatiot olivat suurimmaksi osaksi jo ennalta tuttuja, 

joten ne löytyivät helposti. Suomalaisten talousoppaiden vähäisyys tuli hieman 

yllätyksenä, sillä en löytänyt Pienyrityksen talousoppaan lisäksi kuin yhden 

nimenomaisesti talouteen keskittyvän kirjan useasta eri kirjastosta hakemalla. Myös 

ruotsalaiset neuvontapalvelut ja oppaat löytyivät melko helposti, sillä osa oli hyvin 

suomalaisten kaltaisia. Yhdysvaltalaiset talousoppaat löytyivät kätevästi verkkokirjoina. 

Vaikeinta oli löytää tietoa Saksasta, mutta tässä osittain vaikuttavana tekijänä oli 

kielimuuri. Saksalaiset eivät ilmeisesti ole kovin paljon englanniksi oppaita 

kirjoittaneet. Parhaat hakusanat olivat ”uusyrityskeskus”, ”yrityksen perustaminen” ja 

”talousneuvonta”. Nämä käännettynä eri kielille toivat opinnäytetyön kannalta parhaan 

tuloksen. 

 

Rehellisesti sanottuna mielestäni käytettyjen aineistojen perusteella parhaat 

neuvontaorganisaatiot sekä oppaat löytyvät Suomesta. Suomalaiset oppaat ja 

verkkosivut ovat selkeitä ja sisältävät kaiken olennaisen. Oppaat ovat myös kattavia ja 

helposti ymmärrettäviä. Jos suomalaiset oppaat ja verkkosivut jätetään pois, niin parhaat 

ovat mielestäni Ruotsin uusyrityskeskus eli NyföretagarCentrum, joka on selkeä ja 

lähellä suomalaista vastinettansa, sekä yhdysvaltalainen Small Business Administration 

kattavuutensa vuoksi.  En huomannut, että eri maiden välillä olisi ollut kulttuurieroja 

yrittäjien opastamisessa, vaan mielestäni jokainen organisaatio ja opas on selkeästi 

yrittäjän puolella ja haluaa yrittäjän parasta. 

 

Vaikeinta opinnäytetyöprosessissa oli teorian ja asiasisällön yhdistäminen järkeväksi 

kokonaisuudeksi. Kun palvelut ja oppaat olivat löytyneet, näiden pohjustaminen 

yrittäjyyteen liittyvällä teorialla tuotti aluksi vaikeuksia. Saatujen hyvien vinkkien 

avulla näistäkin vaikeuksista selvittiin. 
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Helpointa prosessissa oli itse raportin kirjoittaminen, kun pääsi vauhtiin ja tiesi mitä 

kirjoittaa. Uskon oman kielitaitoni parantuneen prosessin aikana, sillä suurin osa 

käyttämästäni aineistosta oli englannin- tai ruotsinkielistä. Sain tietooni myös monia 

uusia lähteitä, joita voin tarpeen tullen itse käyttää hyödyksi tai suositella muille, jotka 

harkitsevat oman yrityksen perustamista. Pienyrityksen talousoppaan lukeminen 

selkeytti käsitystäni talouden eri osa-alueista. 

 

Opinnäytetyössä olisi mahdollisesti voinut käsitellä taloutta laajemmin, mutta tämä olisi 

mahdollisesti karsinut osan pois toisesta luvusta, jotta aihe ei olisi ylittänyt rajausta. 

Vielä olisi voinut esimerkiksi kertoa enemmän ja yksityiskohtaisemmin kustakin 

palvelusta ja oppaasta tai vaihtoehtoisesti ottaa mukaan yhden tai kaksi Aasian maata, 

joka olisi tuonut opinnäytetyöhön itämaista näkökulmaa. Uskon kuitenkin, että näistä 

oppaiden ja palveluiden löytäminen olisi ollut huomattavasti työläämpää kuin mukana 

olevista maista. 
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