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1 Johdanto 
 

1.1 Työn tavoite ja taustaa 
 

Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda yritys ja ryhtyä itse yrittäjäksi. Tämän rinnalla ta-

voitteena on luoda tästä prosessista konkreettinen opas, jossa kerrotaan, mitä yrityk-

sen perustaminen vaatii ja mitä sen perustamisessa pitää huomioida. Yrityksen perus-

taminen on Suomessa toisaalta helppoa ja ajallisesti se käy nopeasti, mutta kokonai-

suutena yrittäjäksi ryhtyminen ja yrityksen perustaminen on pidempi prosessi. 

 

Työn tarkoituksena on tarjota yrittäjäksi ryhtyvälle apuväline yrityksen perustamiseen. 

Työssä pyrin kertomaan seikkaperäisesti, missä järjestyksessä perustamiseen liittyvät 

toimet täytyy hoitaa ja kuinka minä ne tein ja mitä siitä seurasi. 

 

Yrittäminen ja oman yrityksen perustaminen on ollut haaveenani jo pitkään, ja vihdoin 

aika oli sopiva sille. Olen ihannoinut yrittäjiä ja varsinkin käsityöläisiä, jotka pystyvät 

luomaan itsellensä työpaikan ja uran omilla käsillään ja haluan itse vähintäänkin kokeil-

la, onko minusta siihen. Suomessa kaikki voivat perustaa yrityksen, ja minulla on elä-

mäntilanteeni vuoksi sopiva aika kokeilla siipiäni yrittäjänä.  

 

Opinnäytetyöni viitekehys keskittyy yritystä ja sen perustamista koskevaan lainsäädän-

töön sekä yrityksen perustamiseen liittyviin toimintoihin. 

 

1.2 Opinnäytetyön muoto 
 

Opinnäytetyöni on muodoltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäyte-

työ tavoittelee käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä 

tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä. Alan mukaan se voi olla ammatilliseen käy-

täntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus. Toiminnallinen opinnäytetyö voi myös 

olla kohderyhmän ja aiheen mukaan toteutustavaltaan esimerkiksi kirja, kansio, vihko, 

opas tai kotisivut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)  
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1.3 Tiedon keruu 
 

Opinnäytetyöni tiedot keräsin jalkautumalla ja perustamalla yrityksen, lisäksi dokumen-

toin tämän tien. Sana ”toiminnallinen” jo kertoo, että opinnäytetyön tarkoituksena on 

tehdä jotain ja työssäni tämä konkretisoituu yrityksen perustamisena. Olen opinnäyte-

työssäni hankkinut tietoa yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista ja näiden tietojen 

perusteella ja avulla olen perustanut huonekaluja valmistavan yrityksen Helsinkiin. 

 

Opinnäytetyössäni olen hankkinut tietoa yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä 

Suomessa ja vertaillut eri yritysmuotoja sekä hyödyntänyt tätä tietoa hyödyntämistä 

yrityksen perustamissa.   

 

2 Sovinko yrittäjäksi?  
 

Ennen yrityksen perustamisesta on syytä selvittää perinpohjaisesti, onko yrittäjäksi 

ryhtyminen paras vaihtoehto nykyisessä elämäntilanteessa ja onko yrittäjäksi ryhtyvällä 

rahkeita onnistua. On mietittävä omaa osaamista ja ominaisuuksia ja selvitettävä, ovat-

ko ne sellaisia, että ne varmistavat jatkuvan toimeentulon yrittäjänä vai onko epäonnis-

tuminen todennäköisempää. Omien luonteenpiirteiden ja ominaisuuksien lisäksi ulko-

puoliset tekijät vaikuttavat merkittävästi yrittämiseen ja siihen ryhtymisen kannattavuu-

teen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteiskunnallinen tilanne, markkinat, oman per-

heen ja lähipiirin suhtautuminen sekä oma taloudellinen tilanne. (Meretniemi & Ylönen 

2009, 10.) 

 

Onnistumiseen positiivisesti vaikuttavia asioita ovat omat henkilökohtaiset kyvyt ja tai-

dot. Näihin kykyihin ja taitoihin kuuluvat organisointikyky, stressinsietokyky, ongelmien 

ratkaisukyky, kommunikointitaidot, esimiestaidot, raha-asioiden hallitseminen sekä 

myynti- ja markkinointitaidot. Yrittäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia ovat muun muassa 

sitkeys, määrätietoisuus, rohkeus, luovuus, realistisuus, innostuneisuus, kärsivällisyys 

ja ennen kaikkea halu menestyä. Yrittäjälle tarpeellisia ja hyödyllisiä tietoja ovat toimi-

alan ja markkinoiden tuntemus, markkinoinnin perustiedot, sopimusasioiden perustie-

dot, kirjanpidon perustiedot sekä verotuksen perustiedot. Näiden tietojen, taitojen sekä 
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ominaisuuksien lisäksi tarvitaan hyvä liikeidea, riittävä rahoitus sekä huolellinen toimin-

nan suunnittelu. (Meretniemi & Ylönen 2009, 11.) 

 

3 Yritysidea 
 

3.1 Toiminta-ajatus 
 

Yritystä perustettaessa on ensimmäiseksi luotava toiminta-ajatus. Yrityksen toiminta-

ajatus on peruspilari, jolle yritys rakentaa toimintansa. Toiminta-ajatus ilmaiseen yrityk-

sen tarkoituksen eli sen, miksi se on olemassa, ja sen tulisi vastata kysymyksiin, mihin 

tarpeeseen, kenelle ja  mitä. Toiminta-ajatus on syytä määritellä sopivan laajaksi. Liian 

laaja toiminta-ajatuksen määrittely (esim. yrityksen tarkoituksena on valmistaa huone-

kaluja) ei ole toiminnallinen eikä anna riittävää pohjaa yrityksen suunnittelulle. Liian 

suppea toiminta-ajatus saattaa jättää näköpiirin ulkopuolelle yrityksen kannalta keskei-

siä mahdollisuuksia. (Loimu 2012, 219.) 

 

3.2 Liikeidea 
 

Liikeidea on yrityksen tapa toteuttaa toiminta-ajatusta. Liikeidean tarkoituksena on sel-

ventää, millä keinoin toiminta-ajatusta toteuttamalla saadaan aikaan liiketoiminnasta 

kannattavaa. Liikeidea vastaa kysymyksiin, mitä, kenelle ja miten: 

 

• Mitä tavaroita tai palveluja yritys myy? 

• Ketkä ovat näiden tuotteiden potentiaalisia ostajia? 

• Kuinka nämä asiakkaat tavoitetaan? (Pyykkö 2011, 23 - 25.) 

 

Näiden kysymysten vastusten lisäksi yrityksen on hyvä tarkentaa vastauksia, joiden 

perusteella voidaan varmistaa yrityksen kilpailukyky. Näitä kysymyksiä ovat seuraavat: 

 

• Miksi juuri tämän yrityksen tuotteet tai palvelut ovat kilpailijoiden tuotteita tai 

palveluita parempia? 

• Millä keinoilla yritys saavuttaa potentiaaliset asiakkaat? 

• Millaista hintaa asiakkaat ovat valmiita maksamaan tuotteista tai palveluista? 
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• Voiko yritys tuottaa tuotteet tai palvelut sellaiseen hintaan, että toiminta on kan-

nattavaa? (Pyykkö 2011, 23 - 25.) 

 

Yrityksen on siis liikeideaa kehittäessä kehittää yritysideaa innovatiiviseksi tuotetoimin-

naksi, selvitettävä ja analysoitava kilpailuympäristö yrityksen toimialalla ja laskettava 

taloudelliset reunat, joiden sisällä liiketoiminta voi olla kannattavaa. (Yrityksen perus-

taminen. 2014.) 

 

Liikeidean ei tarvitse toisaalta olla uusi, omaperäinen tai mitenkään mullistava. Lii-

keidea on hyvä, jos se toimii eli jos yritys pystyy tuottamaan tuotteet ja palvelut kestä-

vällä ja tuottavalla tavalla. Liikeidean ei tarvitse välttämättä myöskään olla oma, vaan 

sen voi lainata tai kopioida. (Puustinen 2004, 41.) 

 

Yrityksen liikeidealla on myös ulkoinen rooli. Yritykset usein ovat riippuvaisia perustus- 

ja alkuvaiheessa ulkopuolisista sidosryhmistä. Näitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi riski-

sijoittajat, työvoimaviranomaiset ja julkiset erityisrahoittajat. Jos yrittäjä toivoo saavansa 

sidosryhmiltä rahaa yritykseensä, on liikeidean vakuutettava heidät, tai rahaa ei tule.  

Näiden sidosryhmien on nähtävä liikeideassa selkeä menestymisen mahdollisuus. (Su-

tinen 1996, 67.) 

 

3.3 Liiketoimintasuunnitelma 
 

Liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan kaiken kattava suunnitelma. Sen tarkoituk-

sena on perustella, täsmentää ja analysoida liikeideaa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma 

on yritystoiminnan ohjenuora ja perusta. Liiketoimintasuunnitelma tehdään ensisijaises-

ti yritystä tai yrittäjää itseään varten. Sen avulla on kätevä suunnitella, seurata  ja ohja-

ta yrityksen toimintaa. Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan myös rahoittajia varten. 

Pankkilainaa, starttirahaa tai muita tukia haettaessa on kyettävä näyttämään liiketoi-

mintasuunnitelma. Myös yksityiset rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen liiketoiminta-

suunnitelmasta ja siihen kuuluvista laskelmista. (Meretniemi & Ylönen 2009, 11.) 
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Tuotteet ja palvelut ovat niitä asioita, joilla yritys pyrkii vastaamaan ulkoiseen kysyn-

tään eli asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden tyydyttämiseen. Liiketoimintasuunnitelmassa 

on selvitettävä seuraavat asiat: 

• Minkä tarpeen yrityksen tuote tai palvelu tyydyttää? 

• Mitkä ovat yrityksen tuotteet ja/tai palvelut? 

• Vastaavatko tuotteet ja/tai palvelut asiakkaiden tarpeita? 

• Mitä hyötyä niistä on asiakkaille? 

• Onko tarkoitus tehdä erikois- vai massatuotteita tai  -palveluita? 

• Mitkä tuotteet tai palvelut kuuluvat yrityksen ydinosaamiseen? (Meretniemi & 

Ylönen 2009, 26.) 

 

Kysynnän määrä on se, minkä verran tuotteita tai palveluita asiakkaat ovat valmiita 

ostamaan. Toinen tärkeä tekijä on se, minkä verran asiakkaat ovat valmiita maksa-

maan tuotteista tai palveluista. Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaa suuresti se, pys-

tyykö yritys vastaamaan tarpeeksi suureen kysyntään. (Meretniemi & Ylönen 2009, 26.) 

 

Yritys on olemassa asiakkaita varten. Yrityksen on pohdittava, ketkä ovat tärkeimpiä 

asiakkaita ja asiakasryhmiä. Seuraavana on selvitettävä, missä he ovat, miten heidät 

tavoittaa ja mitkä ovat heidän tarpeensa. Nämä selvitettyään yritys tekee kaikkensa 

saadakseen tyydytettyä heidän tarpeensa ja pidettyä heidät tyytyväisinä. 

 

Toimintatapa kertoo tyylin, jolla yritys liiketoimintaa hoitaa. Toimintatavan tulee sopia 

yrityksen tuotteisiin ja palveluihin sekä kaavailluille markkinoille. Tuotteiden ja palvelui-

den toimituksen tavan tulee myös vastata yrityksen suunniteltua imagoa. Asiakkaat 

odottavat erilaisilta yrityksiltä erilaista palvelua, tuotevalikoimaa ja hintatasoa. Liiketoi-

mintasuunnitelmassa pyritään vastaamaan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten tuotteita tai palveluita markkinoidaan? 

• Millä tavalla ja minkälaisella organisaatiolla yritys toimii? 

• Miten tuotanto ja palvelut toteutetaan? 

• Miten yritys erottuu kilpailijoistaan? 

• Miten myynti ja markkinointi toteutetaan? 

• Mitkä ovat yrityksen taloudelliset, henkiset ja fyysiset voimavarat? (Meretniemi 

& Ylönen 2009, 27.) 

 

 



6 

     

Liikeidean toimivuuden ja sen todelliset mahdollisuudet markkinoilla selviytymisen var-

mistettuaan, on yrityksen luotava lopullinen visio yritykselle. Visio on näkemys siitä, 

millainen yrityksen tulevaisuus on kolmen, viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Visi-

oon kuuluu myös näkemys siitä, minkälainen yrittäjän oma tulevaisuus on.  Oman tule-

vaisuuden visiointi mahdollisimman innostavasti, selkeästi ja yksityiskohtaisesti luo 

hyvän kuvan yrittämisestä itselleen ja myös ulkopuolisille. Tarkalla visiolla yrittäjä pys-

tyy helpommin vakuuttamaan esimerkiksi mahdolliset lisärahoituksen tarjoajat. (Meret-

niemi & Ylönen 2009, 29.) 

 

Yrityksen perustamista mietittäessä, on syytä tutustua suunnitellun toimialan tilantee-

seen ja luonteeseen. Eri aloista on mahdollista saada tietoa esimerkiksi Tilastokeskuk-

sesta ja alan yhdistyksistä. Saaduilla tiedoilla voi hyvin kartoittaa yrityksen markkina- ja 

kilpailutilannetta.  

 

Jokaisessa liiketoimintaympäristössä yrityksen on mahdollista pärjätä tai menettää 

kaikki rahat. Olennaista on selvittää toiminta-alueen tilanne, asiakaspotentiaali, kilpaili-

jat ja heidän vahvuudet ja toimintatavat. Myös oman uskottavuuden miettiminen alan 

toimijana on kannattavaa. Esimerkiksi ulkopaikkakunnalla menestyminen voi olla han-

kalaa asiakkaiden suosiessa ”omia”  tuttuja yrityksiä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 30.) 

 

Markkinatilanne vaikuttaa suuresti aloittavan yrittäjän menestymiseen. Markkinoiden 

ollessa kasvussa, on uuden yrityksen helpompi päästä mukaan ja päinvastoin. Markki-

noille on myös saattanut tulla tilaa toimia esimerkiksi vanhan toimijan lopettaessa tai 

heidän toiminnan heikennettyä niin, että asiakkaiden tarpeet ei tule tyydytettyä enää. 

Perustettavalla yrityksellä voi myös olla jokin kilpailuvaltti, jolla he pääsevät mukaan 

helpommin. Näitä valtteja voivat olla esimerkiksi täysin uudet tuotteet, halvemmat hin-

nat, parempi imago tai yksinkertaisesti paremmat tuotteet. Aloittavan yrityksen on hyvä 

tutustua markkinoilla oleviin yrityksiin, tuotteisiin, palveluihin ja hintoihin huolellisesti ja 

analysoida markkinatilanne. (Meretniemi & Ylönen 2009, 30.) 

 

Kilpailijoihin uuden yrityksen on syytä tutustua tarkasti. Kilpailija-analyysissä voidaan 

eritellä yrityksen pahimmat kilpailijat ja näiden vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi kannat-

taa miettiä seuraavia asioita: 

• Mikä on alan kilpailutilanne? 

• Missä kilpailijat sijaitsevat? 

• Kuinka suuria yrityksiä kilpailijat ovat? 



7 

     

• Mikä ovat heidän tuotteet ja palvelut? 

• Minkälaisia markkinointikeinoja ne käyttävät? 

• Miten kilpailevat yritykset erottuvat toisistaan? (Meretniemi & Ylönen 2009, 31.) 

4 Yritysmuodot  
 

4.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

 

4.1.1 Mikä on yksityinen elinkeinonharjoittaja? 
 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on Euroopan talousalueella asuva luonnollinen henkilö, 

joka toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yksityistä elinkeinonharjoittajaa voidaan 

kutsua myös ”toiminimeksi”, ”tmi:ksi” tai ”yksityisliikkeeksi”. Lainsäädännössä toiminimi 

tarkoittaa yrityksen nimeä. 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan ei tarvitse sijoittaa yritykseensä erillistä pääomaa. Elin-

keinoharjoittajan liiketoiminnan varallisuus on yhtä kuin henkilökohtainen varallisuus. 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on myös henkilökohtaisesti vastuussa koko omaisuu-

dellaan yritystoiminnassa syntyneistä velvoitteista. (Hynninen & Raatikainen 2002.) 

 

Nimensä mukaisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja päättää yksin yrityksensä asioista, 

vastaa yrityksiä koskevista päätöksistä henkilökohtaisesti ja kantaa myös vastuun näis-

tä. Liiketoiminnasta syntyvä voitto on elinkeinonharjoittajan henkilökohtaista omaisuutta 

kuten muukin yrityksen varallisuus.  (Hynninen & Raatikainen 2002.) 

 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus toimitetaan yrityksen tuloksesta ja hänen 

muista henkilökohtaisista tuloistaan yhteisesti. Yrityksen tuloja ja muita henkilökohtaisia 

tuloja ei voida eriyttää. Yrityksen tulos jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon. Pääoma-

tuloa on elinkeinotoimintaan kuuluvalle nettovarallisuudelle laskettu 20 prosentin vuo-

tuinen tuotto. Loppuosa yrityksen tuloksesta on ansiotuloa. Yritykseen sijoitettua varal-

lisuutta verotetaan elinkeinoharjoittajan yksityisvarallisuutena. (Hynninen & Raatikainen 

2002.) 
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4.1.2 Toiminimen perustaminen  
 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä perustamisilmoituksen kaupparekisteriin en-

nen kuin hän aloittaa toimintansa. Perustamisilmoitus on tehtävä, jos elinkeinonharjoit-

taja käyttää toimintaansa omasta asunnosta erillistä liiketilaa. Perustamisilmoitus on 

tehtävä myös, jos elinkeinonharjoittajalla on palveluksessaan muita kuin aviopuoliso tai 

yrittäjän alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi. Elinkeinonharjoittajan on myös tehtävä perus-

tamisilmoitus jos hän harjoittaa luvanvaraista toimintaa. Elinkeinon harjoittamiseen ei 

lähtökohtaisesti tarvita lupaa. Jos lupa tarvitaan, on se saatava ennen elinkeinotoimin-

nan aloittamista. Elinkeinolupia myöntää kustakin luvanvaraisesta toiminnasta vastaa-

va viranomainen. Perusilmoituksen voi tehdä sellainenkin elinkeinonharjoittaja, joka ei 

ole siihen velvollinen. Rekisteröinti on hyvä tapa suojata yrityksen toiminimi. (Yrityksen 

perustajalle 2014.) 

 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kalenterivuoden liikevaihdon ylittäessä 8 500 euroa 

sen on ilmoittauduttava arvonlisäverolliseksi. Vähäisemmänkin liiketoiminnan harjoitta-

jat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi. (Hynninen & Raatikainen 2002.) 

 

4.1.3 Luvat 
 

Suomessa on elinkeinonvapaus. Se tarkoittaa, että Suomessa saa harjoittaa laillista ja 

hyvän tavan mukaista liiketoimintaa ilman erillisiä viranomaisen lupia. Joillekin toimi-

aloille kuitenkin tarvitaan yhteiskunnan, ympäristön ja kuluttajien turvallisuuden vuoksi 

lupa, eli toiminta on luvanvaraista. Tietyillä aloilla täytyy toiminnasta tehdä ilmoitus vi-

ranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvita. Kuntien ja kaupunkien viranomaiset, 

aluehallintovirastot sekä ministeriöt, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muut 

lupaviranomaiset myöntävät lupia Suomessa. (YritysHelsinki 2014. 26 – 27.) 

 

Elinkeinonharjoittajan on yritystä perustaessaan mietittävä seuraavia lupia koskevia 

kysymyksiä: 

 

• Mitä lupia ja ilmoituksia minun toimialalla vaaditaan? 

• Miltä lupaviranomaiselta niitä pitää hakea? 

• Ovatko luvat maksullisia ja onko niissä määräaikoja? 

• Mikä on oikea kanava asioida viranomaisten kanssa? 
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• Mitkä lait ja asetukset koskevat alaani? 

• Mistä saan tarvittaessa apua ja lisätietoja? (YritysHelsinki 2014. 26 – 27.) 

 

4.1.4 Nimen valinta 
  

Toiminimilaissa (2.2.1979/128) säädetään yksityiskohtaisesti yksityisen elinkeinonhar-

joittajan yrityksen nimestä. Toiminimen tulee yksilöidä haltijansa yritys. Yksilöivyyttä 

arvosteltaessa on kiinnitettävä huomiota kaikkiin ilmeneviin asiahaaroihin. Toiminimi, 

joka ilmaisee vain toiminnan laadun (esim. Rakennusliike), tarjottavan tavaran tai pal-

velun yleisen nimityksen (Sämpylä, Hieronta), sisältää pelkästään yleisesti käytetyn 

paikannimen (Espoo, New York), pelkkää kirjain tai numeroyhdistelmää, joka ei ole 

sanana lausuttavissa (ZZY), sanontaa tai lausahdusta (Olemme parhaita), pelkästään 

yleistä verbiä tai adjektiivia (Taikoa, Isoin) ei voida sanoa yksilöiväksi, eikä tällöin toi-

minimelle voida saada rekisteröinnillä yksinoikeutta. Edellä mainitut nimet voidaan re-

kisteröidä siten, että niihin lisätään jotain muuta kuten paikannimi (esim.  Rakennusliike 

Mäntsälä), henkilönimi (Mikon sämpylä) keksinnöllinen sana, kirjainyhdistelmä tai muu-

ta yksilöivyyttä lisäävää.  (Hynninen & Raatikainen 2002.) 

 

Toiminimen tulee myös erottua selkeästi rekisterissä ennestään olevista toiminimistä. 

Toista samanlaista tai hyvin lähellä olevaa toiminimeä ei voida rekisteröidä. Toiminimi 

ei myöskään saa olla sekoitettavissa toisen suojattuun toiminimeen tai tavaramerkkiin. 

Samalla tai samantyyppisellä toimialalla toimivien yritysten on erotuttava toisistaan 

enemmän kuin eri toimialoilla toimivien. Toiminimen kirjoitusasun on suositellaan nou-

dattavan suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjä. Hyvä toiminimi soveltuu myös hyvin 

yrityksen internetosoitteeksi eli verkkotunnukseksi. Kannattaakin ennen toiminimen 

rekisteröimistä tarkistaa Viestintäviraston Fi-verkkotunnuspalvelusta, onko haluttu 

verkkotunnus vapaa. Toiminimi ei saa myöskään olla hyvän tavan tai yleisen järjestyk-

sen vastainen eikä se saa johtaa harhaan. (Hynninen & Raatikainen 2002.) 

4.1.5 Nimen muuttaminen 

 

Yrityksen muuttaessa nimeään tai se ottaa esim. aputoiminimen tai rinnakkaistoimini-

men, on muutos ilmoitettava viivytyksettä kaupparekisteriin. Uuden nimen käyttöönot-

toa ei suositella ennen kuin se on rekisteröity, koska sitä voi vielä joutua muokkaamaan 

tai muuttamaan kokonaan. (Patentti ja rekisterihallitus 2014.) 
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Jos yrityksen nimen rekisteröinnille on jokin este, ottaa käsittelijä asiakkaaseen yhteyt-

tä ja pyytää ilmoittamaan uusia nimivaihtoehtoja tutkittavaksi. Käsittelyn nopeuttami-

seksi yritys voi ilmoitusta jättäessään antaa useampia nimivaihtoehtoja.  Nimivaihtoeh-

toja voidaan kerralla antaa tutkittavaksi kolme kappaletta. Nimet ilmoitetaan siinä jär-

jestyksessä kuin ne halutaan rekisteröidä. Ellei ensimmäinen nimivaihtoehto ole hyväk-

syttävissä, tutkitaan sen jälkeen muut vaihtoehdot siinä järjestyksessä kuin ne on ilmoi-

tettu. Mikäli ilmoitetulle nimelle todetaan rekisteröintieste, ilmoittaa käsittelijä asiasta 

elinkeinonharjoittajalle. (Patentti ja rekisterihallitus 2014.) 

 

4.2 Osakeyhtiö 
 

Osakeyhtiö on paras yhtiömuoto silloin, kun yritys tarvitsee paljon pääomaa ja perusta-

jia on useita. Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ellei yhtiö-

järjestyksessä ole toisin määrätty. Osakeyhtiöitä on kahta lajia: yksityinen osakeyhtiö 

(Oy) ja julkinen osakeyhtiö (Oyj), jonka osakkeet noteerataan pörssissä. (Meretniemi & 

Ylönen 2009, 50.) 

 

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai oikeushenkilö, joiden vastuu ra-

joittuu yhtiöön sijoitettuun rahamäärään.  Osakkaat voivat olla myös pelkkiä sijoittajia, 

eivätkä he tällöin osallistu yrityksen toimintaa, mutta ovat mukana yhtiökokouksissa. 

Osakeyhtiö syntyy juridisesti vasta silloin, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. (Me-

retniemi & Ylönen 2009, 51.) 

 

Osakeyhtiöissä osakkaat ovat vastuussa sijoittamansa osakepääoman verran, eli hei-

dän muu omaisuutensa on turvassa toisin kuin yksityisellä elinkeinonharjoittajalla. Osa-

kas saa yhtiökokouksessa jokaista osakettaan kohden yhtä monta ääntä. Osakeyhtiöllä 

tulee olla yhtiökokouksen valitsema hallitus. Pienissä yhtiöissä hallituksen jäseniä voi 

olla yksi ja varajäseniä yksi. Osakeyhtiön, jonka osakepääoma on 80 000 € tai enem-

män, hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus huolehtii, että osakeyh-

tiön toiminta ja hallinto ovat järjestyksessä, ja käsittelee kaikki keskeiset strategiset 

päätökset. Yhtiökokous valitsee myös osakeyhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtajaa ei 

tarvitse olla, jos osakepääoma on alle 80 000 €.  Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohta-

jalla on vastuu päätöksistään. 
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4.3 Avoin yhtiö 

 

Avoin yhtiö soveltuu parhaiten pienten tai keskisuurten perheyhtiöiden yhtiömuodoksi. 

Avoimen yhtiön muodostavat kaksi tai useampi yhtiömies, jotka voivat olla luonnollisia 

tai juridisia henkilöitä kuten yhtiöitä. Yhtiömiehiltä riittää työpanos, rahallista panosta ei 

vaadita.  Avoimella yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja ja hallitusta, mutta pakollisia toimie-

limiä ei ole. Jos toimitusjohtaja on, hänet on ilmoitettava kaupparekisteriin. Avoin yhtiö 

voidaan muuttaa kommandiittiyhtiöksi ottamalla sijoittajaksi äänetön yhtiömies tai kun 

sovitaan, että jonkun yhtiömiehen vastuu rajoittuu vain sijoituspanoksen suuruiseksi. 

(Meretniemi & Ylönen 2009, 44.) 

 

Avoin yhtiö syntyy yhtiösopimuksen allekirjoittamisella. Yhtiön pääoma määritetään 

vapaasti yhtiömiesten toimesta, ja se voidaan perustaa myös ilman rahallista panosta; 

työpanos riittää. Ennen toiminnan aloittamista avoin yhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin. 

(Meretniemi & Ylönen 2009, 45.) 

 

Yhtiömiehet eli osakkaat vastaavat henkilökohtaisesti omalla omaisuudellaan yhtiön 

veloista ja muista velvoitteista. Jokaisen yhtiömiehen voidessa tehdä yhtiötä sitovia 

oikeustoimia, joista kaikki ovat vastuussa, on avoimessa yhtiössä yhtiömiesten kesken 

vallittava erinomainen luottamus. Yhtiömiesten sopimuksella voidaan rajoittaa tätä oi-

keutta, esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden kaventamisella yhdelle tai kahdelle yhtiö-

miehelle. (Meretniemi & Ylönen 2009, 45.) 

 

 

Avoimesta yhtiöstä voidaan nostaa rahaa yksityisottoina ja yhtiömiehille voidaan mak-

saa myös palkkaa. Yhtiömiehillä on oikeus saada yhtiön toiminnasta tietoa ja tarkistaa 

yhtiön kirjanpito. Näitä oikeuksia ei voida kaventaa yhtiösopimuksella. (Meretniemi & 

Ylönen 2009, 45.) 

 

4.4 Kommandiittiyhtiö 
 

Kommandiittiyhtiö on kätevä silloin, kun perustettava tai muutettava yhtiö tarvitsee lisä-

rahoitusta ja saatavilla on sellainen rahoittaja, joka ei halua olla osallisena yhtiön päivit-

täisessä toiminnassa. Rahoittajan sijoituksen suuruutta voidaan pitää hänen taloudelli-
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sen vastuun mittana. Kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi muutta-

malla yhtiösopimusta niin, että yhtiöön ei jää äänettömiä yhtiömiehiä. Avoin yhtiö voi-

daan taas päinvastoin muuttaa kommandiittiyhtiöksi lisäämällä tämä äänetön rahoittaja 

yhtiöön. (Meretniemi & Ylönen 2009, 46 - 47.) 

 

Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön käytännön toiminnasta, tekevät sitä kos-

kevat päätökset ja toimivat yhtiön edustajina. He voivat myös sijoittaa omia varojaan 

yritykseen, mutta heidän työpanos riittää. (Meretniemi & Ylönen 2009, 46 - 47.) 

 

Äänetön yhtiömies toimii yhtiössä vain rahoittajana. Hän sijoittaa yhtiöön pääomaa ja 

on vastuussa yhtiön velvoitteista sijoittamansa pääoman verran. Hänelle sijoittamalle 

panokselleen maksetaan vuosittain sovittua korkoa, jos voittoa syntyy. Äänetön yhtiö-

mies voi olla yrityksessä töissä, mutta hän ei osallistu yrityksen hallintoon. (Meretniemi 

& Ylönen 2009, 46 - 47.) 

 

4.5 Osuuskunta 
 

Osuuskunnan  tarkoituksena on tukea taloudellisella yhteistoiminnalla sen jäsenten 

taloutta sekä elinkeinoa. Sen tavoitteena voi myös olla aatteellisen tarkoituksen toteut-

taminen yhdessä. Osuuskunnan perustamiseen vaaditaan vähintään kolme luonnollista 

henkilöä tai yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä. Jäsenomistajat voivat osallis-

tua toimintaan, ja osuuskunta tukee heidän taloudenpitoaan ja elinkeinoaan. Suuret 

osuuskunnat kuten Kesko, SOK ja Tapiola ovat poikkeuksia, joissa jäsenomistajat toi-

mivat pääasiassa asiakkaina. Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi luovuttaa tai myydä, kos-

ka osuuskunta valitsee itse jäsenensä. Osuuskunnan jäsenet maksavat osuuskunnan 

määrittelemän osuusmaksun, joka on kaikille yhtä suuri ja jonka jäsen saa takaisin ero-

tessaan. Osuuskunnan peruspääoma rakentuu näistä osuusmaksuista. (Meretniemi & 

Ylönen 2009, 48.) 

 

Osuuskunta perustetaan ilmoittamalla se kaupparekisteriin. Osuuskunnan osuuspää-

omaa ei määrätä etukäteen ja siihen on vaivatonta ottaa lisää uusia jäseniä sekä siitä 

on helppo erota. (Meretniemi & Ylönen 2009, 48.) 

 

Osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa taloudellisesti osuuskunnan sitoumuksista vain 

maksamansa osuuspääoman määrän verran. Ylin päättävä elin osuuskunnassa on 

osuuskunnan kokous, johon kaikki osuusjäsenet voivat osallistua. Päätökset tehdään 
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äänestämällä. Jokaisella luonnollisella jäsenellä on yksi ääni. Lain mukaan osuuskun-

nalla tulee olla osuuskunnan perustamiskokouksen valitsema hallitus, joka halutessaan 

voi valita toimitusjohtajan. (Meretniemi & Ylönen 2009, 48.) 

 

Osuuskunta jakaa tuottamaansa voittoa jäsenilleen. Voiton lisäksi palkkaa voidaan 

myös maksaa, jolloin he ovat työsuhdeturvan piirissä. (Meretniemi & Ylönen 2009, 48.) 

5 Tuotteiden suojaaminen ja tekijänoikeudet 
 

Yritystoiminnasta saattaa syntyä tekijänoikeuksia tai keksintöjä eli immateriaalista pää-

omaa. Fyysisten tuotteiden lisäksi suojattavaa syntyy siis keksinnöistä. Epäonnistues-

saan suojata keksintönsä, yrittäjä voi menettää oikeudet omiin keksintöihinsä. (Meret-

niemi & Ylönen 2009, 134.) 

 

5.1 Mitä voidaan suojata? 
 

Tuotteiden suojaamisessa immateriaalioikeudet ovat tärkeässä asemassa. Immateriaa-

lioikeudet voidaan jakaa kahteen päälohkoon, tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. 

Tuotteiden suojaamista on syytä miettiä tarkoin, sillä hyvällä ja suunnitelmallisella im-

materiaalioikeuksien käytöllä voidaan saavuttaa merkittävää strategista kilpailuetua. 

Suunnitteluvaiheessa tulee esiin esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, kuin 

• mitä tavaramerkkejä yrityksellä on ja niiden rekisteröinnin mahdollisuudet?  

• kuinka näitä tavaramerkkejä käytetään markkinoinnissa? 

• voidaanko tuotteita suojata mallioikeuden nojalla? 

• onko yrityksellä patentoitavissa olevia tai hyödyllisyysmallilla suojattavia kek-

sintöjä? 

• tuottaako yritys tekijänoikeuden suojaamaa materiaalia? 

• miten suojattuja immateriaalioikeuksia valvotaan ja miten loukkauksiin reagoi-

daan? 

• kenelle ja millaisin ehdoin suojattuihin oikeuksiin myönnetään käyttölupia? ( 

Varhela & Virtanen 1999.) 
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5.2 Tavaramerkki 
 

Tavaramerkki liittyy yrityksen tuotemerkkien eli brändien kehittämiseen, markkinointiin 

ja suojaamiseen ja on olennainen osa yrityksen tai tuotteen imagoa. Tavaramerkki on 

hyvä tapa suojata tietyn tuotteen nimi, ulkoasu tai pakkaus. Itse tuotetta tavaramerkillä 

ei voi kuitenkaan suojata. Tavaramerkin avulla yritys erottuu kilpailijoistaan ja yksilöi 

tuotteensa omikseen. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Tavaramerkki on tunnusmerkki myytäväksi tarjottavien tai muuten elinkeinotoiminnassa 

liikkeeseen laskettavien tavaroiden tai palveluiden erottamiseksi toisten yritysten tava-

roista tai palveluista. Yksinkertaistaen tavaramerkki on se nimi, jolla hyödyke myydään. 

Se voi olla valmistajan, maahantuojan, tukkuliikkeen tai vähittäismyyjän merkki. (Varhe-

la & Virtanen 1999.) 

 

Tavaramerkki voi nimestään huolimatta olla myös tietyn palvelun yhteydessä käytetty 

ns. palvelumerkki. Palvelumerkki voi esimerkiksi olla vakuutusyhtiön, pankin tai hotel-

lialan toimintaa tarkoittava merkki.  (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Muodoltaan ja tyypiltään tavaramerkki voi vaihdella huomattavastikin. Tavaramerkkire-

kisteriin voidaan määritelmän mukaan merkitä mikä tahansa merkki, joka voidaan esit-

tää graafisesti. Esimerkkejä tavaramerkkien erilaisuudesta: 

• Sanamerkki, joka muodostuu yhdestä tai useammasta sanasta, on usein keksit-

ty tuotteen nimi, joka ei usein varsinaisesti tarkoita mitään (Myllyn Paras). 

• Kirjainmerkki koostuu kirjaimista, jotka eivät muodosta sinänsä mitään sanaa. 

Yksi kirjain ei voi tulla rekisteröidyksi sellaisenaan (IBM). 

• Numeromerkkeihin pätevät samat lainalaisuudet kuin kirjainmerkkeihin, eli yksit-

täistä numero ei voida rekisteröidä sellaisenaan. 

• Kuviomerkki muodostuu kuvasta, piirroksesta tai erityisessä kirjoitusasussa ole-

vista sanoista, numeroista tai kirjaimista. 

• Yhdistelmämerkki on jokin merkkien yhdistelmä, tyypillisesti sanan tai sanojen 

ja kuvion yhdistelmä. 

• Sarjamerkin avulla voidaan suojata useita toisiaan lähellä olevia tai joltakin 

ominaisuuksiltaan samankaltaisia merkkejä. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Vakiintumisen kautta käyttöön otettu merkki voi saavuttaa tavaramerkkilain mukaisen 

suojan. Merkki vakiinnutetaan yksinkertaisesti käyttämällä sitä. Merkkiä voidaan pitää 
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vakiintuneena, kun se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä 

yleisesti tunnetun haltijan tavaroiden tai palveluiden erityisenä merkkinä. Vakiintunut 

tavaramerkki antaa haltijalleen yhtä hyvää suojaa kuin merkin rekisteröinti. Kukaan 

muu ei saa rekisteröityä itselleen vakiintuneen merkin kanssa samanlaista tai siihen 

sekoitettavissa olevaa merkkiä. Vakiintuneen merkin haltija saa myös saman lain suo-

jan tavaramerkkioikeuden loukkausta vastaan kuin rekisteröidyn merkin haltija. Vaikeu-

tena voi olla todentaa vakiintumisen olemassaolo tai sen syntymisen ajankohdan to-

teennäyttäminen. 

 

Tehokkain tapa saada suojaa tavaramerkille on rekisteröidä se. Rekisteröinnillä tode-

taan virallisesti, että tietty merkki on lain tarkoittama suojattu tavaramerkki. Rekiste-

röidyn tavaramerkin tunnuksena käytetään usein ®-merkkiä. Jotta tavaramerkki voi-

daan rekisteröidä, seuraavien  kriteerien on täytyttävä: 

• merkin on oltava tavaramerkkilain mukaan rekisteröitävissä oleva graafisesti 

esitetty tunnusmerkki 

• merkin on oltava erottamiskykyinen 

• merkki ei saa aiheuttaa sekoittamisvaaraa 

• merkin rekisteröinnille ei saa olla olemassa laissa säädettyjä erityisiä rekiste-

röinnin esteitä. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

5.3 Mallioikeus 
 

5.3.1 Mallioikeuslaki 
 

Mallioikeuslain (12.3.1971/221) mukaan mallin luoja tai jolle hänen oikeutensa on siir-

tynyt, voi rekisteröimällä saada malliin yksinoikeuden. Mallilla tarkoitetaan tuotteen tai 

sen osan ulkomuotoa, joka ilmenee tuotteen tai sen koristelun piirteistä, kuten äärivii-

voista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta tai materiaalista. Malli suojaa vain tuot-

teen ulkoasua, ei tuoteideaa. Tuotteen ei tarvitse suojaa hakiessa olla olemassa. Tuot-

teen ulkomuodon suoja tarkoittaa myös sitä, että mallina voidaan suojata vain silmin 

havaittavat tuotteen osat, mikä tarkoittaa, että mallisuojaa ei voida saada tuotteen tek-

nisille ominaisuuksille eikä sellaiset tekniset rakenteet, joita ei voi havaita tuotetta pur-

kamatta tai rikkomatta. (Varhela & Virtanen 1999.) 
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5.3.2 Mallin suojaus 
 

Mallin luoja voi rekisteröimällä saada yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön 

eli mallioikeuden. Yksinoikeus tarkoittaa sitä, että kukaan mallin omistajan lisäksi ei saa 

ilman tämän lupaa käyttää mallia hyväkseen. Mallin hyväksikäyttämistä on esimerkiksi 

sen mukaisen tai sen sisältävän tuotteen valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille 

saattaminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti tai varastoiminen näihin tarkoi-

tuksiin.   

 

Mallioikeudellisen suojan saaminen edellyttää aina rekisteröintiä, jolle asetetaan seu-

raavat ehdot: 

 

1. Mallin on oltava luovan työn tulos 

2. Mallin on oltava uusi 

3. Mallin on erotuttava aikaisemmin tunnetuista malleista. (Varhela & Vir-

tanen 1999.) 

 

Luovan työn vaatimuksen tarkoituksena on edistää ja kannustaa luovaa muotoilua ja 

suunnittelua. Luovuudelle tosin on vaikea asettaa yleisiä määriteltäviä vaatimuksia. 

Yksinkertaisia ja tavanomaisia malleja, kuten raitoja, ruutuja tai ympyröitä ei rekisteröi-

dä. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Uutuusvaatimuksella tarkoitetaan, että malli eroaa aiemmin rekisteröidyistä malleista. 

Malleja pidetään samanlaisina, jos niiden piirteet eroavat toisistaan vain epäolennaisilta 

yksityiskohdiltaan. Uutuuden esteeksi katsotaan myös sellainen malli, joka ei ole tullut 

vielä julkiseksi mutta joka ilmenee Suomessa tehdystä patenttihakemuksesta, hyödylli-

syysmallihakemuksesta, tavaramerkkihakemuksesta tai mallihakemuksesta, joka on 

tehty ennen mallin rekisteröintihakemusta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos samalle tava-

ralle haetaan sekä mallisuojaa että hyödyllisyysmallisuojaa, on nämä hakemukset jätet-

tävä samanaikaisesti tai ne tulevat esteeksi toisilleen.  (Varhela & Virtanen 1999.) 
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5.3.3 Rekisteröinti 
 

Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi mallioikeuden. Hakemus tehdään tarkoitusta var-

ten laaditulla lomakkeella. Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan 32:sta tavaraluo-

kasta. Mallioikeuden voi hakea muukin kuin mallin luoja jos tämä voi osoittaa, että mal-

lioikeus on siirtynyt mallin luojalta hakijalle. Hakemukseen on liitettävä myös mallin 

esittävä kuva-aineisto. Rekisteröintihakemuksen käsitteleminen kestää normaalista 

kahdeksasta kymmeneen kuukauteen. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

5.3.4 Mallioikeuden hyödyt 

 

Mallisuoja on hyvä tapa saada suojaa tavaran ulkonäölle. Erityisesti muotoilun alaan 

liittyvissä tavaroissa siitä on hyötyä. Mallioikeus antaa haltijalleen yksinoikeuden mallin 

ammattimaiseen käyttöön kuten tavaran valmistaminen, tarjoaminen, markkinoille saat-

taminen, käyttäminen, maahantuonti, maastavienti taikka varastoiminen näihin tarkoi-

tuksiin. Suoja koskee niitä tavaroita, joita varten malli on rekisteröity ja niiden kanssa 

samankaltaisia tavaroita. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Mallioikeuden avulla oikeudenhaltija voi estää mallinmukaisten tavaroiden luvattoman 

valmistuksen ja maahantuonnin. Mallioikeuden haltijan lupa tarvitaan silloinkin, kun 

luvallisestikin valmistettujen tavaroiden tuonti tapahtuu Euroopan talousalueen ulko-

puolelta. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

Mallioikeuden voi myös luovuttaa tai lisensioida. Oikeudenhaltija voi siis myydä oikeu-

tensa malliin kokonaan tai myöntää siihen käyttöoikeuksia esimerkiksi osana fran-

chising-sopimusta. (Varhela & Virtanen 1999.) 

 

5.4 Tekijänoikeus 
 

5.4.1 Tekijänoikeuslaki 
 

Tekijänoikeuslaki (8.6.1984/442) säätää määrittelemättä tekijänoikeutta, että hänellä 

joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Suojan 

saaminen lain mukaan edellyttää, että on luotu teos. Lainkohdasta ilmenee myös, että 

oikeus tähän teokseen on sillä, joka teoksen on luonut eli tekijällä. Tekijänoikeussuoja 
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antaa tekijälle yksinoikeuden käyttää teostaan taloudellisesti ja muutenkin hyväkseen. 

Tekijä voi luovuttaa tämän oikeuden toiselle osittain tai kokonaan. (Varhela & Virtanen 

1999.) 

 

5.4.2 Mikä on teos? 
 

Tekijänoikeuslaki (8.6.1984/442) määrittelee, että teos voi olla 

• kaunokirjallinen, kuten romaani, novelli, runo, sanoitus 

• selittävä kirjallinen, kuten tieto- tai oppikirja, artikkeli, mainosteksti, kartta, tieto-

koneohjelma 

• suullinen esitys, kuten esitelmä, luento 

• sävellysteos, musiikkilajista riippumatta 

• näyttämöteos, kuten näytelmä, tanssiteos 

• elokuvateos, kuten teatterielokuva, lyhytelokuva, tv-elokuva, yritysvideo, mai-

noselokuva 

• valokuvateos, kuten teostasoon yltävä valokuva, elokuvan yksittäiset ruudut 

• kuvataideteos, kuten maalaus, veistos, piirros, sarjakuva 

• rakennustaiteen tuote, kuten rakennus, vene 

• taidekäsityön tuote, kuten koru, ryijy 

• taideteollisuuden tuote, kuten astia, aterimet, huonekalut.  

 

Teos voi olla muukin kuin edellä lueteltu, kunhan sitä voidaan pitää luovan työn tulok-

sena syntyneenä kirjallisena tai taiteellisena teoksena (Varhela & Virtanen 1999). 
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6 Rahoitus ja kirjanpito 
 

6.1 Rahoitus 
 

6.1.1 Tulorahoitus 
 

Yritystoiminnan aloitusvaiheessa tarvitaan lähes aina rahaa. Rahan tarpeen määrä 

riippuu suuresti siitä minkä toimialan yritys ollaan perustamassa ja mikä yrityksen lii-

keidea on. Esimerkiksi yrittäjän osaamisen myyminen palveluna vaatii paljon vähem-

män alkuinvestointeja kuin ravintolan perustaminen. Alkuinvestoinnit mahdollistavat 

yritystoiminnan aloittamisen. Jatkossa rahoitusta voidaan järjestää monin eri keinoin. 

(YritysHelsinki 2014, 23.) 

 

Tulorahoituksella tarkoitetaan yrityksen toiminnasta kertyviä tuloja eli myynti-, korko- ja 

muut tuotot (YritysHelsinki 2014, 23). Liiketoiminta on pyrittävä saamaan omavaraisek-

si eli liiketoiminnasta syntyneillä tuotoilla voidaan kattaa liiketoiminnasta syntyvät kulut. 

Yritys pystyy toimimaan itsenäisesti eikä ulkopuolista tai omia investointeja tarvita. 

Suuret hankkeet ja yrityksen laajentaminen usein tarvitsevat kuitenkin suurempia sijoi-

tuksia. 

 

6.1.2 Pääomarahoitus 
 

Yrityksellä voi olla kahdenlaista pääomaa, omaa pääomaa ja vierasta pääomaa. Omaa 

pääomaa on yrittäjän oma sijoitus yritykseensä joko rahana tai apporttiomaisuutena. 

Apporttiomaisuutta yrityksessä voi olla esimerkiksi työkalut ja –koneet tai tietokoneet. 

Se voi olla vain omaisuutta, jolla on yritykselle taloudellista arvoa. Yleensä lainananta-

jat vaativat 20 % omarahoitusosuutta ennen kuin voivat harkita lainan myöntämistä. 

(YritysHelsinki 2014, 23.) 

 

Vierasta pääomaa eli lainaa yritykseen voidaan hakea eri tahoilta. Lainarahoitusta 

myöntävät pääasiassa liikepankit sekä erityisrahoitusyhtiö Finnvera. Suomen valtion 

omistama Finnvera tarjoaa monia erilaisia lainoja kuten, 
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• investointi- ja käyttöpääomalaina, joka voidaan myöntää yrityksille erilaisiin ra-

kennus-, kone- ja laiteinvestointeihin sekä yrityksen kasvun ja kansainvälistymi-

sen aiheuttamien käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen. 

• kehittämislaina, jolla voidaan rahoittaa esimerkiksi yrityksen tutkimus- ja tuote-

kehitystoimintaa tai markkinoinnin edistämistä. (YritysHelsinki 2014, 23.) 

 

6.2 Starttiraha 
 

6.2.1 Tukea yrittäjälle 
 

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää päätoimiseksi yrittäjäksi 

ryhtyvälle yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahan tarkoitus on helpottaa yrit-

täjän toimeentuloa sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiintuminen 

kestää. Yrityksen perustamista harkitsevan on hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä pai-

kalliseen TE-toimistoon (työ- ja elinkeinotoimisto) ja selvittää onko yrittäjällä mahdolli-

suudet starttirahan saamiseen. Starttirahan saadakseen yritystoimintaa ei saa aloittaa 

ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. (YritysHelsinki 2014. 25.) 

 

Starttirahaa voidaan maksaa maksimissaan 18 kuukauden ajalta. Starttiraha myönne-

tään kuitenkin useimmiten kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen starttirahaa 

voidaan myöntää tapauskohtaisesti harkinnan perusteella ajaksi, jonka yrittäjäksi ryhty-

vän toimeentulon turvaamiselle arvioidaan olevan tarvetta. (YritysHelsinki 2014. 25.) 

 

6.2.2 Edellytykset starttirahan saamiseksi 
 

Starttirahaa voidaan myöntää, jos yrittäjällä on mahdollisuus saada yritystoiminta kan-

nattamaan ja hänellä on kokemusta yrittämisestä tai yrittäjäkoulutusta. Tuen täytyy 

myös olla tarpeellista yrittäjän toimeentuloa varten. Yrittäjän täytyy työskennellä pää-

toimisesti yrityksessä. (YritysHelsinki 2014. 25.) 

Starttirahahakemukseen yrittäjän on liitettävä liiketoimintasuunnitelma sekä kannatta-

vuus- ja rahoituslaskelmat. Yrittäjän on myös osoitettava todistus verojen maksamises-

ta verovelkatodistus eli selvitys, onko starttirahan hakijalla maksamattomia veroja.  

(YritysHelsinki 2014. 25.) 
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6.2.3 Esteet starttirahan saamiseksi 

 

Starttirahaa ei myönnetä, jos yritystoiminnan arvioidaan itsessään turvaavan starttira-

han hakijan kohtuullinen toimeentulo yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamis-

vaiheessa. Starttirahaa ei myöskään myönnetä, jos sen arvioidaan vääristävän vähäis-

tä enemmän samoja tuotteita tai palveluja tarjoavien välistä kilpailua tai jos starttirahaa 

hakeva henkilöasiakas on aloittanut yritystoiminnan ennen kuin tuen myöntämisestä on 

päätetty.  (YritysHelsinki 2014. 25.) 

 

Jos koetaan, että starttirahan hakija siirtyisi työsuhteesta tekemään samaa työtä yrittä-

jänä ja on ilmeistä, että hänen pääasiallinen toimeksiantajansa olisi aiempi työnantaja, 

ei starttirahaa myönnetä. Starttirahaa ei myönnetä jos hakija on laiminlyönyt velvolli-

suuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja tai hänellä on olennaisia yksityisoi-

keudellisia maksuhäiriöitä. Starttirahaa ei myönnetä, jos yrittäjäksi ryhtyvällä on muita 

toimeentulon turvaavia tuloja kuten palkkatuloja, erilaisia tukia tai etuuksia. (YritysHel-

sinki 2014. 25.) 

 

6.3 Kirjanpito 
 

Suomessa kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidosta säädetään kirjapito-

laissa ja asetuksessa. Kirjanpitoa ohjaa myös yritysten verotusta koskevat lait sekä 

elinkeinoverolaki. Kirjanpidon tarkoituksena on kuitenkin palvella erityisesti yritystä ja 

yrittäjää. Kirjanpidon avulla yrittäjä pysyy valveutuneena yrityksen raha-asioista eikä 

yllätyksiä pääse käymään. (Meretniemi & Ylönen 2009, 140.) 

 

Yrityksessä raha liikkuu kahteen suuntaan, sisään ja ulos. Kirjapidon tehtävänä on 

tarkkailla tätä liikennettä ja laskea lopputulos tilinpäätökseen.  Kirjanpidon tuottamien 

tulosten perusteella lasketaan myös yrityksen tulos, joka määrää yrityksen verotuksen. 

Lisäksi tiedot toimivat todistusaineistona jos jotakin yllättävää tapahtuu. (Puustinen 

2004, 215.) 

 

 

 

 



22 

     

7 Verotus 
 

7.1 Arvonlisävero 
 

Arvonlisävero on välillinen kulutusvero. jonka kuluttaja maksaa hyödykkeen hinnasta, 

ja jonka yrittäjä tilittää valtiolle. Verovelvollisten yritysten välisissä liiketoimissa toinen 

yritys saa vähentää toisen yrityksen perimän arvonlisäveron, jos tuote tai palvelu on 

tullut käytettäväksi arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.  Jokainen vaihdantaketjun 

porras maksaa veroa vain tuotteen tai palvelun kyseisessä portaassa syntyneestä ar-

vonlisäyksestä. Kuluttajan maksamasta hinnasta valtiolle kertyy siten vain kertaalleen 

veroa. (Holopainen 2010, 96; Holopainen 2008, 169.) 

 

Suomen arvonlisäverolaki koskee vain Suomessa tapahtuvaa tavaroiden tai palvelujen 

myyntiä, Suomessa tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia sekä Suomessa tapahtuvaa 

yhteisöhankintaa ja tavaran siirtoa varastointimenettelyyn.  Ulkomailla tapahtuneesta 

myynnistä, yrityksen ei ole maksettava Suomen arvonlisäveroa. (Holopainen 2010, 96. 

Holopainen 2008, 169.) 

 

Kaikki liiketoiminnallinen myynti on aina verollista, ellei laista löydy nimenomaista 

säännöstä verottoman myynnin tueksi. Tavaroiden tai palveluiden myynti voi olla vero-

tonta, jos 

 

• myynti ei tapahdu Suomessa 

• myynti ei tapahdu liiketoiminnan muodossa (ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, 

jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy yrittäjä-

riski) 

• myyjään soveltuu yleishyödyllisiä yhteisöjä, vaikeavammaisia yrittäjiä, uskon-

nollisia yhdyskuntia ja vähäistä toimintaa koskeva poikkeussäännös 

• ulkomaille myyminen 

• tavaran yhteisömyynti 

• kyseisen hyödykkeen myynti on säädetty verottomaksi, näitä ovat muun muas-

sa 

o terveyden- ja sairaanhoito 

o sosiaalihuolto 

o yleissivistävä ja ammatillinen koulutus 
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o rahoitus- ja vakuutuspalvelut 

o arpajaiset ja rahapelit 

o esiintymispalkkiot ja osa tekijänoikeudet (Holopainen 2010, 97. Holopai-

nen 2008, 169.) 

 

Yritysmuodolla ei ole merkitystä verovelvollisuuden suhteen. Verovelvollisia ovat yhtei-

söt, kuten osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt, yhdistykset ja 

julkisoikeudelliset yhteisöt, mutta myös yhtymät ja luonnolliset henkilöt. (Holopainen 

2010, 97. Holopainen 2008, 169.) 

 

7.2 Toiminimen verotus 
 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole verovelvollinen, vaan toiminimen tulos katsotaan 

yrittäjän tuloksi ja verotetaan sen mukaan. Tulos saadaan laskemalla veronalainen 

tulos ja vähentämällä siitä sen hankkimiseen liittyvät kustannukset. Toiminimen verotus 

on hieman kevyempi kuin vastaavilla tuloilla palkansaajalla. Etu kasvaa tulojen kasva-

essa. (Meretniemi & Ylönen 2009, 56.) 

 

Elinkeinon tulosta 20% verotetaan pääomatulona, jonka verokantana on 28%. Loppu-

osa tulosta verotetaan progressiivisesti kuten tavanomaisesta palkkatulosta. Yrittäjällä 

ollessa muita tuloja, lisätään yrityksen palkkatulo-osuus niihin. Yrittäjä voi vaatia tulojen 

jäädessä pieniksi pääomatulon osuudeksi 10% lieventääkseen verorasitusta. Vero-

rasitusta voi myös keventää ottamalla perheenjäseniä mukaan tulon jakoon, tosin työ-

panokset on kyettävä osoittamaan. (Meretniemi & Ylönen 2009, 56.) 

 

Liikevaihdon ollessa enintään 8 500 euroa myyjä ei ole verovelvollinen, ellei hän itse 

ole hakeutunut verovelvolliseksi. Myyjä joutuu arvioimaan itse tilikauden liikevaihdon, ja 

jos hän arvioi sen olevan yli 8 500 euroa, hänen tulee tehdä verohallinnolle perusta-

misilmoitus, jonka perusteella hänet merkitään verovelvollisten rekisteriin. (Holopainen 

2008, 170.) 
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8 Vakuutukset ja turvat 

8.1 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 
 

Yrittäjä on henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työssään virka- tai työsuhteessa. 

Yrittäjän perheenjäsenkin on yrittäjä, jos hän tekee työtä yrityksessä, mutta ei ole tässä 

työssään työsuhteessa.  (Holopainen 2008, 250.) 

 

Yrittäjän eläkelain (YEL) piiriin kuuluu Suomessa asuva yrittäjä, jos 

• hän työskentelee yrityksessä 

• hän on 18 - 68-vuotias 

• yrittäjätoiminta on jatkunut yhtäjaksoiseksi vähintään neljä kuukautta yrittäjän 

täytettyä 18 vuotta 

• yrittäjän työtulo on vähintään 7 430,59 (v. 2014)  

• hän ei kuulu muun eläkelain piiriin saman toiminnan perusteella (Holopainen 

2008, 250; Holopainen 2010, 127.) 

 

8.2 Työttömyysturva 

 

Yrittäjä halutessaan voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi saadakseen itsel-

leen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Yrityskassoja on kaksi, Ammatinharjoittajien 

ja Yrittäjien Työttömyyskassa (AYT) ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT). 

Yrittäjäkassan jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva alle 68-vuotias yrittäjä, 

jonka pääasiallinen toimeentulo tulee yrittämällä. Yrittäjäksi katsotaan YEL- tai MYEL- 

vakuutusvelvollinen henkilö, joka  

• työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta hän omistaa vähintään 15 % 

tai perheenjäsenensä tai hän ja hänen perheenjäsenensä kanssa omistaa 30 % 

osakepääomasta 

• työskentelee yhtiössä, josta hän itse, perheenjäsenensä tai he yhdessä omista-

vat vähintään 50 % osakepääomasta.  

Perheenjäseneksi luetaan yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös 

avopuoliso), lapset ja vanhemmat. Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtajan, 

hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen tai muun vastaavan asemaa. Lisäksi 

työtulon on oltava vähintään 8 520 euroa vuodessa, jotta voidaan todeta, että yrittämi-

nen on laajuudeltaan olennaista. (Holopainen 2008, 253.) 
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8.3 Työterveyshuolto 
 

Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon työstä johtuvien terveysvaarojen ja –

haittojen ehkäisemiseksi. Työterveyshuollon palvelut voi järjestää yksityisissä laitoksis-

sa, kunnallisessa terveyskeskuksessa tai työterveyshuollon ammattihenkilön tuottami-

na. Vuoden 2006 alusta lähtien on yrittäjä saanut itselleen työterveyshuollon lisäksi 

järjestämänsä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista korvauksen Kelan 

työterveyshuollon korvausjärjestelmän kautta. Korvauksen määrä on 50 % sairaanhoi-

don kustannuksista ja 60 % ehkäisevän työterveyshuollon hyväksyttävistä kustannuk-

sista. (Holopainen 2010, 132 - 133, Holopainen 2008, 255.) 

9 Lopuksi 
 

9.1 Yrityksen perustaminen  
  

Opinnäytetyön tavoitteena oli perustaa yritys ja ryhtyä itse yrittäjäksi. Nämä tavoitteet 

saavutettiin, ja Suomessa toimii tällä hetkellä yritys nimeltä Hakkis. Yrityksen perusta-

misessa oli monia huomioitavia seikkoja, kuten starttirahan hakeminen. Yrityksen pe-

rustaminen sujui suunnitelman mukaan ja ongelmitta. 

 

Yrityksen toiminnan aloittaminen vaatii muutakin kuin perustamisen. Hakkis tarvitsi 

toimitilat, välineistön ja kirjanpidon. Kaikki mainitut asiat järjestettiin ja toimitilat hankit-

tiin Helsingistä Kallion kaupunginosasta, kirjanpidon päädyin ulkoistamaan ammattilai-

sille. Yritys on toiminnassa keväästä 2014. 

 

9.2 Ohjevihkon luominen  
 

Opinnäytetyön toisena tavoitteena oli luoda aloittavan yrittäjän apuvälineeksi ohjevihko. 

Ohjevihkossa kerrotaan konkreettisin esimerkein, miten toiminimi perustetaan ja miten 

starttirahaa haetaan. Ohjevihkon sivuilla kerron Hakkiksen tien ajatuksesta toimivaksi 

yritykseksi. Tällä tavoin lukija saa kattavan kuvan siitä, mitä hänen täytyy oikeasti tehdä 

saadakseen yrityksen perustetuksi ja toimintaan. 
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Ohjevihkon tekemisen  ja yrityksen perustamisen prosessit tukivat toisiaan. Ohjevihkon 

toimivuus vaati sen, että asioihin oli paneuduttu, jolloin myös perustaminen tehtiin kun-

nolla. 

 

9.3 Yrittäjänä toimiminen 
 

Yrityksen perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen oli vaikea päätös. Minua mietitytti me-

nestyisinkö taloudellisesti ja olisiko minulla rahkeita henkisestikään toimia yrittäjänä. 

Nämä mietteet jokaisen kannattaa pohtia kunnolla ja tehdä päätös vasta tarkan harkin-

nan jälkeen. Jos päätös on myönteinen, on kuljettava määrätietoisesti kohti päämää-

rää, koska yrittäminen vaatii päättäväisyyttä ja määrätietoisuutta. 

 

Yrityksen perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen ovat olleet erittäin palkitsevia. On mah-

tavaa huomata, että pystyn tulemaan toimeen omalla yritykselläni ja yritykseni tuotteet 

tuovat lisäarvoa ihmisten elämään. Haave yrittäjäksi ryhtymisestä on toteutunut, ja 

omasta kokemuksesta voin sanoa, että se kannatti toteuttaa. 
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Liite 1. Yrityksen perustaminen – käytännön toimet ja asiakirja
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vakuutusmaksuverovelvolliseksi. Ilmoita tällä lomakkeella tiedot myös ennakoveroa varten.

Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI
Y3

Yrityksen nimi (annetut toiminimet rekisteröidään alla olevassa järjestyksessä)
Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä)

Toinen nimivaihtoehto Kolmas nimivaihtoehto

Kotipaikka (Suomessa oleva kunta) PRH

Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa)
Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset)

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Aputoiminimi Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Elinkeinonharjoittajan henkilötiedot (täytä lisäksi henkilötietolomake)
Elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi

Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kieli Kansalaisuus (jos ei Suomen)

suomi ruotsi

Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen)
Postinumero PostitoimipaikkaYrityksen postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai 

postilokero)

PostitoimipaikkaYrityksen käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro) Postinumero

Puhelin Matkapuhelin Faksi

Sähköposti Kotisivun osoite

Tilikausi
Ensimmäisen tilikauden alkamis- ja päättymispäivä 
(pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)

Tilikausi (pp.kk - pp.kk)

Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon  rekistereihin

YTJ 1003  11.2014 Perusosa, sivu 1 (4)

Jos elinkeinonharjoittaja on rekisteröity myös toi-  
seen valtioon, ilmoita ulkomainen VAT- ja rekisteri- 
numero

kaupparekisteri 

(mukaan kuitti käsittelymaksusta)

arvonlisäverovelvollisten rekisteri
työnantajarekisteri (vain säännöllisesti 

palkkaa maksavat, ks. täyttöohje)

vakuutusmaksuverovelvollisten

rekisteri (ks. täyttöohje)
ennakkoperintärekisteri

otnillahoreVHRP

Ulkomaisen yrityksen kotivaltio VH

Hakkis

Hakkiksen puutyö

00350

00510Kalliolanrinne 4 

07 66

Mikko@Hakkis.fi

01.01.-31.12. 1.5.2014-30.4.2015

Mikko Antero Hakkarainen

11.01.1986

Y3

Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot
Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi

 alkaen, pvm

Kirjanpidon muoto

kahdenkertainen kirjanpitoyhdenkertainen kirjanpito

Palkanmaksua koskevat tiedot
Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi

 alkaen, pvm alkaen, pvm

(Täytä tämä kohta vain, jos haluat muun kuin kalenterivuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson, ks. täyttöopas.) 

Alkutuottajan ja/tai taide-esineen tekijän ilmoitus- ja maksujakso arvonlisäverotuksessa

Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus

 1 kk neljännesvuosi

YTJ 1003   11.2014 Verohallinon kappale, sivu 3 (4)

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite

Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite 

Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän.

akkiapimiotitsoPoremunitsoPetiosoitsoP

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen
Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi Yritys ilmoittautuu  arvonlisäverovelvolliseksi 

ostoista tai omasta käytöstä

alkaen, pvm  alkaen, pvm

Ulkomainen yritys ilmoittautuu 
arvonlisäverovelvolliseksi

Yritys ilmoittautuu  EU-palvelumyynneistä

ilmoituksenantovelvolliseksi

 alkaen, pvm alkaen, pvm

 alkaen, pvm

 alkaen, pvm

Ulkomainen yritys ilmoittautuu
vain ilmoituksenantovelvolliseksi

Ulkomainen kaukomyyjä

ilmoittautuu verovelvolliseksi

Harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustele tarkemmin sivulla 4 kohdassa Lisätietoja)
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12  

ja  30 §, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta)

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen 

yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 §)  

mvp ,neakla mvp ,neakla 

Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 §)

Yhteisöhankkija  (AVL 26 f §)

Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)

 alkaen, pvm alkaen, pvm

(pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)

 alkaen, pvm

Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustele tarkemmin  sivulla 4 kohdassa lisätietoja)
Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdys-  

kunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 §)Vähäinen toiminta (AVL 3 §) Rahoituspalvelut (AVL 41 §)

Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 

(AVL 34 §) Vakuutuspalvelut (AVL 44 §) Muu veroton toiminta, mikä?

Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeus- 

korvaukset (AVL 45 §)Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 §)

Kiinteistön luovutukset (AVL 27 §)Koulutuspalvelut (AVL 39 §)

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on 50 000 euroa tai 

vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13).

Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuva myynti)

 euroa

Jos yritys haluaa lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, rastita ilmoitus- ja maksujakson pituus.

 1 kk  neljännesvuosi

Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi

1.5.2014 1.5.2014

10000

Ennakkoperintärekisteriin hakeutuva yritys täyttää
Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)

 alkaen, pvm

Ennakkoveroa varten tarvittavat tiedot
Ensimmäisen tilikauden arvioitu liikevaihto Ensimmäisen tilikauden arvioitu verotettava tuloY3

euroa euroa

Elinkeinonharjoittajan muut tulot kalenterivuonna (Jos maksajia on useita, täytä ennakkoveron hakemuslomake.)

euroa

1.5.2014

25 000 6000

Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena (ks.täyttöohje) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.

Edeltäjän täydellinen nimi tai toiminimi Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Kaupparekisteriin ilmoitettava toimiala (kirjoita täydellinen toimiala, älä käytä toimialakoodeja)

Y3

Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

Huonekalujen valmistus

Muiden huonekalujen valmistus

Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
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       HAKEMUS STARTTIRAHASTA 
 

    
  

 työtön työnhakija           palkkatyössä oleva           opiskelija         kotityössä oleva         muu hakija  
     
Starttirahapäätöksen tekee työ- ja elinkeinotoimisto. Ota yhteys ennen starttirahahakemuksen jättämistä työ- ja elin-
keinotoimistoon. Tutustu lomakkeen täyttöohjeisiin (s. 6-7).  
Hakijan  
tiedot 
 

Suku- ja etunimet 
Hakkarainen Mikko Antero 

Henkilötunnus
110186-  

Lähiosoite 
 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 
Helsinki 

Kotikunta 
Helsinki 

Puhelinnumero 
0766  

Ammattinimike ja tutkinto 
Tradenomi/ Liiketoiminta 

Sähköpostiosoite
mikko@hakkis.fi  

Starttiraha-
kausi 

Starttirahaa haetaan ajaksi 
   01    /   04     2014     -       01  /  04   2015 

Työkokemus 
ja  yrittäjäko- 
kemus 

Merkitse ammattinimike, työnantajan nimi, työtehtävät sekä aika (alkoi, päättyi: päivämäärät) 

Myyjä, Hok-elanto liiketoiminta, Vuorovastaava, 1.1.2005-1.9.2013 
Tuotanto-työntekijä, Laser Cut Studio, 1.3.2013-1.1.2014  

Yritys- 
toimintaa 
tukeva koulu-
tus 

 .  
Merkitse tutkinto, tutkinnon/koulutuksen nimi, pääainen/linja, oppilaitos sekä aika (alkoi, päättyi: päivämäärät). Mer-
kitse myös yrittäjyyttä tukevat kurssiohjelmat, niiden kestot sekä pääsisällöt
 Tradenomi, Liiketoiminta, Esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 
08/2010-03/2014 
Turva-passikoulutus - Ensiapu ja ensisammutus 
Työssäoppinut myyjänä asiakaspalvelua  
Työssäoppinut Laser Cut Studiolla materiaalinkäsittelyä, erityisesti puunkäsittelyä. 

Suunnitellun 
yrityksen 
nimi 

Nimi 
Hakkis 
Osoite
Kalliolanrinne 4  

Postinumero 
00510 

Postitoimipaikka 
Helsinki 

Puhelinnumero 
  0766  

Yritysmuoto 
ja osakkaat  
sekä omis- 
tusosuus 

Merkitse yritysmuoto, osakkaat, nimi, henkilötunnus tai yrityksen Y-tunnus ja omistusosuus.  

Toiminimi, Mikko Antero Hakkarainen, 110186-  

Hakeeko joku 
muu startti- 
rahaa ko. 
yritys- 
toimintaan? 

Nimet ja osoitteet 

     

 

Toimiala a) Huonekalujen valmistus, Huonekalujen kunnostus, Pienesineiden suunnittelu ja valmistus (80%) 
b) Pintaremontointi ja rakentaminen (15%) 
c) Graafinen suunnittelu (5%)  
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Liikeidea 
 

Liikeidea, sen vahvuudet ja heikkoudet?  Mikä on tuotteesi/tarjoamasi palvelu?  
a)Liikeideana on valmistaa ja myydä  pääasiassa kierrätysmateriaaleista tehtyjä/muokattuja 
huonekaluja sekä pienesineitä (esim. valaisimet). b)Liike- ja kotihuoneistojen remontointi. 
Vahvuudet: 
Ajankohtaisuus (Ihmiset suosivat vihreitä arvoja, lähituotettujen palveluiden suosiminen) 
Materiaalien hinta (kierrätysmateriaalit), tuotteiden hinta kilpailuvalttina(miksi ostaa uusi jos vanhan 
voi kunnostaa/muokata mieleiseksi) 
Heikkoudet: Ihmisten kulutustottumukset (Ikea vs. kunnon tavara),    

Toiminta Miten aiot toimia? Toimitilat? Tarvittava työvoima? 
Toiminta tapahtuu teollisuusrakennuksesta, josta alivuokrattu tilat. Tuotteiden suunnittelu ja tuotanto 
tapahtuu toimitiloissa, joka sijaitsee kalliolanrinteessä. Toimitilat soveltuvat tuotantoon täydellisesti, 
koska "ihmisnaapureita" ei ole, joten työskennellä voi mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Työvoi-
maa ei itseni lisäksi tarvita, ainakaan aluksi. Mahdollisesti myöhemmin toinen rakentaja/apumies on 
tarpeellinen.  

Tuotanto 
 

Mitä tuotantovälineitä tarvitset? 
Pöytäsaha, pystypora, sähkötyökaluja(porat,sahat,hiomalaitteet jne.), käsityökaluja(sahat, 
hiomapaperit, höylät jne.) Tietokone  

Mistä hankit raaka-aineet/tuotteet? 
Kierrätysmateriaalit voidaan hankkia kierrätyskeskuksista, kuolinpesistä, ystäviltä ja tuttavilta, 
kirpputoreilta. Kierrättämätön materiaali koostuu pääasissa puusta, jota voi hankkia puuta myyvistä 
kaupoista. Ruuvit ja mutterit rautakaupoista. 

Asiakkaat  
ja markkina- 
alue 
 

Ketkä ovat asiakkaitasi? Kuinka paljon asiakkaitasi on? 
Ympäristö- ja designtietoiset kuluttajat, opiskelijat (tuotteiden kilpailukykyinen hinta) Periaatteessa 
kaikki, joilla on koti, johon he voivat hankkia huonekaluja.  
Potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki pääkaupungilla asuvat kuluttajat.  
Missä asiakkaat sijaitsevat? Mitkä ovat heidän ostotottumuksensa? 
Asiakkaat sijaisevat pääkaupunkiseudulla. Heidän ostotottumuksensa on hankkia rikkoutu-
neen/tylsäksi jääneen/tarpeet tyydyttämättä jättävän jne. huonekalun tilalle uusi tai muuttaa si-
tä(maalaus, lisäkappaleet jne.) 

Markkinointi 
 

Miten markkinointi järjestetään? 
Markkinointi tapahtuu sähköisessä muodossa aluksi sosiaalisessa mediassa, kuten facebookissa, 
instagramissa, twitterissä, pinterestissä sekä yrityksen internet-sivuilla. Tarkoituksena on myös 
toimittaa tuotteita kuluttajien nähtäviksi jo olemassa olevan "tuttava"verkoston toimitiloihin. Tuotteet 
tulisivat siis näihin toimitiloihin käyttöön..  
Mistä markkinointikustannukset muodostuvat? 
Nettisivujen ylläpitokustannukset, Facebook-mainonnan kustannuksista. 

Tuotteiden/ 
palveluiden 
jakelu 

Miten tuotteiden/palveluiden jakelu järjestetään? 
Asiakas voi valita joko toimituksen tai noudon. Toimituksessa voidaan käyttää myös kolmansia 
osapuolia (Posti, Itella sekä muut kuljetuspalvelujen tuottajat) 

Vahvuudet ja 
heikkoudet 
suhteessa 
kilpailijoihin 

Kilpailevat yritykset ja niiden toimipaikat? 
Puusepänliikkeet osittain. Valmistavat mittatilaustuotteita, mutta tekevät sen ns. alkuaineesta, kun 
yritykseni tekee sen kierrätysmateriaalista. Kierrätyshuonekaluja myyvä Artek 2nd Cycle, Helsinki.   

Kilpailevat tuotteet/palvelut? 
Artek 2nd Cycle, joka myy vain Artekin tuotteita. Trash design, Kierrätysmateriaaleista huonekaluja, 
kuten pöytiä, sohvia ja tuoleja. 

Kuinka aiot selviytyä kilpailussa ja missä ovat suurimmat riskit? Kuinka varaudut riskeihin? 
Tekemällä tuotteita hyvin ja palvelemalla asiakasta mahdollisimman hyvin. Olemalla innovatiivinen ja 
pyrkimällä uudistumaan jatkuvasti. Asiakas valitsee minut, koska minun tuotteisiin ja palveluihin sekä 
minuun voi luottaa. Riskeihin varaudun suunnittelemalla toimintaa tarpeeksi pitkälle eteenpäin ja 
pitämällä talouden kunnossa. Toimenpiteet 

toiminnan 
käynnistäm-
seksi 

Mitä toimenpiteitä olet tehnyt yritys toiminnan käynnistämiseksi tähän mennessä? 
Varannut toimitilat, hankkimalla materiaaleja sekä pientyökaluja. Ottamalla selvää potentiaalisista 
asiakkaista sekä hankkimalla ammattitaitoa. Olen myös etsinyt materiaalien toimittajia sekä 
verkostoitunut samankaltaisten alojen edustajien kanssa. 
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