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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö on saanut alkunsa opinnäytetyön kirjoittajan aloittaessa toi-

mintansa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yrityksen perustamiseen löytyy 

useasta paikasta tietoa, mutta tässä opinnäytetyössä ne on haluttu tuoda sel-

västi ja selkeästi yksien kansien sisään.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa yrittäjäksi aikovia henkilöitä 

saamaan tietoa yritystoiminnan aloittamiseksi. Jokaiselle yrittäjäksi ryhtyvälle tu-

lee etenkin perustamisvaiheessa epäselviä tilanteita ja ne pitää pyrkiä selvittä-

mään. Selvitykseen kannattaa kysyä asiantuntijoiden tai vanhojen yrittäjien neu-

voja.  

 

Ennen yritystoiminnan aloittamista kannattaa tehdä liiketoimintasuunnitelma, 

jotta näkee voiko perustettava yritys olla kannattava. Myös erilaisten etuuksien 

ja rahoitusten antajat haluavat nähdä liiketoimintasuunnitelman ennen rahoituk-

sien tai etuuksien luovuttamista.  

 

Pienimuotoisellekin yritystoiminnalle tulee kuluja ja niihin on hyvä varautua en-

nakkoon, jottei yritykselle tai yrittäjälle itselleen tule ongelmia laskujen kanssa.  

 

Yritystoimintaa aloittaessa tarvitsee tietää perusasiat oman perustettavan yrityk-

sen yhtiömuodon verotuksesta ja pakollisista vakuutuksista. Myös vapaaehtoi-

set vakuutukset on syytä käydä läpi ja miettiä niiden tarpeellisuutta omaan toi-

mintaansa.  
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2 YRITTÄJÄ 

 

Yrittäjyys kiehtoo sen tuoman vapauden ja mahdollisuuksien takia, mutta siihen 

kuuluu myös yrittäjän ottamat riskit. (Alkaisitko yrittäjäksi. 2019. Uusyrityskes-

kus.) Yrittäjäksi aikovalta tulee löytyä halua ja rohkeutta aloittaa yritystoiminta 

valmiin liikeidean pohjalta. Yrityksen perustamista helpottaa, jos yrittäjä on ulos-

päinsuuntautunut, täsmällinen ja yhteistyökykyinen. Lisäksi yrityksen perustami-

sesta syntyy kuluja, joten yrittäjällä olisi hyvä olla omaakin alkupääomaa yrityk-

sen aloittamiseen. Yrityksen perustamista helpottaa myös, jos yrittäjällä on tie-

toa, taitoa ja kokemusta alalta, jolle yritys ollaan perustamassa. Hyviä piirteitä 

yrittäjässä on ahkeruus, täsmällisyys, oma-aloitteisuus, palvelualttius, sosiaali-

set taidot, itseluottamus, rohkeus, neuvokkuus sekä perustiedot yrittämisestä. 

(Oletko valmis yrittäjäksi. 2019. Suomen Yrittäjät.) 
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3 YHTIÖMUODOT 

 

 

3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

 

Yksityisestä elinkeinoharjoittajasta käytetään usein puhekielessä nimitystä toi-

minimi. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa kaikista tekemistään sitoumuk-

sista ja sopimuksista henkilökohtaisesti, koska yksityisen elinkeinoharjoittajan 

liiketoiminta ei ole erillinen oikeushenkilö. Yksityisen elinkeinoharjoittajan omai-

suus ei ole erillistä yrittäjän henkilökohtaisista varoista muuten, kuin kirjanpidol-

lisesti. Vastuu veloista tarkoittaa sitä, että velkoja pystyy perimään ulosoton 

kautta myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta, jos yksityisen elinkeinohar-

joittajan liiketoiminnan varat eivät riitä kattamaan kuluja. (Toiminimi eli yksityi-

nen elinkeinonharjoittaja. 2014. Suomen Yrittäjät.) 

 

Toiminimen perustaminen ei vaadi erillistä perustamisasiakirjaa tai muitakaan 

perustamismuodollisuuksia, vaan siitä riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin. 

Perustamisilmoitus tehdään joko paperisena tai internetin välityksellä. Perusta-

misilmoitusta ei ole pakko tehdä yksityisen elinkeinoharjoittajan, ellei hän har-

joita luvanvaraista liiketoimintaa, toimi omasta asunnosta erillään olevassa liike-

tilassa tai käytä apunaan muita kuin aviopuolisoaan tai perheenjäsentään. Jos 

ehdot eivät täyty, niin velvollisuutta toiminimen rekisteröintiin ei ole. (Toiminimi 

eli yksityinen elinkeinonharjoittaja. 2014. Suomen Yrittäjät.) 

 

Toiminimi kannattaa kuitenkin rekisteröidä, jos haluaa varmistaa toiminimen ni-

men yksinoikeuden. Yksinoikeus voi syntyä rekisteröimättäkin niin sanotun va-

kiintumisen kautta. Tämä tarkoittaa, että kyseinen nimi yhdistetään tiettyyn yrit-

täjään tietyllä alueella. Vakiintuneisuus on kuitenkin tulkinnanvaraista, joten toi-

minimen rekisteröiminen on varmin tapa vahvistaa yksinoikeus toiminimeen. 

Vaikka velvollisuutta toiminimen rekisteröintiin ei olisikaan, voi esimerkiksi vero-

lainsäädännöstä seurata velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verottajalle, kuten 

esimerkiksi arvonlisäverovelvollisuudesta. (Toiminimi eli yksityinen elinkeinon-

harjoittaja. 2014. Suomen Yrittäjät.) 
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3.2 Avoin yhtiö 

 

Avoin yhtiö syntyy rekisteröinnin jälkeen. Avoin yhtiö on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai muu-

ten yhtiön perustaminen raukeaa. Ennen rekisteröintiä avoin yhtiö ei ole saanut 

mitään oikeuksia eikä se ole pystynyt tekemään mitään sitoumuksia. (Avoin yh-

tiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yksi yhtiömies ei voi perustaa avointa yhtiötä. Jos myöhemmin osakkaiden lu-

kumäärä putoaa yhteen esimerkiksi osakkaan erotessa tai kuollessa, voi avoin 

yhtiö toimia enintään yhden vuoden avoimena yhtiönä. Mikäli toista osakasta ei 

saada avoimeen yhtiöön vuoden aikana, muuttuu se yksityiseksi elinkeinohar-

joittajaksi. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiömiehenä voi olla luonnollinen täysivaltainen henkilö. Alaikäinen henkilö ei 

voi olla avoimessa yhtiössä osakkaana vain holhoojansa kanssa. Tällöin kumpi-

kin on vastuussa alaikäisen tekemistä toimista. Toiminnalla tulee olla taloudelli-

nen ajallisesti jatkuva tarkoitus. Avoimen yhtiön perustamista lyhyen, esimer-

kiksi rakennushankkeen hoitamiseksi, jossa kukin yhtiömies toimii itsenäisesti 

omaan lukuunsa, ei ole tähän mennessä hyväksytty verotuksessa, vaan yhtiö 

on purettu. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiösopimus saa olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä se on aina tarpeen 

tehdä kirjallisesti. Yhtiösopimuksessa sovitaan toiminnan tavoitteista ja kunkin 

yhtiömiehen velvollisuuksista ja vastuista. Yhtiösopimus laaditaan useampana 

kappaleena, jolloin jokainen yhtiömies saa yhden kappaleen ja yksi kappale teh-

dään kaupparekisteriä varten. Kaikkien yhtiömiesten tulee allekirjoittaa yhtiöso-

pimus, jotta se on pätevä. Yhtiösopimukseen on hyvä merkitä ainakin yhtiön toi-

miala, yhtiön toiminimi, yhtiökumppaneiden nimet ja yhteystiedot, yhtiön koti-

paikka, yhtiömiesten panosten laatu ja suuruus sekä tilikausi. Lisäksi siinä voi-

daan määrätä tilintarkastajat, yhtiön voiton ja tappion jakamissäännöt, yh-

tiömiesten työnjako, toimitusjohtaja, miten yhtiösopimuksesta irtisanoudutaan, 

seuraukset yhtiömiehen kuolemasta sekä sopimuksen purkamismenettely. 

(Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 
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Avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla sanat avoin yhtiö tai siitä pitää muuten 

selvitä yhtiömuoto. Yhtiömiesten sukunimet hyväksytään avoimen yhtiön toimi-

nimeksi, tällöin ilmaisua avoin yhtiö ei tarvitse laittaa toiminimeen. Lyhennystä 

ay ei hyväksytä kaupparekisterissä vaan maininta pitää olla kirjoitetussa muo-

dossa. Toiminimi voi sisältää yhden tai useamman yhtiömiehen nimen, mutta ei 

muun henkilön nimeä. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista pa-

noksista. Panokset voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Yhtiömies voi sijoittaa 

yhtiöön rahaa, materiaalia tai pelkästään työpanoksensa. Yhtiön pääoma on va-

paasti yhtiömiesten käytettävissä. Nostetut rahat voidaan käsitellä yhtiön kirjan-

pidossa voitonjakona, oman pääoman palautuksena, yksityisottona tai osakas-

lainana. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on oikeus itsenäisesti päättää yhtiötä 

koskevista asioista. Yhtiömiehen tulee hoitaa näitä asioita henkilökohtaisesti. 

Hän ei voi palkata tai valtuuttaa ulkopuolista toimimaan sijastaan. (Avoin yhtiö. 

2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiön toimiala määritellään yhtiösopimuksessa. Toimialan ulkopuolelle mene-

viin toimiin tarvitaan kaikkien yhtiömiesten suostumus. Yhtiösopimuksessa voi-

daan myös sopia, että joihinkin päätöksiin tarvitaan määräenemmistö tai yksi-

mielinen päätös. Koska itsenäinen toimintaoikeus voi vaikuttaa oleellisesti mui-

den yhtiömiesten vastuuseen, on toisilla yhtiömiehillä niin sanottu kielto-oikeus. 

Se voi kohdistua yksittäisiin toimiin tai tilanteisiin, mutta kielto voi koskea myös 

kaikkea yhtiömiehen toimintaa. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiömiehellä on oikeus saada korvaus avoimelta yhtiöltä sen asioiden hoidosta 

aiheutuneista kuluista. Tavallisesti yhtiömiehet saavat yhtiöstä palkkaa ja saa-

vat osan tuloksesta voitonjakona. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiömiesten vastuu suhteessa ulkopuoliseen on rajatonta, henkilökohtaista ja 

omavelkaista. Velkoja voi sen jälkeen, kun avoin yhtiö ei ole velkomisvaatimuk-

sesta huolimatta maksanut saatavaansa, periä sitä keneltä tahansa yhtiömie-

heltä. Yhtiömiehen henkilökohtainen omaisuus voidaan tällöin käyttää velan 
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maksuun. Yhtiön omaisuus on kuitenkin erillistä siten, että osakkaan henkilö-

kohtaisista veloista ei voida ulosmitata avoimen yhtiön omaisuutta vaan ainoas-

taan yhtiömiehen yhtiöosuus. Avoimesta yhtiöstä eronnut yhtiömies ei vapaudu 

hänen hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista ja velvoitteista. Eronneen yhtiö-

miehen vastuu uusista veloista ja velvoitteista päättyy siihen, kun ero ilmoite-

taan yhtiökumppanille tai se merkitään kaupparekisteriin. (Avoin yhtiö. 2017. 

Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiömies voi luovuttaa oman osuutensa avoimesta yhtiöstä toiselle henkilölle 

vain kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella tai yhtiösopimuksen mu-

kaan. Yhtiöosuus voidaan kuitenkin ulosmitata ja pantata. Yhtiösopimuksessa 

voidaan sopia yhtiöosuuden lunastamisoikeudesta. Tällaiset määräykset voivat 

helpottaa sekä avoimen yhtiön sekä eroavan osakkaan asemaa, sillä avoin yh-

tiö voi jatkaa toimintaansa ja eroava yhtiömies saa osuutensa ilman, että avoin 

yhtiö joudutaan purkamaan. (Avoin yhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

 

3.3 Kommandiittiyhtiö 

 

Kommandiittiyhtiö perustetaan rekisteröinnin jälkeen. yhtiö tulee rekisteröidä 

kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tai kom-

mandiittiyhtiön perustaminen raukeaa. Ennen rekisteröintiä kommandiittiyhtiö ei 

voi tehdä sitoumuksia eikä sillä ole mitään oikeuksia. Yhtiösopimuksen allekir-

joitusten jälkeen tehdyistä toimista aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle rekis-

teröinnin jälkeen. Kommandiittiyhtiö on aina ilmoitettava kaupparekisteriin en-

nen toiminnan virallista aloittamista. Kommandiittiyhtiö syntyy kuitenkin jo yh-

tiösopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Perustamisilmoituksen tekemi-

sestä ovat vastuussa vastuunalaiset yhtiömiehet. Perustamisilmoitukseen tulee 

liittää yhtiösopimus liitteeksi. (Kommandiittiyhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiösopimus saa olla vapaamuotoinen ja se tulee tehdä kirjallisesti. Yhtiösopi-

mus laaditaan useampana kappaleena, jolloin jokainen yhtiömies saa yhden 

kappaleen ja yksi kappale tehdään kaupparekisteriä varten. Kaikkien yhtiömies-

ten tulee allekirjoittaa yhtiösopimus, jotta se on pätevä. Yhtiösopimukseen on 
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hyvä merkitä ainakin yhtiön toimiala, yhtiön toiminimi, vastuunalaisten yh-

tiömiesten nimet ja yhteystiedot, äänettömien yhtiömiesten nimet ja yhteystie-

dot, äänettömien yhtiömiesten panokset rahallisesti, yhtiön kotipaikka sekä tili-

kausi. Lisäksi siinä voidaan määrätä tilintarkastajat, yhtiön voiton ja tappion ja-

kamissäännöt, yhtiömiesten työnjako, toimitusjohtaja, miten yhtiösopimuksesta 

irtisanoudutaan, seuraukset yhtiömiehen kuolemasta sekä sopimuksen purka-

mismenettely. (Kommandiittiyhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Kommandiittiyhtiön nimessä tulee ilmetä yrityksen yhtiömuoto. Se voi olla joko 

sana kommandiittiyhtiö tai pelkästään lyhenne KY. Nimessä voidaan käyttää 

vastuunalaisen yhtiömiehen nimeä, mutta ei äänettömän yhtiömiehen nimeä. 

(Kommandiittiyhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön pääomapanoksen, joka voi 

olla vastuunalaisella yhtiömiehellä työtä, rahaa tai tavaraa ja äänettömällä yhtiö-

miehellä rahaa. Yhtiösopimuksessa kannattaa määrätä mitä kukin yhtiömies si-

joittaa kommandiittiyhtiöön. Äänetön yhtiömies ei ole vastuussa yhtiön velvoit-

teista, kuin ainoastaan panostamallaan rahamäärällä. Äänettömällä yhtiömie-

hellä on oikeus saada nähdä kommandiittiyhtiön kirjanpitoa ja saada tietoa kom-

mandiittiyhtiön toiminnasta, koska hän toimii ulkopuolisen rahoittajan asemassa 

kommandiittiyhtiössä. Sekä vastuunalaisella yhtiömiehellä että äänettömällä yh-

tiömiehellä on kilpailukielto voimassa, koska myös äänettömällä yhtiömiehellä 

on mahdollisuus saada kommandiittiyhtiöstä luottamuksellisia tietoja. Komman-

diittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yrityksen veloista myös 

omalla yksityisellä omaisuudellaan. (Kommandiittiyhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 

 

Yhtiömies voi luovuttaa oman osuutensa kommandiittiyhtiöstä toiselle henkilölle 

vain kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella tai yhtiösopimuksen mu-

kaan. Yhtiösopimuksessa voidaan sopia yhtiöosuuden lunastamisoikeudesta. 

Tällaiset määräykset voivat helpottaa sekä kommandiittiyhtiön sekä eroavan 

osakkaan asemaa, sillä kommandiittiyhtiöyhtiö voi jatkaa toimintaansa ja eroava 

yhtiömies saa osuutensa ilman, että kommandiittiyhtiö joudutaan purkamaan. 

(Kommandiittiyhtiö. 2017. Suomen Yrittäjät.) 
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3.4 Osakeyhtiö 

 

Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jossa osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoit-

teista. Osakkeenomistat vastaavat velvoitteista ainoastaan sijoittamallaan pää-

omapanoksella. Osakeyhtiö on omistajastaan erillinen ja itsenäinen oikeushen-

kilö, joka vastaa itse omista velvoitteistaan. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrittä-

jät.) 

 

Osakeyhtiö perustetaan kirjallisella perustamissopimuksella osakkeenomistajien 

kesken. Osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimukseen merkityn osake-

määränsä ja vahvistaa sen allekirjoituksellaan. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrit-

täjät.) 

 

Osakeyhtiön perustamissopimuksessa tulee mainita ainakin sopimuksen allekir-

joituspäivämäärä, osakkeenomistajat sekä heidän osakemääränsä, osakkeen 

hinta, osakkeen maksuaika, yhtiön hallituksen jäsenet sekä yhtiön tilintarkasta-

jat. Osakeyhtiön hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat heti 

perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Osakeyhtiöllä ei välttämättä 

tarvitse olla toimitusjohtajaa, mutta jos sellainen on, niin se merkitään perusta-

missopimukseen. Perustamissopimukseen liitetään myös yhtiöjärjestys. Osake-

yhtiön yhtiöjärjestyksessä tulee mainita ainakin yhtiön toiminimi, yhtiön koti-

paikka ja yhtiön toimiala. Jos osakeyhtiö aikoo toimia toiminnassaan useampi-

kielisenä, tällöin yhtiöjärjestyksessä tulee mainita nämä kaikki toiminimet. (Osa-

keyhtiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osakeyhtiön osake voidaan maksaa rahana tai vaihtoehtoisesti muulla omai-

suudella eli apporttina. Rahana maksettava osake maksetaan osakeyhtiön ni-

miin avattavalle pankkitilille. Apporttina maksettava osake tulee merkitä perusta-

missopimukseen. Apporttiomaisuudella on oltava luovutushetkellä vähintään 

osakkeen arvoa vastaava arvo. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osakeyhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Osakeyhti-

öllä on oltava aina hallitus ja hallitus voi valita sille toimitusjohtajan. (Osakeyh-

tiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 
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Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää osakkeenomistajien muodostama yh-

tiökokous. Varsinainen yhtiökokous tulee pitää aina kuuden kuukauden kulu-

essa yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa pääte-

tään esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, kuinka voitto käytetään, vastuun-

vapauksien antaminen sekä hallituksen jäsenten palkitseminen. Hallitus kutsuu 

yhtiökokouksen koolle. Yhtiökokous järjestetään osakeyhtiön kotipaikassa, ellei 

yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu. Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia myös, 

että yhtiökokoukseen voidaan osallistua jonkin teknisen apuvälineen kuten in-

ternetin avulla. Yhtiökokouksessa asiat ratkaistaan pääsääntöisesti enemmistö-

päätöksellä. Enemmistöpäätös saa lainvoiman, jos sitä äänestää yli puolet 

osakkeenomistajista. Äänien mennessä tasan ratkaistaan päätös joko puheen-

johtajan äänellä tai arvalla. Määräenemmistöpäätös tarvitaan esimerkiksi yhtiö-

järjestyksen muuttamisessa sekä osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan. 

Määräenemmistöpäätökseen tarvitaan vähintään kaksi kolmasosaa osakkeen-

omistajien äänistä. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osakeyhtiöllä on aina oltava hallitus. Hallitus huolehtii osakeyhtiön hallinnosta. 

Hallituksessa on oltava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Jos hallituksessa on 

vähemmän kuin kolme jäsentä on tällöin valittava myös vähintään yksi varajä-

sen. Hallituksen jäsenet päättää yhtiökokous. Hallitus päättää osakeyhtiön asi-

oista, jotka eivät kuulu yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallituksen päätöksissä 

valitaan enemmistön mielipide ja tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, 

kun yli puolet hallituksesta on paikalla. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osakeyhtiössä toimitusjohtaja ei ole pakollinen, mutta hallitus voi silti sellaisen 

valita. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa osakeyhtiön juoksevaa hallintoa 

hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja on juridisesti yhtiön toimielin eli 

täten hän ei ole työntekijän asemassa. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osakeyhtiö saavuttaa itsenäisen oikeushenkilön aseman rekisteröinnin jälkeen. 

Osakeyhtiö tulee rekisteröidä kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa pe-

rustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai muuten osakeyhtiön perustaminen 

raukeaa. Osakkeet on maksettava osakeyhtiön pankkitilille ennen rekisteröinti-

ilmoitusta. Ennen rekisteröintiä osakeyhtiöllä ei ole oikeuksia tehdä sitoumuksia. 
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Oikeustoimia voidaan kuitenkin tehdä perustettavan osakeyhtiön lukuun ennen 

rekisteröintiä, mutta tällöin toimista vastaa niiden tekijät. Nämä toimet siirtyvät 

kuitenkin osakeyhtiölle rekisteröinnin jälkeen. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen Yrit-

täjät.) 

 

Osakeyhtiön osake on vapaasti luovutettavissa ja hankittavissa. Osakkeen luo-

vutusta voidaan kuitenkin säädellä yhtiöjärjestyksessä mainitulla lunastuslau-

sekkeella tai suostumuslausekkeella. Lunastuslausekkeessa voidaan määrätä, 

että osakeyhtiön osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osakkeenomistajalta 

siirtyvä osake. Lunastuslausekkeella voidaan estää tiettyjen henkilöiden pääsy 

osakeyhtiön osakkeenomistajiksi. Suostumuslausekkeessa voidaan määrätä, 

että osakeyhtiön osakkeen luovutukseen vaaditaan osakeyhtiön suostumus. 

Suostumuksesta päättää osakeyhtiön hallitus. Suostumuslausekkeella ei voida 

estää osakkeen siirtymistä perinnön vaikutuksesta. (Osakeyhtiö. 2019. Suomen 

Yrittäjät.) 

 

 

3.5 Osuuskunta 

 

Osuuskunnan tarkoituksena on sen jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tuke-

minen siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan pal-

veluita. Osuuskuntaan voi liittyä kuka tahansa, mutta osuuskunnan säännöissä 

voidaan määrittää liittymisen edellytyksiä. Osuuskunnan hallitus hyväksyy uudet 

jäsenet. (Osuuskunta. 2014. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö tai oi-

keushenkilö. Perustajat liittyvät aina osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunta perus-

tetaan tekemällä osuuskunnalle perustamissopimus. Perustamissopimuksessa 

on mainittava vähintään allekirjoituspäivämäärä, perustajajäsenet ja heidän 

osuutensa, osuuden hinta, osuuden maksuaika, osuuskunnan hallituksen jäse-

net, osuuskunnan säännöt sekä tilikausi. Jokaisen osuuskunnan perustajan tu-

lee allekirjoittaa perustamissopimus. Osuuskunnan säännöissä tulee mainita ai-

nakin osuuskunnan kaikki toiminimet, osuuskunnan kotipaikka sekä osuuskun-

nan toimiala. Osuuskunnan osuus voidaan maksaa rahana tai vaihtoehtoisesti 
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muulla omaisuudella eli apporttina. Osuuskunnan osuusmäärää ei kirjata sään-

töihin, koska osuusmäärä saattaa vaihdella. Osuuskunnan säännöissä maini-

taan kuitenkin yksittäisen osuuden nimellishinta. (Osuuskunta. 2014. Suomen 

Yrittäjät.) 

 

Osuuskunta on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan al-

lekirjoittamisesta tai muuten osuuskunnan perustaminen raukeaa. Osuuskunta 

oikeushenkilönä syntyy vasta rekisterimerkinnällä. Rekisteri-ilmoitukseen on lii-

tettävä perustamiskirja sekä osuuskunnan säännöt. (Osuuskunta. 2014. Suo-

men Yrittäjät.) 

 

Osuuskunnan jäsenet vastaavat osuuskuntaan sijoittamallaan summalla eivätkä 

ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Osuuskunnan jä-

senellä on yksi henkilökohtainen osuus eikä sitä pysty luovuttamaan toiselle. 

Osuuskunnan jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

osuuskunnalle. Jos osuuskunnan jäsen laiminlyö sääntöihin perustuvaa jäsen-

velvoitettaan voidaan hänet myös erottaa osuuskunnasta. Erottamispäätöksen 

tekee osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan jäsenyyden päättyessä on jäsenellä 

oikeus saada maksettu osuusmaksu takaisin. (Osuuskunta. 2014. Suomen Yrit-

täjät.) 

 

Osuuskunnan jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. 

Osuuskunnan tulee järjestää vähintään kerran vuodessa varsinainen osuuskun-

nan kokous ja se on pidettä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-

sestä. Osuuskunnan hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Jokaisella 

osuuskunnan jäsenellä on lähtökohtaisesti oikeus tulla kokoukseen ja käyttää 

siellä äänivaltaansa. Jokainen osuuskunnan jäsen saa käyttää yhden äänen jo-

kaista käsiteltävää asiaa kohden. (Osuuskunta. 2014. Suomen Yrittäjät.) 

 

Osuuskunnalla tulee olla hallitus, johon kuuluu vähintään yhdestä viiteen jä-

sentä. Jos osuuskunnan hallituksessa on alle kolme jäsentä, tulee tällöin valita 

vähintään yksi varajäsen. Osuuskunnan kokous valitsee osuuskunnan hallituk-

sen jäsenet. Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun puolet osuuskunnan 

jäsenistä on hallituksen kokouksessa. (Osuuskunta. 2014. Suomen Yrittäjät.) 
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4 VEROTUS 

 

 

4.1 Tulovero 

 

Yrityksen tuloverotukseen vaikuttaa yrityksen yhtiömuoto. Yritysvero voi olla kiin-

teä, pääomatuloa tai ansiotuloa.  

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan tulos jaetaan ansiotuloiksi ja pääomatuloiksi. Yk-

sityisen elinkeinoharjoittajan jaettava yritystulo saadaan, kun tuloista vähenne-

tään kulut. Tästä yritystulosta tehdään viiden prosentin yrittäjävähennys. Vähen-

nyksen jälkeen yritystulo jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi. Pääomatuloa yri-

tystulosta on 20 prosenttia tai yrittäjän itse vaatiessa 10 prosenttia tai vaihtoeh-

toisesti kaikki verotetaan ansiotulona. Pääomatulon veroprosentti on kiinteä 30 

prosenttia 30 000 euroon saakka ja tämän ylittävältä osalta 34 prosenttia. Loppu-

osa yritystulosta on ansiotuloa, joka verotetaan oman verokortin mukaisesti. (Tu-

loverotus – liikkeen- tai ammatinharjoittaja. 2019. Verohallinto.) 

 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos jaetaan yhtiömiesten kesken. Avoi-

men yhtiön ja kommandiittiyhtiön yritystulo saadaan, kun tuloista vähennetään 

kulut. Tästä yritystulosta tehdään viiden prosentin yrittäjävähennys, jos yhtiömie-

henä toimii luonnollinen henkilö. Vähennyksen jälkeen yritystulo jaetaan ansiotu-

loksi ja pääomatuloksi. Pääomatuloa yritystulosta on 20 prosenttia. Pääomatulon 

veroprosentti on kiinteä 30 prosenttia 30 000 euroon saakka ja tämän ylittävältä 

osalta 34 prosenttia. Loppuosa yritystulosta on ansiotuloa, joka verotetaan oman 

verokortin mukaisesti. (Tuloverotus – avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. 2016. Ve-

rohallinto.) 

 

Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulovero on aina 20 prosenttia. Osakeyhtiön ja 

osuuskunnan yritystulo saadaan, kun tuloista vähennetään kulut. Osakeyhtiön ja 

osuuskunnan osakkaita verotetaan oman verokorttinsa perusteella vasta sitten, 

kun he ovat nostaneet rahaa esimerkiksi palkkana tai osinkona. (Tuloverotus – 

osakeyhtiö ja osuuskunta. 2017. Verohallinto.) 
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4.2 Arvonlisävero 

 

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero ja se lyhennetään kirjaimiksi ALV. Suo-

messa arvonlisäverotuksen yleinen verokanta on 24 prosenttia. Esimerkiksi elin-

tarvikkeissa arvonlisävero on 14 prosenttia ja lääkkeissä 10 prosenttia. Arvonli-

sävero on 0 prosenttia, kun esimerkiksi tavaraa myydään EU-maiden arvonli-

säverollisille ostajille ja esimerkiksi vakuutuspalvelut ovat arvonlisäverosta va-

pautetut. (Arvonlisävero eli alv. 2019. Veronmaksajain Keskusliitto ry.) 

 

Pääsääntöisesti arvonlisäverolliseksi tulee liittyä, jos on arvonlisäverovelvollinen. 

Yritystoiminnan ollessa pientä, ei yrityksen tarvitse liittyä arvonlisäverorekisteriin. 

Liiketoiminta on pientä, kun liikevaihto on alle 10 000 euroa tilikaudessa. (Pienen 

yrityksen alv – vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta. 2019. Verohallinto.)  

 

Yritys voi tehdä arvonlisäveroista vähennyksen ostaessaan palveluita tai tavaraa. 

Myyjän tulee kuulua arvonlisäverorekisteriin, jotta ostaja voi tehdä vähennyksen. 

Arvonlisäverosta voi tehdä vähennyksen ainoastaan yritykselle tulevista palve-

luista tai tuotteista. Vähennystä ei saa suorittaa, jos tuote tai palvelu tulee henki-

lökohtaiseen käyttöön. (Arvonlisäveron vähennys ostoista. 2017. Verohallinto.) 

 

Yrityksen on mahdollista saada arvonlisäverotukseensa alarajahuojennus, mikäli 

yritys kuuluu arvonlisäverorekisteriin ja tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. 

Alarajahuojennusta ei saa, jos tilikauden ostoja on enemmän kuin myyntiä, jolloin 

tilikauden arvonlisävero on negatiivinen. (Arvonlisäveron alarajahuojennus. 

2019. Verohallinto.) Arvonlisäveron alarajahuojennusta haetaan kalenterivuoden 

arvonlisäveroilmoituksella tai tilikauden viimeisellä arvonlisäveroilmoituksella, jos 

ilmoituskautena on yksi kuukausi. (Miten ja milloin alarajahuojennusta haetaan? 

2019. Verohallinto.) Yritys voi hakea arvonlisäveron alarajahuojennusta liikevaih-

don ollessa yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa tilikaudessa. Tilikauden 

liikevaihdon ollessa alle 10 000 euroa, yritys saa arvonlisäverotuksen alaraja-

huojennuksen täysimääräisenä. (Näin lasket alarajahuojennuksen määrän. 

2019. Verohallinto.) 
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4.3 Käännetty arvonlisävero 

 

Rakennusalalla arvonlisäverollinen on myyjän sijasta ostaja. Tätä käännettyä ar-

vonlisäverotusta käytetään aina, kun myydään rakennuspalveluita tai vuokrataan 

rakennusalan työntekijöitä elinkeinoharjoittajalle, joka toimii rakennusalalla. 

Käännettyä arvonlisäverotusta ei käytetä yksityishenkilöiden ollessa ostajana tai 

rakennustavaroiden myymisestä. (Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvol-

lisuus. 2017. Verohallinto.) 

 

Rakentamispalvelun myyjän pitää antaa palvelun ostajalle lasku, josta selviää 

yleisten laskumerkintöjen lisäksi tieto käännetyn arvonlisäverotuksen käytöstä. 

Palvelun myyjän tulee selvittää täyttääkö ostaja käännetyn arvonlisäverotuksen 

ehdot. (Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus. 2017. Verohallinto.) 
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5 VAKUUTUKSET 

 

 

5.1 Pakolliset vakuutukset 

 

Jokaisella yrittäjällä, joka toimii yrittäjän asemassa, tulee olla yrittäjän eläkeva-

kuutus eli YEL voimassa. Tämä vakuutus kerää yrittäjälle eläkepäiviä varten van-

huuseläkettä. Yrittäjän eläkevakuutus on otettava kuuden kuukauden sisällä yri-

tyksen perustamisesta. Yrittäjän eläkevakuutuksen saa 18-68-vuotias yrittäjä, 

kun työtulo vuonna 2019 on yli 7799,37 euroa. Yrittäjä saa itse päättää työtulonsa 

suuruuden, mutta se kannattaa valita realistiseksi omaan työpanokseen nähden. 

Liian pieni työtulo ei kartuta eläkettä kunnolla ja liian suuri työtulo nostattaa yrit-

täjän eläkevakuutuksen vakuutusmaksua. Yrittäjän eläkevakuutuksen suuruus 

on joka vakuutusyhtiöllä sama. (Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset. N.D. Yrityksen 

perustaminen.) 

 

Jos yrityksellä on työntekijöitä, tulee heille hankkia vakuutuksia. Lain määräämiä 

vakuutuksia on työntekijöiden eläkevakuutus eli TyEL, tapaturmavakuutus, työt-

tömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Työntekijöiden eläkevakuutuksesta tur-

vataan työntekijän vanhuuseläke ja mahdollinen työkyvyttömyys. Työntekijöiden 

eläkevakuutus on 53-62-vuotiailta työntekijöiltä 8,25 prosenttia ja muilta 6,75 pro-

senttia palkasta. Lisäksi työnantajan osuus tähän prosenttiin on 17,35 prosenttia. 

Tapaturmavakuutus turvaa työntekijää ammattitautien ja työtapaturmien varalta. 

Tapaturmavakuutuksen suuruus määräytyy työn riskien mukaan ja on suuruudel-

taan 0,4-8 prosenttia. Työttömyysvakuutusmaksua kerätään työttömyysetuuk-

sien rahoitukseen. Työttömyysvakuutus koostuu kahdesta osasta, joista työnte-

kijän osuus on 1,6 prosenttia ja työnantajan 0,8 prosenttia palkasta. Ryhmähen-

kivakuutus turvaa työntekijöiden läheisten toimeentulon työntekijän menehtyessä 

työnteossa. Ryhmähenkivakuutuksen suuruus on 0,08 prosenttia palkasta. (Yrit-

täjän ja yrityksen vakuutukset. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Jos yrityksellä on liikenteessä käytettäviä moottoriajoneuvoja tai perävaunuja, tu-

lee näillä kaikilla olla oma liikennevakuutus. Liikennevakuutuksen hinta määräy-

tyy muun muassa ajoneuvon merkin ja mallin mukaan. (Yrittäjän ja yrityksen va-

kuutukset. N.D. Yrityksen perustaminen.) 
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5.2 Vapaaehtoiset vakuutukset 

 

Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa yrittäjälle tapahtuneet tapaturmien ja ammat-

titautien aiheuttamia sairaanhoitokulut ja ansiomenetykset. Yrittäjän tapaturma-

vakuutus voidaan ottaa vain työaikaa koskien, mutta myös vapaa-aika voidaan 

kattaa yrittäjän tapaturmavakuutuksella. Vakuutuksen hinta määräytyy yrittäjän 

arvioiman työtulon perusteella sekä toimialan riskien perusteella. (Yrittäjän ja yri-

tyksen vakuutukset. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Yrityksen keskeytysvakuutus korvaa äkillisen sattumuksen johdosta tapahtuneen 

työn keskeytymisen. Keskeytysvakuutuksen hinta määräytyy vakuutuksen laa-

juuden mukaisesti. (Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset. N.D. Yrityksen perustami-

nen.) 

 

Yrityksen vastuuvakuutus korvaa oman yrityksen, yrittäjän, työntekijöiden tai tuot-

teiden aiheuttamat vahingot. Vastuuvakuutuksen hinta määräytyy toimialan ris-

kien mukaan. (Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Yrityksen oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömiä oikeudenkäyntikuluja, jos 

yritys joutuu oikeuteen yritykseen liittyvissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksen 

hinta määräytyy yrityksen toiminnan ja laajuuden perusteella. (Yrittäjän ja yrityk-

sen vakuutukset. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Yrityksen omaisuusvakuutus korvaa yrityksen toimitiloihin ja kalustoon kohdistu-

neet vahingot. Omaisuusvakuutuksiin voidaan liittää muun muassa murroista, il-

kivallasta, tulipalosta, tavarankuljetuksesta tai kolareista syntyneet vahingot. 

Omaisuusvakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutuksen kattavuus ja se mitä omai-

suutta vakuutetaan. (Yrittäjän ja yrityksen vakuutukset. N.D. Yrityksen perusta-

minen.) 
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6 TYÖNTEKIJÄT 

 

Yrittäjän palkatessa yritykseen työntekijöitä, tulee työntekijöiden kanssa tehdä 

työsopimus. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena epäselvyyksien välttä-

miseksi. Työsuhteen päättyessä tulee työnantajan kirjoittaa työtodistus työnteki-

jälle. Työntekijälle tarvitsee ottaa lakisääteisiä vakuutuksia, joita ovat työntekijöi-

den eläkevakuutus eli TyEL, tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmä-

henkivakuutus. Työnantajan tulee järjestää työntekijöille työterveyshuolto kunnal-

lisella terveysasemalla tai yksityisellä lääkäriasemalla. (Työntekijän palkkaami-

nen. 2018. Suomen Palkanlaskenta Oy.) 

 

Työntekijän palkka tulee maksaa työntekijän ilmoittamalle pankkitilille aina sovit-

tuna palkanmaksupäivänä. Työntekijän säännöllinen työaika on enintään kah-

deksan tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa ja se määräytyy työaikalain perus-

teella. Työntekijän työsuhdetta säädellään yleissitovilla työehtosopimuksilla eli 

TES:llä, jonka määrittelee kyseisen alan liitto. Työehtosopimuksissa määritellään 

esimerkiksi vähimmäispalkoista ja vaikka työntekijä ei kuuluisi kyseiseen liittoon, 

niin kyseiset säädökset koskevat myös häntä. (Työntekijän palkkaaminen. 2018. 

Suomen Palkanlaskenta Oy.) 
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7 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

 

Liiketoimintasuunnitelmassa eli LTS:ssä arvioidaan esimerkiksi yrityksen asiak-

kaita, tuotteita, hinnoittelua, riskejä ja tavoitteita. Rahoittajat haluavat nähdä liike-

toimintasuunnitelman ennen rahoituksen myöntämistä, jotta he näkevät onko si-

joitus kannattava. Liiketoimintasuunnitelma voi olla melko yksinkertaisesti tehty, 

mutta mitä enemmän yrityksellä on tavoitteita sitä tarkemmin liiketoimintasuunni-

telma kannattaa tehdä. (Liiketoimintasuunnitelman tekeminen. N.D. Suomen Yrit-

täjät.) Tämän opinnäytetyön lopusta löytyy liitteenä liiketoimintasuunnitelma-

pohja, jonka voi muokata omaan käyttöön sopivaksi.  

 

Liiketoimintasuunnitelman tärkeimmät osa-alueet ovat asiakkaiden saaminen, ra-

han saaminen ja kysynnän löytyminen. Asiakkaista tulee miettiä keitä he ovat, 

mistä he tulevat ja miten heihin saa yhteyden. Rahasta tulee miettiä mistä se 

tulee ja riittääkö se. Kysynnästä tulee miettiä riittääkö asiakkaat ja keitä kilpailijat 

ovat. (Liiketoimintasuunnitelman tekeminen. N.D. Suomen Yrittäjät.) Liiketoimin-

tasuunnitelmaa tehtäessä kirjoituksessa on syytä miettiä tuotetta ja sitä kenelle 

se tehdään, miten se tehdään ja miksi se tehdään. Seuraavaksi kannattaa miettiä 

miten tuotteesi eroaa muiden tuotteista, hintatasoa ja kilpailijoita. Tämän jälkeen 

mietitään omia ja yrityksen heikkouksia ja vahvuuksia ja kirjataan ne ylös. Sitten 

mietitään mistä saadaan rahoitus toiminnan käynnistämiseen ja sen ylläpitoon. 

Lopuksi tulee miettiä tarkkaan muun muassa tarvittavan kaluston määrä, työnte-

kijät, vakuutukset ja kirjanpito. (Liiketoimintasuunnitelma (LTS). N.D. Yrityksen 

perustaminen.) 
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8 AJONEUVOJEN KULUT 

 

Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ajoneuvo kuuluu yrityksen varallisuuteen, jos 

sen ajetuista kilometreistä yli puolet liittyy yrityksen ajoihin. Ajoneuvon kuuluessa 

yrityksen varallisuuteen, kirjataan sen kaikki kulut yrityksen kirjanpitoon. Ajoneu-

von kuluihin kuuluvat muun muassa polttoaineet ja ajoneuvon huollot. Yrityksen 

ajoa eivät ole matkat omalta asunnoltasi kiinteälle toimipisteelle. (Autokulujen vä-

hentäminen liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa. 2017. Vero-

hallinto.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan tulee pitää ajopäiväkirjaa yritystoiminnan ajoista. 

Ajopäiväkirjassa tulee mainita muun muassa ajetut kilometrit ja ajon tarkoitus. 

Ajoneuvojen kulut voidaan vähentää kuluista ainoastaan ajopäiväkirjan selvityk-

sen perusteella. (Autokulujen vähentäminen liikkeen- ja ammatinharjoittajan elin-

keinotoiminnassa. 2017. Verohallinto.) 

 

Muissa yhtiömuodoissa ajoneuvo ostetaan yrityksen nimiin, jolloin ajoneuvon 

kaikki kulut voidaan vähentää kirjanpidossa. Jos yrityksen ajoneuvoa käytetään 

yksityisiin ajoihin, tulee sen käytöstä muistaa maksaa verotusarvosta laskettu en-

nakonpidätys ajopäiväkirjan kirjausten perusteella. Yksityisauton käytöstä yrityk-

sen ajoihin voidaan yritykseltä veloittaa kilometrikorvaus kaikista yrityksen ajoista 

kyseisellä ajoneuvolla. (Auto yrityksen käytössä. 2014. Suomen Talousverkko 

Oy.) Ostettaessa ajoneuvo yrityksen nimiin, voidaan ajoneuvon hankintahinta vä-

hentää kirjanpidossa poistoina. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvon hankintahinta vä-

hennetään kirjanpidossa useampana vuotena. Ajoneuvoista pystyy tekemään 

vuonna 2019 25 prosentin poiston ja loppu poistamaton 75 prosenttia siirtyy seu-

raavalle vuodelle, jolloin voidaan jälleen poistaa 25 prosenttia edelliseltä vuodelta 

jääneestä hankintahinnasta. (Poistot käyttöomaisuudesta. 2019. Verohallinto.) 
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9 PERUSTAMISEN VAIHEET JA KUSTANNUKSET 

 

Ennen yrityksen perustamista kannattaa miettiä soveltuuko itse yrittäjäksi ja onko 

perustettavalla yrityksellä mahdollisuuksia pärjätä.  

 

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä ennen yrityksen perustamista. Haetta-

essa starttirahaa tai rahoitusta liiketoimintasuunnitelma täytyy olla tehtynä. Liike-

toimintasuunnitelma antaa hyvät lähtökohdat perustettavalle yritykselle, sillä 

siellä mietitään mitä perustettavassa yrityksessä tehdään ja kenelle. (Yrityksen 

perustamisen vaiheet. N.D. Uusyrityskeskus.) Yrittäjäksi aikova voi hakea startti-

rahaa ennen yrityksen perustamista. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentuloa yri-

tystoiminnan aloittamiseksi. Starttiraha on vuonna 2019 suuruudeltaan 32,40 eu-

roa ja sitä voi saada korkeintaan 12 kuukautta. Starttirahaa voi saada, kun on 

siirtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi ja tulevalla yrittäjällä on riittävät valmiudet 

yritystoimintaan. (Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. 2019. TE-palvelut.) 

 

Kun liikeidea on saatu kirjattua, valitaan perustettavalle yritykselle yritysmuoto ja 

toiminimi. Perustamisilmoituksessa toiminimiä voi ehdottaa kolmea erilaista toive 

järjestyksessä ja Patentti ja rekisterihallitus eli PRH varmistaa, ettei kenelläkään 

muulla ole vastaavanlaista nimeä kyseisellä toimialalla ja hyväksyy toivelistalla 

ensimmäisen hyväksytyn toiminimen. Lisäksi tulee varmistaa, ettei perustettava 

yritys tarvitse erillistä lupaa toimintaansa. Tällainen lupa tarvitaan, jos halutaan 

tehdä esimerkiksi sähköasennuksia tai kiinteistönvälitystä, mutta lupa pystytään 

myöntämään vasta, kun yritys on rekisteröity ja se on saanut Y-tunnuksen. (Yri-

tyksen perustamisen vaiheet. N.D. Uusyrityskeskus.) 

 

Perustamisasiakirjat ovat joka yhtiömuodolle erilaiset. Jokaisessa perustamisil-

moituksessa kysytään muun muassa perustettavan yrityksen toiminimeä, tili-

kautta, toimialaa ja perustajien yhteystietoja. Yksityisen elinkeinoharjoittajan tu-

lee täyttää lomake Y3. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee täyttää lomake 

Y2 ja liittää siihen mukaan yhtiösopimus. Osakeyhtiön tulee täyttää lomake Y1 ja 

liittää siihen mukaan perustamissopimus ja yhtiöjärjestys. Osuuskunnan tulee  
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täyttää lomake Y1 ja liittää siihen mukaan perustamissopimus ja osuuskunnan 

säännöt. (Perustamisilmoitus. N.D. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä.) Tämän 

opinnäytetyön lopusta löytyy liitteenä perustamisilmoitukset jokaiselle yritysmuo-

dolle.  

 

Yritykset voidaan perustaa joko paperilomakkeella tai sähköisellä lomakkeella in-

ternetin kautta. Avointa yhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja osuuskuntaa ei voida pe-

rustaa sähköisellä lomakkeella vaan ainoastaan paperilomakkeella. Yksityisen 

elinkeinoharjoittajan perustamisilmoitus vuonna 2019 maksaa paperisena 110 

euroa ja sähköisenä 60 euroa. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamis-

ilmoitus vuonna 2019 maksaa paperisena 240 euroa. Osakeyhtiön perustamisil-

moitus vuonna 2019 maksaa paperisena 380 euroa ja sähköisesti 275 euroa. 

Osuuskunnan perustamisilmoitus vuonna 2019 maksaa paperisena 380 euroa. 

Jos yritykselle halutaan ottaa aputoiminimi, niin tämä kustantaa vuonna 2019 pa-

perisena 100 euroa ja sähköisenä 60 euroa. (Kaupparekisterin käsittelymaksu-

hinnasto. 2019. Patentti- ja rekisterihallitus.) 
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10 YRITYKSEN LOPETTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET 

 

Joskus perustettu yritys joudutaan lopettamaan tai toiminta keskeyttämään. Yri-

tystoiminnan lopetuksessa lopetuksesta ilmoitetaan aina kaupparekisteriin sekä 

verohallinnolle. Ennen yritystoiminnan lopetusta kannattaa asiasta ilmoittaa 

muun muassa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Yritystoiminnan lopetuksesta 

ja keskeytyksestä ilmoitetaan Verohallinnolle sekä Patentti- ja rekisterihallituk-

selle muutos- ja lopettamisilmoituksella. (Yrityksen lopettaminen. N.D. Yrityksen 

perustaminen.) 

 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminta lopetetaan ilmoittamalla lomakkeella Y6. 

Yksityisen elinkeinoharjoittajan toiminnan lopettaminen ei maksa mitään. (Yrityk-

sen lopettaminen. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lopettamisesta ilmoitetaan lomakkeella Y5. 

Yritystoiminnan lopettaminen ei tarvitse selvitysmenettelyä, jos kaikki yhtiömiehet 

ovat asiasta yksimielisiä. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön lopettaminen ei 

maksa mitään. (Yrityksen lopettaminen. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Jos osakeyhtiö halutaan lopettaa vapaaehtoisesti, joutuu osakeyhtiö selvitysti-

laan. Selvitystilaan joutuessaan osakeyhtiö joutuu pitämään yhtiökokouksen, 

jossa valitaan selvitysmiehet hoitamaan osakeyhtiön lopetusta. Selvitysmiesten 

valinnan jälkeen osakeyhtiölle tehdään julkinen haaste, joka tarkoittaa avointa 

hakemusta yhtiön tilasta. Julkisen haasteen jälkeen selvitysmiehet pitävät yhtiö-

kokouksessa lopputilityksen, jonka jälkeen voidaan lopettaminen ilmoittaa lomak-

keella Y4. Osakeyhtiön lopettaminen ei maksa mitään, mutta selvitysmiehien il-

moittaminen kaupparekisteriin maksaa 85 euroa ja julkisen haasteen jättäminen 

maksaa 210 euroa. (Yrityksen lopettaminen. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Osuuskuntaa lopetettaessa, joutuu osuuskunta selvitystilaan. Selvitystilaan jou-

tuessaan osuuskunta joutuu pitämään osuuskunnan kokouksen, jossa valitaan 

selvitysmiehet hoitamaan osuuskunnan lopetusta. Selvitysmiesten valinnan jäl-

keen osuuskunnalle tehdään julkinen haaste, joka tarkoittaa avointa hakemusta 

yhtiön tilasta. Julkisen haasteen jälkeen selvitysmiehet pitävät osuuskunnan ko-
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kouksessa lopputilityksen, jonka jälkeen voidaan lopettaminen ilmoittaa lomak-

keella Y4. Osuuskunnan lopettaminen ei maksa mitään, mutta selvitysmiehien 

ilmoittaminen kaupparekisteriin maksaa 85 euroa ja julkisen haasteen jättäminen 

maksaa 210 euroa. (Yrityksen lopettaminen. N.D. Yrityksen perustaminen.) 

 

Yritystoiminnan keskeytystä haetaan samoilla lomakkeilla kuin lopetusta. Yritys-

toiminnan keskeytyessä kaupparekisteriin ei merkitä yritystoiminnan keskeytystä. 

Yritystoiminnan keskeytys lopettaa verohallinnon, kuten esimerkiksi ennakkove-

rorekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuulumisen. Jos yritys halutaan ottaa myö-

hemmin vielä käyttöön, niin toimintaa voidaan jatkaa ainoastaan ilmoittamalla 

muutos- ja lopettamisilmoituksella liittyminen verohallinnon rekistereihin. Yritys-

toiminnan keskeyttäminen ja jatkaminen ei maksa mitään. (Toiminnan keskeyttä-

minen. 2017. Patentti- ja rekisterihallitus.) Tämän opinnäytetyön lopusta löytyy 

liitteenä muutos- ja lopettamisilmoitukset jokaiselle yritysmuodolle.  
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11 POHDINTA 

 
Kuten tästä opinnäytetyöstä huomataan, niin aloittavan yrittäjän tulee tietää pal-

jon asioita jo ennen yrityksen perustamista ja paljon uutta tulee myös yritystoi-

minnan aikana. Lisäksi on tärkeää päivittää omaa osaamistaan ja tietouttaan 

myös yritystoiminnan aikana, koska aina silloin tällöin tulee muutoksia esimer-

kiksi yritystoiminnan verotuksiin ja vakuutuksiin.  

 

Yritystoiminta on toiminnaltaan samanlaista, oli yhtiömuoto mikä tahansa. 

Isoimmat erot eri yhtiömuotojen välillä löytyvät verotuksessa sekä rahan nosta-

misesta henkilökohtaiseen käyttöön. Yhtiömuotoa pystyy muuttamaan myöhem-

minkin korvausta vastaan, joten esimerkiksi yrityksen kasvaessa voidaan yhtiö-

muotoa muuttaa tarpeen tullen.  

 

Yritystoiminnan perustamista harkitsevan kannattaa miettiä tarkkaan minkä yh-

tiömuodon haluaa perustaa. Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat turvallisia perustaa, 

koska yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa perustettavan yrityksen ve-

loista. Henkilöyhtiöissä paperitöitä ei ole niin paljoa, kuin osakeyhtiössä ja 

osuuskunnassa, mutta yrittäjä on näissä yhtiömuodoissa henkilökohtaisesti vas-

tuussa yrityksen veloista, jolloin velkojat voivat ottaa haltuun yrittäjän henkilö-

kohtaista omaisuutta, kuten esimerkiksi kiinteistöjä.  

 

Tämän opinnäytetyön tekemistä helpotti ennen opinnäytetyön aloittamista teki-

jän toimiminen yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Opinnäytetyö on kirjoitettu 

vuoden 2019 lopussa ja toimiminen yksityisenä elinkeinoharjoittajana alkoi vuo-

den 2019 alusta, joten perustamisen vaiheet ja käytännön toimet olivat vielä 

opinnäytetyötä tehtäessä tuoreessa muistissa.  
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