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TIIVISTELMÄ 
 

Oman yrityksen perustaminen liikeidean pohjalta on iso hanke. Se on elämäntapakysymys ja 

riskienhallinnan prosessi, jossa pitää tuntea sekä yritystoiminnan hallintoa, liiketoimintaa, 

myyntiä ja markkinoita että itsensä. Uutta yritystoimintaa ja uusia innovaatioita tarvitaan 

enenevässä määrin Suomen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, koska kilpailu kiristyy koko ajan. 

Yrityksen perustaminen on kuitenkin vaikeaa, ja perustamiseen tarvitaan valtavasti 

asiantuntemusta. Tietoa on saatavilla paljon, mutta uudet perustavaa laatua olevat 

liiketoimintainnovaatioita todella liiketoimintalähtöisesti rahoittavat menettelyt ovat vähissä 

tai niitä ei ole lainkaan. 

 

Työn tarkoituksena on antaa käytännön työkaluja yrityksen perustamiseen ja paketoida 

liiketoimintasuunnitelman, rahoitusvaihtoehtojen ja riskienhallinnan keskeiset seikat 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Työ helpottaa myös RH-WORKS Ky:tä vaihtamaan 

yhtiömuotonsa kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi ja antaa samalla 

aikuisinsinööriopiskelijoille eväitä yrityksen perustamiseksi. 

 

Työssä on tutkittu yrityksen johtamisen malleja, haastateltu liiketoimintavastaavia ja 

tutustuttu laaja-alaisesti sähköisiin ja painettuihin tietolähteisiin. Tulokseksi on saatu joukko 

työkaluja, joiden avulla yrityksen perustamishankkeen voi projektoida ja suunnitella 

etukäteen mahdollisimman perusteellisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää 

liiketoimintasuunnitelman ja liiketoimintakuvauksen laatimisessa ja yrityshankkeen 

projektoinnissa sekä yleisenä tietolähteenä kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä 

käytännön järjestelyissä. 

 

RH-WORKS Ky kuvaa toimintatapansa opinnäytetyössä esitetyllä kuvausmallilla ja 

projektoi yhtiömuotonsa muuttamisen projektisuunnitelman avulla. Lisäksi RH-WORKS Ky 

tutustuu nykyistä laajemmin opinnäytetyössä kuvattuihin rahoitusmahdollisuuksiin ja pyrkii 

vaikuttamaan uudenlaisen liikeideoiden arvioijien luottamusketjun rakentamiseen 

Suomessa. 
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ABSTRACT 
 

Setting up your own business on the basis of business idea is a large project. It is a matter of 

lifestyle and a process of risk management in which you have to be familiar with both 

entrepreneurship management, business, sales and markets and on top of everything else you 

have to know yourself. New entrepreneurship and new innovations are needed more and 

more to maintain Finland’s competitiveness because the competition is getting fiercer all the 

time. However setting up business is hard and it needs enormously know-how. There is a lot 

of information available but new fundamental, truly business orientated financing methods 

are few or they do not exist at all. 

 

The purpose of this thesis is to give practical tools for setting up business and to put together 

the main aspects of business plan, financing options and risk management. This thesis also 

helps RH-WORKS to change their company form from private enterprise to limited 

company and at the same time gives ideas to adult engineering students for setting up their 

own business. 

 

Models of management have been researched, business area managers have been 

interviewed and both electronic and printed sources of information have been widely 

familiarized with in this thesis. Number of tools that helps to set up project and plan ahead 

setting up your own business have been the main result of this thesis. The results can be 

used to draw up business plan and business description. It can also be used to set up a 

project to start new business and as a general source of information in practical 

arrangements involving setting up business. 

 

RH-WORKS describes its way of action with the description model presented in this thesis 

and also sets up a project to change their company form with the help of presented project 

plan. In addition RH-WORKS will familiarize better with the financing options described in 

this thesis and also tries to influence to build a new sort of business idea evaluators trust 

chain in Finland.  



 
 
 
 
 
 
 
 
ALKUSANAT 
 

 
 

Kiitän RH-WORKS Ky:tä kaikesta siitä tuesta, jota se on minulle tarjonnut ja joka on 
mahdollistanut opinnäytetyön tekemisen. 

 
Kiitän myös perhettäni kaikesta saamastani tuesta, jota ilman opiskeluni ei olisi ollut 
mahdollista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tampereella 2. päivänä toukokuuta 2007 
 
 
 
 
 Tero Leppänen 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yrittäjyys globalisaation Suomessa 

Globalisaation myötä Suomen tulevaisuus kilpailukykyisenä tuotekehitys-, palvelu- ja 

innovaatiomaana on kovan haasteen edessä.  Uusyritystoiminnan kasvu ei ole nykyisellään 

riittävän voimakasta takaamaan Suomen kilpailukykyä tulevaisuuden kansainvälistyvässä 

markkinataloudessa. Tyytyväisyyden tunne on ajanut yhteiskuntamme lepotilaan, jossa 

uusia yrittäjiä on vaikea saada yhteiskunnan ja työllisyyden takuumiehiksi. Yritysten alkuun 

saattaminen vakaalle pohjalle sekä mittavien alkuinvestointien tekeminen on aloittaville 

yrittäjille erittäin raskasta ja riskialtista. Yritystoiminnan käyntiin saattamisen riskit ovat 

suuria erityisesti silloin, kun kyseessä on vain liikeidean pohjalta aloittava yritys. Lisäksi 

laatuvaatimusten, investointikustannusten ja teknologiaosaamisen sekä myynti- ja 

markkinointistrategian ymmärtäminen ja arvioiminen markkinoita vasten on lähes 

mahdotonta ilman laaja-alaista käytännön liiketoimintakokemusta. 

 

Uudet EU-maat esimerkiksi Baltian alueella ovat kovassa noususuhdanteessa, ja yrittäminen 

siellä on silmiinpistävän voimakasta. Kulttuurihistoriallisesti Baltian maat ovat korkean 

kauppakulttuurin maita, jotka Venäjän vallan vapautumisen myötä ovat rakentuneet 

valtavalla nopeudella Suomen rinnalle ja osin jo ohi. Suomen kannalta tilanne on 

haasteellinen, koska maantieteellinen sijaintimme osana Eurooppaa ei ole erityisen suotuisa. 

 

Edellä mainituista seikoista johtuu, että Suomeen tulisi saada lisää modernien ja 

innovatiivisten tuote- ja palvelualojen yrittäjiä, ja siksi yrittäjiksi aikoville pitäisi tarjota 

valmiita yrityksen perustamisen projektipaketteja. Teoreettista tietoa yrityksen 

perustamiseksi on saatavilla paljon, mutta tiedon konkreettinen hyöty jää melko pieneksi, 

koska vaikeimmat kysymykset tulevat eteen rahoituksen järjestämisessä. Rahoituksen 

järjestäminen on erityisen haasteellista silloin, kun kyseessä on vain liikeidean pohjalta 

rahoitettava liikkeellelähtö. Hyvät liikeideat ovat arvopapereita, joita säilytetään ja 

haudotaan usein liian pitkään piilossa, koska niiden julkituominen on riskialtista.  Tämän 

vuoksi Suomeen pitäisi saada myös sellainen luotettu ja puolueeton taho, joka takaisi 

liikeidean todellisen arviointimahdollisuuden niin, että idea ei missään tapauksessa voisi 

karata vääriin käsiin. Liiketoiminta-arvioijia on tälläkin hetkellä paljon, mutta parhaat heistä 

ovat voimakkaasti sidoksissa toimiviin innovaatioyrityksiin, ja näin luottamuksellisuuden 

ketju ei säily ehyenä. Tilanne on hankala, mutta keinoja asian korjaamiseksi on olemassa. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  

Tero Leppänen 8 (35)
 
 

 

Joka tapauksessa yrityksen perustamiskynnystä tulisi saada madallettua niin, että hyvillä 

ideoillakin voitaisiin päästä rakentamaan konkreettista uutta tulevaisuutta Suomelle. Suomi 

tarvitsee korkean teknologian tuote- ja palvelualan yrittäjiä, koska rutiini- ja 

massatuotantomainen henkilötyö siirtyy yhä enenevässä määrin halvan työvoiman maihin. 

Tuottavalla ja ympäristöystävällisellä huipputeknologialla voimme menestyä 

tulevaisuudessakin. 

1.2 RH-WORKS KY 

RH-WORKS Ky on vuonna 2003 perustettu paloturvallisuusalan yritys, jonka 

markkinasegmentit ovat kotimaassa uudis- ja korjausrakentaminen sekä teollisuuden 

kunnossapito. RH-WORKS Ky on erikoistunut palokatkojen (Kuva 1) suunnittelu- ja 

asennuspalveluihin sekä paloturvatarvikkeiden myyntiin. 

 

 
Kuva 1. Tyypillinen palokatkoasennus 

 

Asiakkaat saavat RH-WORKS Ky:ltä kaikki palokatkoasennukset rakennusten elinkaaren 

ajan. Palvelut kattavat palokatkoturvallisuuden suunnittelun, asennuksen ja ylläpidon. 

Yrityksellä on laaja asiakaskunta ja kattava kumppaniverkosto tavarantoimittajineen. 

Yrityksen strategiana on laajentua kannattavan kasvun periaatteella ja muuttaa 

yhtiömuotonsa kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi vuoden 2008 tai 2009 aikana. 
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1.3 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa mm. insinöörien valmiuksia yrityksen 

perustamiseen. Opinnäytetyö tarjoaa työkalun yrityksen perustamiseksi, 

liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi ja yritystoiminnan käynnistämiseksi projektina. 

Lisäksi opinnäytetyö antaa työkaluja eri yritysmuotojen ja rahoitusvaihtoehtojen 

vertailemiseksi. 

 

Työn tavoitteena on erityisesti tukea niitä yrittäjiä, jotka lähtevät liikkeelle tyhjästä, vain 

liikeidean pohjalta. Toimialana työ tukee parhaiten palveluiden kehittämistä, myyntiä ja 

tuottamista. 

 

Työ auttaa myös RH-WORKS Ky:tä suunnittelemaan yhtiömuotonsa muuttamista 

kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi.  

2 YRITYKSEN PERUSTAMINEN 

2.1 Minustako yrittäjä ? 

Yrittämiseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, mutta yrittäjäksi lähtijöille tarjotaan 

erittäin vähän liiketoimintalähtöisiä uusyrityskonsepteja. Yrittäjäksi lähtijä kantaa aina itse 

riskin tulevaisuudestaan ja tulevista uusista työpaikoista, vaikka yrittäjyyden hyötyjinä ovat 

mm. valtio, kaupungit ja kunnat. Riskin kantaminen on luonnollista ja osa yrittäjyyttä, mutta 

esimerkiksi kunnat ja kaupungit voisivat rakentaa nykyistä laajempia 

kummilapsimenettelyjä toiminnan alkuun saattamiseksi. Kummilapsimenettely tarkoittaa 

tässä yhteydessä mallia, jossa yritys- ja liikeidean potentiaalisuus yrittäjineen arvioidaan 

luotettavalla tavalla niin, että sille taataan liitetoimintapotentiaalia vastaava alkupääoma ja 

liikkeellelähtömahdollisuus. Tässä yhteydessä voitaisiin hyvin hyödyntää yritysmaailman 

malleja erilaisista bonusjärjestelmistä, joilla onnistumisesta palkitaan. Tällaisia malleja voisi 

käyttää mm. uusien innovatiivisten yritysideoiden tuotteistamiseen. Nykyiset yrityshautomot 

ovat suurelta osin teknologiakeskeisiä, ja niistä puuttuu todellinen liiketoimintanäkemys. 

Onnistumisia toki on, mutta liian vähän.  

 

Jotta yrittäjäksi lähteminen on mahdollista, tulee vastuuhenkilöiden arvioida ja arvioiduttaa 

itseään objektiivisesti suhteessa kilpailijoihin ja toisiin vastuuhenkilöihin. Arvioinnin 

tekemisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi 360o-menetelmää, jonka avulla arvioinnista 
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saadaan varsin luotettava ja laaja-alainen. Arvioinnin laaja-alaisuus ja objektiivisuus on 

välttämätöntä, jotta arvioinnin kohteena henkilö voi verrata omaa näkemystään itsestään 

muiden näkemykseen. Yrittäjyys vaatii päämäärätietoisuutta, rautaista ammattitaitoa, 

sisukkuutta, peräänantamattomuutta, omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja luovuutta sekä lukuisia 

muita henkilökohtaisia erityispiirteitä. Näiden asioiden arviointi on osin suhteellista ja kiinni 

jokaisen henkilön yksilöllisestä kestokyvystä. Toiselle kova työtahti tarkoittaa samaa kuin 

toiselle rauhallinen työtahti. Siksi mittaamisessa pitää olla kriteerit, joiden avulla mm. 

ammattitaitoa ja sisukkuutta arvioidaan. Yrittäjyyspotentiaalia voidaan arvioida monilla 

tavoilla ja menetelmillä, joista taulukossa 1 on esitetty yksi esimerkki. 

 

Taulukko 1. Esimerkki yrittäjyyspotentiaalin arviointimallista 

Ominaisuus  Painokerroin 

(A = 1 – 3) 

Oma arvio 

(B = 1 - 5) 

Tulos 

(A * B) 

Ammattitaito, tuote- ja 

palveluosaaminen 

3 3 9 

Asiakkaiden ja toimialan tuntemus 3 4 12 

Myyntikanavien ja –menetelmien 

tuntemus 

1 3 3 

Talous- ja taloushallinto-osaaminen 2 4 8 

Prosessiosaaminen 2 2 4 

Laatujärjestelmäosaaminen 1 1 1 

Yritysturvallisuusosaaminen 2 3 6 

Tietojärjestelmäosaaminen 1 2 2 

Yrityskulttuurien tuntemus 1 2 2 

Päämäärätietoisuus ja sisukkuus 2 4 8 

Luovuus ja innovatiivisuus 2 3 6 

Itsenäisyys ja omatoimisuus 2 4 8 

Ahkeruus 2 5 10 

Kielitaito 2 3 6 

Yrittäjyyspotentiaali   85 
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Painokertoimet ovat yritys- ja toimialakohtaisia, ja niiden asettaminen kohdalleen vaatii 

laajaa liiketoiminta- ja asiakasrajapintakokemusta. Taulukon 1 tulosta voidaan arvioida 

esimerkiksi seuraavasti: 

 

31 – 65  Lähtökohta yrittäjyydelle on huono 

66 – 95  Lähtökohta yrittäjyydelle on keskitasoa 

96 – 128  Lähtökohta yrittäjyydelle on hyvä 

 

Yrittäminen on erittäin vaativaa, ja siksi eteenpäin kannattaa jatkaa vain, jos 

yrittäjyyspotentiaali on vähintään keskitasoa. Jos tulos on sellainen, että yrittäjyys näyttää 

mahdolliselta, tulee yrityksen perustamishanke projektoida esimerkiksi liitteen 2 mukaisesti 

heti alusta alkaen. Perustamiseen vaadittava työ- ja tehtävämäärä on niin suuri, että 

dokumentointi, vaiheistus, resursointi ja aikatauluttaminen on välttämätöntä. Yrityksen 

perustamisen pääportaat on kuvattu kuvassa 2. 

 

       TOIMINTA        

      RESURSSIT       

     YRITYKSEN PERUSTAMINEN      

    RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN     

   YRITYSMUODON VALINTA JA PÄÄTTÄMINEN    

  RAHOITUS-, REKRYTOINTI- JA LUVANVARAISUUSSELVITYS   

 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA  

YRITYSIDEA → LIIKEIDEA JA PÄÄTÖS YRITTÄJÄKSI RYHTYMISESTÄ 

 

Kuva 2. Yrityksen perustamisen pääportaat 

2.2 Yritysidea 

Yrityksen perustaminen lähtee liikkeelle yrittäjyyspäätöksestä ja yritysideasta. Yritysidealla 

pyritään kannattavaan liiketoimintaan ja siinä kuvataan, mihin yrityksen olemassaolo 

perustuu. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myös arviointikriteerien merkitys ja pyrkiä 
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analysoimaan yritysideaa mahdollisimman objektiivisesti. Yritysidean huolellinen 

määritteleminen on erittäin tärkeää, koska koko tuleva liiketoiminta on sen varassa. 

 

Yritysidean tulee olla mahdollisimman omaperäinen, ja sen pitää erottua kilpailijoiden 

yritysideoista. Omaperäisyys antaa kilpailuetua, mikäli idea on toteutuskelpoinen ja 

uskottava. 

2.3 Liikeidea 

Yritysideasta jalostetaan liikeidea. Liikeidea on kannattavan yritystoiminnan pohja, ja siinä 

kuvataan tuotteen tai palvelun hyöty asiakkaalle, tärkeimmät asiakkaat ja yrityksen tuleva 

toimintatapa. Liikeidea ja siitä johdettu liiketoimintasuunnitelma tehdään sekä oman 

toiminnan johtamista varten että ulkopuolisia sidosryhmiä ajatellen mm. rahoitusjärjestelyitä 

varten. Muodoltaan liikeidean tulee olla informatiivinen ja selkeä, jotta sen perusteella 

voidaan tarvittaessa tehdä pitkänkin aikavälin rahoituspäätöksiä. 

 

Liikeidea on kuin arvopaperi, ja sen julkaisemista ja esittelemistä kannattaa rajoittaa. 

Julkaisemisen ja esittelemisen turvallisuutta voidaan parantaa esimerkiksi 

vaitiolovakuuksilla, joilla arvioijat sitoutuvat pitämään salassa kaiken näkemänsä ja 

saamansa tiedon. Liikeideaa voidaan analysoida ja arvioida mm. seuraavista näkökulmista: 

• tuotteen tai palvelun hyöty asiakkaalle; mitä teemme ja miksi 

• asiakkaat; ketkä ovat tärkeimmät asiakkaat ja miksi 

• yrityksen toimintatapa; miten toimimme ja miten menestymme. 

2.3.1 Tuotteen tai palvelun hyöty asiakkaalle; mitä teemme ja miksi 

Liikeideassa kuvataan tuotteen tai palvelun hyöty asiakkaalle. Tästä näkökulmasta on 

tärkeää kuvata, mitä vahvuuksia tuotteella tai palvelulla on, miten tuote erottuu 

kilpailijoiden tuotteista ja miksi yritys tulee menestymään. Erottuminen on keskeinen 

kilpailutekijä tämän päivän markkinataloudessa, joten sen esille tuominen ja jalostaminen on 

välttämätöntä.  

 

Erottuminen ei kuitenkaan takaa menestystä, ellei erottavia tekijöitä osata jalostaa 

asiakashyödyksi ja kertoa hyödyistä asiakkaille. Tyypillisesti Suomessa ollaan ”huonoja” 

tuomaan itseään esiin itsetietoisesti, mutta asiakashyödyn kautta oman osaamisen esille 

tuominen on välttämätöntä. 
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2.3.2 Asiakkaat; ketkä ovat tärkeimmät asiakkaat ja miksi 

Liikeidean asiakasnäkökulmassa kuvataan markkinasegmenttejä ja asiakaskuntaa. Tästä 

näkökulmasta tulee käydä läpi eri asiakassegmentit ja tutkia, miksi ja miten missäkin 

asiakassegmentissä menestytään. 

 

Lisäksi on tärkeää miettiä ja päättää, toimiiko tuleva yritys kuluttajamarkkinoilla vai 

keskittyykö yrityksen toiminta ainoastaan yritysten väliseen kaupankäyntiin (b to b market). 

Näiden asiakassegmenttien erilaisuus tulee ottaa huomioon myös 

liiketoimintasuunnitelmassa. 

2.3.3 Toimintatapa; miten toimimme ja miten menestymme 

Toimintatavassa kuvataan, miten yritys toimii ja miten se menestyy markkinoilla. 

Toimintatavan kuvaustapoja on useita, joista esimerkiksi Euroopan laatupalkintomalliin 

pohjautuva Suomen laatupalkintomallin mukainen kuvaustapa antaa hyvän lähtökohdan 

toimintatavan kuvaamiselle. Siinä kuvataan yrityksen toiminta seuraavista näkökulmista: 

• yleiskuvaus yrityksestä 

• johtajuus 

• toimintatapa ja strategia 

• henkilöstö 

• kumppanuudet ja resurssit 

• prosessit. 

 

Laatupalkintomallissa tulokset syntyvät toiminnan seurauksena, eikä tuloksia voida parantaa 

muuten kuin toimintaa kehittämällä. Toiminnan tulokset esitetään seuraavasti: 

• asiakastulokset 

• henkilöstötulokset 

• yhteiskunnalliset tulokset 

• liiketoiminnan tulokset. 

Laatupalkintomalli antaa valmiin ja testatun rungon toimintatavan kuvaamiselle ja 

arvioimiselle ja auttaa näin yrityksen perustajaa pohtimaan tulevaa liiketoimintaa 

syvällisesti. Mallin runko on esitetty liitteessä 1. 
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3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

Liiketoimintasuunnitelma on keskeinen osa yrityksen perustamista. 

Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen koko suunniteltu toiminta ja sen avulla 

liikeidea jalostetaan konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Hyvä liiketoimintasuunnitelma 

on myös tärkeä osa yrityksen rahoitussuunnittelua, koska rahoittajat ja pääomasijoittajat 

arvioivat mahdollista sijoituskohdettaan erityisesti liiketoimintasuunnitelman pohjalta. 

Liiketoimintasuunnitelma on osa uuden tai alkavan yrityksen aineetonta pääomaa ja toimii 

kuin arvopaperi. Liiketoimintasuunnitelman sisältö on tyypillisesti seuraavanlainen: 

• perustiedot yrityshankkeesta ja perustajista 

• kuvaus yrityshankkeesta 

• perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle 

• tuleva liiketoiminta, tuotteet ja palvelut 

• pääoman tarve ja rahoitus 

• kannattavan toiminnan edellytykset 

• SWOT-analyysi yrityshankkeesta 

• yhteenveto ja johtopäätökset. 

3.1 Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajista 

Tiedot yrityshankkeesta kuvataan seuraavasti: 

• nimi 

• toimiala 

• toiminta-ajatus 

• toiminta-alue 

• sijaintipaikkakunta. 

Tiedot perustajista kuvataan seuraavasti: 

• nimi/nimet 

• koulutus ja kokemus 

• taloudelliset resurssit 

• perustamismotiivit. 

Tietojen asianmukainen ja todenperäinen kirjaaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien 

kokemus ja koulutustausta nousee esille. Onnistuminen edellyttää laaja-alaista 

liiketoimintakokemusta, riittävää koulutusta ja osaamista. 
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3.2 Kuvaus yrityshankkeesta, tuotteet ja palvelut 

Yrityshankkeen kuvauksessa kuvataan yrityksen tuottamat tuotteet ja palvelut sekä niiden 

asema kilpailijoihin ja markkinatilanteeseen nähden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 

sellaisiin seikkoihin, joilla yritys ja sen tuotteet erottuvat kilpailijoista. 

 

Hyvin kuvattuna tuotteet ja palvelut saadaan myös nopeasti markkinoiden tietoisuuteen ja 

asiakkaiden käyttöön. Uusien tuotteiden ja palveluiden saaminen markkinoille on jatkuvaa 

kilpailua. Kilpailussa menestyvät tyypillisesti ne yritykset, jotka saavat tuotteensa tai 

palvelunsa markkinoille ensimmäisenä. Tämän vuoksi tuote- ja palvelukehitysprosessien 

tehokkuus on keskeisessä asemassa, kun yritys kuvaa toimintatapaansa ja prosessejaan ja 

asettaa niille tavoitteita. 

3.3 Toimialan kuvaus 

Toimialan kuvaamisella tulee arvioida yrityksen toimialan historiaa, nykyisyyttä ja tulevaa 

kehityssuuntaa. Toimialatuntemus on erittäin tärkeää aina, kun tuotteita tai palveluita 

myydään ja markkinoidaan asiakaskuntaan (erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä). 

Toimialatuntemuksen avulla asiakkaille voidaan kertoa tuotteiden ja palveluiden tuomista 

hyödyistä konkreettisin esimerkein ja hankinnoille voidaan laskea takaisinmaksuaikoja. 

Hyvä toimialatuntemus on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailuvalteista. 

3.4 Yrityksen tulevaisuudennäkymät 

Yrityksen tulevaisuudennäkymiä on hyvä analysoida riskikartoituksen (uhkakartoitus) 

avulla. Riskikartoituksen avulla tulevaisuuteen liittyvät asiat voidaan luokitella riskin 

(uhkan) todennäköisyyden ja vakavuuden yhdistelmänä kertomalla saadut tulokset 

keskenään. Tällä tavalla uhkia voidaan arvioida esimerkiksi seuraavasti: 

 

Riski 1 

• Markkinointi ei saa palvelua näkyväksi: 

o uhkan todennäköisyys 1 – 5 asteikolla 

o uhkan vakavuus toteutuessaan 1 – 5 asteikolla. 

 

Lopputuloksena uhkalle syntyy vakavuusluokka, joka esimerkiksi ylittäessään arvon 12 

vaatii riskinhallintasuunnitelman. Jäännösriskit tulee analysoida ja hyväksyä (ymmärtää 
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niiden mahdolliset vaikutukset) yrityksen johdon toimesta. Jäännösriskejä voidaan joissakin 

tapauksissa pienentää esimerkiksi vakuutuksilla. 

 

Riskienhallinta on yrityksen jatkuva prosessi, ja siksi sen avulla voidaan arvioida 

tulevaisuutta monesta näkökulmasta. Tyypillisesti riskienhallinnan kautta arvioidaan 

yrityksen seuraavia toimintoja: 

• liikeriskit (talous) 

• henkilöriskit 

• turvallisuusriskit (myös tietoturvallisuus) 

• omaisuus ja keskeytykset 

• sopimus- ja vastuuriskit 

• sidosryhmäriskit 

• ympäristöriskit. 

 

Riskienhallintavaatimus on myös mukana keskeisenä vaatimuksena lähes kaikissa 

laatustandardeissa. 

3.5 SWOT-analyysi 

SWOT-analyysilla arvioidaan yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, nähtävissä olevat 

mahdollisuudet ja uhkatekijät. SWOT-analyysi-nimitys muodostuu englanninkielisistä 

sanoista: strengths (=vahvuudet), weaknesses (=heikkoudet), opportunities 

(=mahdollisuudet) ja threats (=uhkatekijät).  SWOT-analyysi kuvataan usein taulukon 2 

mukaisesti. 

 

Taulukko 2. SWOT-analyysin arviointitaulukko 

Vahvuudet: 
 
 
 
 
 
 

Heikkoudet: 
 
 
 
 

Mahdollisuudet: 
 
 
 
 
 
 

Uhkatekijät: 
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4 RAHOITUS- JA REKRYTOINTISELVITYS 

Rahoitusselvitys tulee saattaa alulle jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen 

varsinaista yrityksen perustamista. Rahoitusselvityksellä pyritään turvaamaan yrityksen 

käyntiin saattaminen ja siihen tarvittava palvelu- ja tuotekehitys sekä myynti ja 

markkinointitoiminta ensimmäisen kahden vuoden ajalle. Hyvä liikeidea ja 

liiketoimintasuunnitelma antavat mahdollisuuden onnistua, mutta ne eivät takaa yrityksen 

menestystä. Jos liikeidea pohjautuu aineettoman pääoman hyödyntämiseen ja vahvaan 

teknologia- ja palveluosaamiseen, tulee yrityksen kiinnittää erityisesti huomiota 

rekrytointitilanteeseen. 

 

Hyvien ja osaavien ihmisen kanssa menestyminen onnistuu huomattavasti helpommin kuin 

osaamattomien ja ”väärien” ihmisten kanssa /2/. Tämä pätee melkein alalla kuin alalla. 

Tämän vuoksi, jo ennen varsinaisen yrityksen perustamista, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota rekrytointimarkkinoihin. Hyvistä ja osaavista ihmisistä on pääsääntöisesti aina 

pulaa eikä tällaisten henkilöiden palkkaaminen perustettavaan yritykseen ole välttämättä 

helppoa. Tästä syystä rekrytoinnin esiselvitys on syytä tehdä aina samassa yhteydessä 

rahoituksen esisuunnittelun kanssa. Tällöin on vielä mahdollista suunnitella ja rakentaa 

omistajuutta mahdollisten parhaiden ja osaavimpien henkilöiden kanssa. Osakkuus uudessa 

yrityksessä saattaa houkutella mukaan innovatiivisia osaajia, jotka omistajuuden kautta 

sitoutuvat perustettavaan yritykseen yrittäjähenkisesti. Tällainen henkilöstön sitoutuminen 

antaa hyvän mahdollisuuden toiminnan kokonaisvaltaiseen onnistumiseen. 

Yrityksen käyntiin saattaminen ”tyhjältä pöydältä” on ehkä kaikkein vaikein asia koko 

perustamisprosessissa. Siksi on erittäin tärkeää jo alusta alkaen kiinnittää huomiota hyvien 

ihmisten rekrytointimahdollisuuden luomiseen, riittävän pitkäaikaisen rahoitustuen 

hankkimiseen ja rohkeaan liikkeelle lähtöön. Hyvä yritysidea, siitä johdettu liikeidea ja 

liiketoimintasuunnitelma antavat mahdollisuuden menestyä. Toiminnan käynnistämiseen 

tarvitaan kuitenkin rahaa, asiakkaita, tuotteita ja palveluita. Tuotteet ja palvelut pitää saada 

tehokkaasti esille ja asiakkaiden tietoisuuteen ennen varsinaista toiminnan käynnistämistä, 

jotta kannattavan kasvun toimintaan päästään mahdollisimman nopeasti. Hyvät tuotteet ja 

palvelut, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö sekä kunnossa oleva talous varmistavat 

yrityksen käyntiin saattamisen. Tästä käynnistyy myös maineen kehittymisen prosessi ja 

tarinoiden kertominen. Uskottava ja hyvä tarina on yksi tämän päivän aineettoman pääoman 

tärkeimmistä menestystekijöistä /1/. 
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5 YRITYSTOIMINNAN LUVANVARAISUUS 

Yritystoiminnan aloittaminen saattaa edellyttää myös viranomaislupaa, jos elinkeinon 

harjoittaminen on säädetty luvanvaraiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaislupa on 

hankittava ennen yritystoiminnan aloittamista ja ilmoitus myönnetystä luvasta on 

toimitettava kaupparekisteriin. Lupaviranomaisina ovat useimmiten kunnan tai kaupungin 

viranomaiset, poliisipiirit, lääninhallitukset tai ministeriöt. Lääninhallituksen myöntämiä 

lupia ovat: 

• alkoholin anniskelu ja vähittäiskauppa 

• polttoaineiden ja räjähtävien aineiden kauppa 

• vartioimisliike ja yksityisetsivät 

• liikenteen harjoittaminen, taksi, autokoulu, sairaankuljetus 

• ampuma-aseiden ja –tarvikkeiden kauppa 

• ympäristöluvat, esimerkiksi soranottolupa 

• yksityisen terveydenhuollon palvelut. 

 

Muita luvanvaraisia elinkeinoja ovat: 

• Sähkölaitemyynti ja sähkölaitteisiin liittyvät palvelut muuhun kuin omaan käyttöön. 

Näihin luvan myötää Turvatekniikan keskus TUKES. 

• Matkatoimistopalvelut, joihin luvan myöntää Kuluttajavirasto. 

• Alkoholin valmistus ja maahantuonti, johon luvan myöntää Sosiaali- ja 

terveyshuollontuotevalvontakeskus STTV. 

• Tuontiin liittyvät luvat myöntää Tullilaitos. 

 

Edellä mainittujen lupien lisäksi useiden elinkeinojen harjoittaminen edellyttää 

ilmoitusmenettelyä. Lupaa vaativasta ja ilmoitustenvaraisesta toiminnasta saa lisätietoa 

muun muassa uusyrityskeskuksista /7/. 

6 YRITYSMUODON VALINTA 

Yritys- ja liikeidean sekä liiketoimintasuunnitelman arvioinnin jälkeen päätetään, missä 

yhtiömuodossa ja minkä laajuisena yritystoimintaa halutaan harjoittaa. Yritystoiminnan on 

täytettävä aina tietyt tunnusmerkit, joiden perusteella yhtiömuodot voidaan jakaa mm. 

seuraaviin toimintamuotoihin: 

• elinkeinonharjoittaja 
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• ammatinharjoittaja 

• liikkeenharjoittaja 

• avoin yhtiö 

• kommandiittiyhtiö 

• osakeyhtiö 

• osuuskunta 

• yhdistys. 

6.1 Ammatinharjoittaja 

Ammatinharjoittajalla ei tarvitse olla kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa muuta 

toimipaikkaa. Tavallisesti ammatinharjoittaja on myös sitonut toimintaansa vähemmän 

pääomaa kuin liikkeenharjoittaja eli toiminimenhaltija. Ammatinharjoittajana toimiminen on 

yksinkertaista, ja toiminnan käynnistämiseen riittää verottajalle tehtävä yritystoiminnan 

aloittamisilmoitus. Tekemisistään ammatinharjoittaja vastaa itse henkilökohtaisesti. 

Ammatinharjoittajina toimivat yleensä terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, kuten lääkärit, 

logopedit ja hierojat. 

6.2  Liikkeenharjoittaja (toiminimi) 

Yksityinen toiminimi on luonnollisin pienyrityksen toimintamuoto silloin, kun yrittäjä 

toimii yksin ja hänellä on kiinteä osto- tai myyntipaikka, jossa hän harjoittaa 

elinkeinotoimintaa. Perustamiseen liittyvät toimenpiteet ovat vähäiset, ja yritys on osa 

omistajansa varallisuutta. Toiminimessä yrittäjällä on rajoittamaton vastuu eli henkilö vastaa 

toiminnasta koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Näin ollen henkilö ottaa suuren 

taloudellisen riskin perustaessaan tällaisen yrityksen. Toiminimi on kuitenkin helppo 

muuttaa toiminnan laajentuessa ja verotettavan tulon kasvaessa muuksi yritysmuodoksi 

ilman raskaita veroseuraamuksia. 

6.3 Avoin yhtiö 

Avoimen yhtiön voi perustaa vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet ovat keskenään tasa-

arvoisessa asemassa päättämässä yrityksen asioista ja heistä jokainen vastaa kaikista yhtiön 

veloista myös henkilökohtaisella omaisuudellaan. 

 

Avoimen yhtiön perustamisen vaiheisiin kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet: 

• ilmoituslomake kaupparekisteriin 

• yhtiösopimus ilmoituslomakkeen liitteeksi. 
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6.4 Kommandiittiyhtiö 

Kommandiittiyhtiössä on vastuunalaisten yhtiömiesten lisäksi yksi tai useampi äänetön 

yhtiömies, jonka tehtävänä on lähinnä rahoittaa yhtiön toimintaa. Äänettömillä yhtiömiehillä 

ei ole päätösvaltaa yrityksen toimintaan liittyvissä asioissa, vaan heidän vastuunsa rajoittuu 

sijoittamaansa pääomaan. Vastuunalaisten yhtiömiesten asema on samanlainen kuin 

avoimen yhtiön yhtiömiesten asema. Kommandiittiyhtiössä ei ole pakollisia hallintoelimiä. 

 

Kommandiittiyhtiön perustamisen vaiheisiin kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet: 

• ilmoituslomake kaupparekisteriin 

• yhtiösopimus ilmoituslomakkeen liitteeksi. 

6.5 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, ja osakeyhtiön velvoitteista vastaa vain osakeyhtiö 

itse. Osakeyhtiön perustajat, hallituksen jäsenet tai osakkaat eivät ole yhtiön toimista 

henkilökohtaisesti vastuussa. Osakeyhtiö tarjoaa parhaat mahdollisuudet laajemmallekin 

liiketoiminnalle. Osakeyhtiön pakollisia toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja 

tilintarkastajat. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoma on 2500 € ja julkisen osakeyhtiön 

80 000 €. 

 

Osakeyhtiön perustamisen vaiheisiin kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet: 

• kirjallisen perustamissopimuksen laatiminen 

• yhtiöjärjestyksen liittäminen tai ottaminen perustamissopimukseen 

• osakkeiden merkintä ja perustamissopimuksen allekirjoittaminen 

• osakepääoman maksaminen 

• yhtiön ilmoittaminen kaupparekisteriin 

• yhtiön merkitseminen kaupparekisteriin. 

 

Pienyritystoiminnan kannalta osakeyhtiön rasitteena ovat raskaat hallinnolliset 

osakeyhtiölaissa säädetyt velvoitteet. 

6.6 Osuuskunta 

Osuuskunta on yhteisö, jonka jäsenmäärää eikä pääoma ole ennalta määrätty. Osuuskunnan 

tarkoituksena on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 

tukemiseksi. Osuuskunnassa jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita 
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tai palveluita, jotka osuuskunta järjestää tytäryhteisönsä avulla tai muualla tavalla. 

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on 

pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 

 

Osuuskunnan perustamisen vaiheisiin kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet: 

• perustamisasiakirja laadittava 

• järjestäytymiskokous pidettävä 

• rekisteri-ilmoitus laadittava 

• ilmoitusmaksu maksettava 

• osuuskunta rekisteröitävä. 

6.7 Yhdistys 

Yhdistys perustetaan aina määrätyn tai määrättyjen tarkoitusten yhteistä toteuttamista 

varten. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot eivät saa olla lain eivätkä hyvien tapojen 

vastaisia. Yhdistyksen perustamisesta on tehtävä perustamiskirja, jonka allekirjoittaa 

vähintään kolme yhdistyksen jäseneksi liittyvää jäsentä. Rekisteröidyn aatteellisen 

yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhdistyksen puolesta tehdyistä 

sitoumuksista. Yhdistyksen pakollisia toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja 

tilintarkastajat. Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen. Yhdistymisvapaus kuuluu 

Suomen perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin. 

6.8 Yritysmuotojen vertailu 

Taulukossa 3 on vertailtu eri yhtiömuotoja yleisellä tasolla. 

 

Taulukko 3. Yhtiömuotojen vertailu yleisellä tasolla 

Yhtiömuoto Perustaminen Vastuut Kenelle 

Ammatinharjoittaja Toimiminen 
perustaminen ja 
käynnistäminen 
yksinkertaista. 

Henkilökohtainen 
vastuu kaikista 
kustannuksista. 
 

Lääkärit, 
hierojat, 
kiropraktikot. 

Liikeenharjoittaja Toimiminen 
perustaminen ja 
käynnistäminen 
yksinkertaista. 

Liikkeenharjoittajalla 
on rajaton vastuu 
koko 
henkilökohtaisella 
omaisuudellaan. 
 

Pienyritykset, 
kun yrittäjä 
toimii yksin. 
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Yhtiömuoto Perustaminen Vastuut Kenelle 

Avoin yhtiö Avoin yhtiö on melko 
helppo perustaa ja 
perustamiskustannukset 
ovat edulliset. 

Yhtiömiehet ovat 
henkilökohtaisella 
omaisuudellaan 
vastuussa yrityksen 
toiminnasta. 
 
Kaikki yhtiömiehet 
vastaavat toisten 
yhtiömiesten 
tekemistä 
sopimuksista. 

Pienet 
yritykset. 

Kommandiittiyhtiö Kommandiittiyhtiö on 
melko helppo perustaa ja 
perustamiskustannukset 
ovat edulliset. 
 

Vastuunalaisella 
yhtiömiehellä on 
samat oikeudet 
edustaa yhtiötä kuin 
avoimen yhtiön 
yhtiömiehellä. 
 
Äänettömällä 
yhtiömiehellä ei ilman 
eri sopimusta ole 
oikeutta edustaa 
yhtiötä eikä hoitaa 
sen asioita. 

Pienet 
palvelualan 
yritykset, 
perheyhtiö. 

Osakeyhtiö Osakeyhtiön 
perustaminen vaatii 
lainsäädännöllistä 
osaamista. 
Vähimmäispääoma 
On 2 500 €. 

Osakkaat eivät ole 
henkilökohtaisella 
omaisuudellaan 
vastuussa yhtiön 
toiminnasta. 
 

Lähes kaikille 
mahdollinen. 

Osuuskunta Osuuskunta on helppo 
perustaa ja 
perustamiskustannukset 
ovat edulliset. 

Hallitus edustaa 
osuuskuntaa ja 
kirjoittaa sen 
toiminimen. 

Maaseutu- 
kylien 
kehittäjät, 
energia-
tuotannon ja 
vesihuollon 
järjestäjät. 

Yhdistys Yhdistyksen 
perustamisesta on 
tehtävä perustamiskirja, 
johon on liitettävä 
yhdistykselle laaditut 
säännöt. Perustamiskirja 
on päivättävä ja 
vähintään kolmen 
yhdistyksen jäseneksi 
liittyvän on 
allekirjoitettava se. 

Rekisteröity yhdistys: 
- Jäsenet eivät 
vastaa 
henkilökohtaisesti 
yhdistyksen 
velvoitteista. 
 
Rekisteröimätön 
yhdistys: 
- Toiminnasta 
kantavat vastuun ne, 
jotka ovat  
osallistuneet vastuun 
aiheuttavaan 
toimintaan. 

Puolueet, 
seurat 
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7 LOPULLINEN RAHOITUSSUUNNITTELU 

Lopullinen rahoitussuunnittelu ja rahoituksen järjestäminen on keskeinen osa uuden 

yrityksen perustamista vakaalle pohjalle. Tässä yhteydessä tulee myös harkita vakavasti 

omaa sijoitusmahdollisuuttaan yritystoiminnan käynnistämiseksi sekä erilaisia tukia, lainoja, 

avustuksia, rahoittajia ja pääomasijoittajia. Keskeisimmät rahoitus- ja tukitahot ovat 

seuraavat: 

• Finnvera Oyj 

• Tekes 

• Sitra 

• Työvoima- ja elinkeinokeskus 

• Finpro 

• erilliset pääomasijoittajayhtiöt. 

7.1 Finnvera Oyj 

Finnvera Oyj on valtion omistama yritys, joka parantaa ja monipuolistaa yritysten 

rahoitusmahdollisuuksia mm. seuraavin keinoin: 

• lainoin 

• takauksin 

• vienninrahoituspalveluin. 

 

Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja 

viennin kehitystä. Tyypillisesti Finnvera jakaa riskiä muiden sijoittajien kanssa. 

 

Finnvera on markkinoita täydentävä riskirahoittaja, joka: 

• kehittää erityisesti PK-yrityksiä 

• tukee yritysten kansainvälistymistä 

• edistää valtion elinkeino- ja alunpoliittisia toimenpiteitä. 

 

Finnveralla on laaja näkemys yritystoiminnan perustamisesta ja kehittämisestä. Tämän 

lisäksi Finnvera julkaisee laajasti aineistoa mm. liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen, 

kansainvälistymiseen, laadunhallintaan, hallitustyöskentelyyn ja taloushallintaan. 
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7.2 Tekes 

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja 

kehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan 

kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja. 

Toiminnallaan Tekes edistää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, kasvattaa tuotantoa ja 

vientiä sekä luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. 

 

Tekes rahoittaa alkavia yrityksiä mm. seuraavilla tavoilla: 

• perustamislaina 

• valmistelurahoitus. 

 

Perustamislaina on tarkoitettu jakamaan teknologiayritysten perustamiseen liittyviä riskejä 

ja madaltamaan yrityksen perustamiseen liittyvää kynnystä /13/. Perustamislainan saamisen 

edellytyksenä on, että yritystoiminta ei ole vielä alkanut ja että liikeidea perustuu 

innovatiiviseen osaamiseen ja uuteen teknologiaan. Tämän vuoksi liikeidean informatiivinen 

kuvaaminen on erittäin tärkeää. 

 

Perustamislaina myönnetään projektille, jolla yrityksen toiminta käynnistetään. Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että projektista laaditaan projektisuunnitelma, joka kuvaa yrityksen 

perustamisen vaiheet, resurssit, vastuut ja aikataulun. Projektisuunnitelma on joka 

tapauksessa välttämätön työkalu yrityksen perustamisessa. Liitteessä 2 on kuvattu yksi 

esimerkki yrityksen perustamiseen ja toiminnan käyntiin saattamiseen tarkoitetusta 

projektisuunnitelman rungosta. 

 

Valmistelurahoituksella parannetaan ja mahdollistetaan alkavien yritysten käynnistystä /13/. 

Alkava yritys voi teettää valmistelurahalla selvityksiä esimerkiksi uusien innovatiivisten ja 

teknologialähtöisten tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi. Tällaisia selvityksiä ovat mm. 

seuraavat kokonaisuudet: 

• tuote- ja palvelukehityssuunnitelmat  

• liiketoimintasuunnitelmat  

• kansainvälistymiseen tähtäävät selvitykset (kuten markkina-analyysit, 

kilpailijaselvitykset tai juridiikkaselvitykset). 
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Tekesillä on erittäin laaja-alainen kokemus yritysten teknologiahankkeiden tukemisesta ja 

innovatiivisten teknologia”hyppyjen” tukemista.  

7.3 Sitra 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka 

edistää yhteiskunnan hyvinvointia eduskunnan valvonnassa. Sitran tehtävät on määritelty 

laissa.  

 

Sitran tehtävänä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä 

ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä /12/. Sitran toimintaa 

ohjaa visio menestyvästä ja osaavasta Suomesta. Tulevaisuuteen katsominen ja usko 

teknologian hyödyntämisen tuomaan hyvinvointiin ovat aina olleet keskeisiä arvoja Sitran 

toiminnassa. 

 

Sitra rahoittaa yrityksiä tyypillisesti ohjelmien kautta, jotka jakautuvat seuraaviin osa-

alueisiin: 

• terveydenhuolto 

• elintarvikkeet ja ravitsemus 

• ympäristö 

• Venäjä 

• Intia. 

 

Ohjelma-alueiden sisällä ohjelmia voidaan hyödyntää mm. strategiaprosessien 

suunnitteluun, kokeiluhankkeisiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

 

Palvelumuotona Sitra tarjoaa mm. hyvien liikeideoiden pääsyä pääomasijoitusten piiriin. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa oman liikeidean mahdollinen arvo ja huolehtia 

tiedon salassapitovelvoitteiden siirtymisestä arvioijille. Sitran tuen toimialat ovat keskeisesti 

tekemisissä terveydenhuollon, elintarvike- ja ravitsemusalan ja ympäristöalan alueella.  

7.4 Työvoima- ja elinkeinokeskus 

TE-keskukset tukevat PK-yritysten perustamista, laajentamista ja kehittämistä tarjoamalla 

neuvonta- ja koulutuspalveluita sekä rahoitusta /5/.   

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ  

Tero Leppänen 26 (35)
 
 

 

TE-keskuksen yritysrahoituksen tavoitteena on edistää pienten ja keskisuurien yritysten 

toimintaedellytyksiä suuntaamalla rahoitusta hankkeisiin, joissa rahoituksella arvioidaan 

olevan merkittävää vaikutusta hankkeen toteuttamisen, yrityksen menestyksen ja 

työllisyyden kannalta. 

 

Alkavan yrityksen käynnistämistuet: 

• perustamislaina 

• starttiraha 

• työllisyyspoliittinen projektituki 

• maaseudun pienyritysten käynnistämistuki 

• uusien elinkeinojen aloittaminen maaseudulla. 

 

Alkavan yrityksen investointituet: 

• investointituki PK-yrityksille 

• energiatuki 

• maaseudun pienyrityksen investointituki 

• maataloustuotteiden jalostuksen investointituki. 

 

Alkavan yrityksen kehittämistuet: 

• PK-yrityksen kehittämistuki 

• energiatuki selvityshankkeisiin 

• Tekesin rahoitus alkaville yrityksille 

• maataloustuotteiden jalostuksen kehittämistuki 

• kehittämisavustus maaseudun pienimuotoiseen elinkeinotoimintaan. 

 

Rahoitus on aina harkinnanvaraista tukea ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen 

tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Mukana on usein sekä EU:n rahoitusta että 

kansallista rahoitusta. 

 

TE-keskusten neuvontapalvelut ovat pääosin maksuttomia /5/. 

7.5 Finpro 

Finpro on suomalaisten yritysten perustama rekisteröity yhdistys, jonka jäseninä on noin 560 

suomalaista yritystä, Elinkeinoelämän Keskusliitto sekä Suomen Yrittäjät. Finpron jäsenet 
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luovat edellytyksen toiminnalle, jolla suomalaisten yritysten kansainvälistymistä voidaan 

nopeuttaa ja jonka avulla voidaan siirtää Finprohon vuosien varrella kertynyt kokemus 

yritysten eduksi. 

7.6 Erilliset pääomasijoittajat 

Erilliset pääomasijoittavat sijoittavat lupaaviin yrityksiin ja innovatiivisiin 

liiketoimintaideoihin ulkopuolista riskirahaa. Sijoittaminen perustuu tyypillisesti ajatukseen, 

jossa pääomasijoittajat maksimoivat rahalleen mahdollisimman hyvän voiton 

mahdollisimman lyhyessä ajassa. Pääomasijoittajat saavat tyypillisesti rahoilleen parhaan 

vastineen, kun yritys listautetaan tietyn ajan jälkeen pörssiin tai myydään sopivan hetken 

tullen jollekin toiselle yritykselle. 

 

Pääomasijoittajien ottaminen mukaan liiketoimintaan asettaa paljon vaatimuksia 

taloudenhoidon, ennustamisen ja budjetoinnin näkyvyydelle yrityksessä. Sijoittavat haluavat 

tyypillisesti seurata sijoittamansa pääoman tuottoa kvartaalitasolla ja asettaa tulostavoitteita 

kasvuhakuisten ennusteiden kautta.  Sijoittajien toimintatapa on usein erilainen kuin 

perheyrityksissä, joten pääomasijoittajien mukaan ottamista kannattaa arvioida myös omien 

arvojen ja kasvutavoitteiden kautta. Paljon panostusta vaativa, erittäin kasvuhaluinen ja 

kansainvälisyyttä tavoitteleva yritys tarvitsee tyypillisesti tuekseen pääomasijoittajia, jotta 

”tuotteet” saadaan maailmanluokan tuotteiksi. Perheyrityksessä kasvutavoitteet ovat 

tyypillisesti rauhallisemmat ja perustuvat usein ns. kannattavan kasvun strategiaan, jossa 

toimintaa kehitetään omalla tulorahalla. 

8 YRITYKSEN PERUSTAMIS- JA ALOITUSILMOITUKSEN TEKEMINEN 

Rahoitusjärjestelyiden ja –päätösten valmistuttua perustetaan yritys halutun muotoisena 

valitulle toimialalle. Tässä yhteydessä tehdään perustamis- ja aloitusilmoitukset sekä 

tarvittavat muut luvat ja ilmoitukset. Perustaminen toteutetaan kohtien 8.1 – 8.3 mukaisesti. 

8.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) 

Toiminimen perustaminen tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verottajalle. Nämä ilmoitukset 

tehdään Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään lomakkeella Y3. Jos toiminta ei ole 

luvanvaraista, voidaan yritystoiminta aloittaa heti ilmoituksen jättämisen jälkeen. 
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8.2 Kommandiittiyhtiö 

Kommandiittiyhtiö (henkilöyhtiö) tulee ilmoittaa kaupparekisteriin ja verottajalle Yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmän lomakkeella Y2. Henkilöyhtiö tarvitsee myös 

elinkeinoluvan, mikäli kyseessä on luvanvarainen elinkeino. 

 

8.3 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan seuraavat asiakirjat: 

• perustamiskirja 

• yhtiöjärjestys 

• perustamiskokouksen pöytäkirja (yhtiö voidaan perustaa perustamiskokousta pitämättä, 

jos perustajat merkitsevät kaikki osakkeet) 

• hallituksen pöytäkirja 

• mahdollinen lunastuslauseke. 

 

Perustamisasiakirjoja on laadittava riittävä määrä (osakkaille, kirjanpitäjälle, 

tilintarkastajalle, pankkiin, kaupparekisteriin ja verottajalle) joko alkuperäisinä tai oikeaksi 

todistettuina kopioina. 

9 VAKUUTUKSET 

Riskienhallinta on keskeinen osa yritystoimintaa, ja hyvällä riskienhallintamenettelyllä 

varmistetaan yrityksen toiminnan häiriöttömyys ja toimintavarmuus. Riskien arvioinnin ja 

analysoinnin kautta yritys pystyy arvioimaan myös vakuutusten tarvetta 

liiketoimintalähtöisesti. Vakuutuksilla pyritään pienentämään ja hallitsemaan riskejä sekä 

varmistamaan toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa. 

 

Yrityksen tarvitsemia vakuutuksia ovat tyypillisesti seuraavat vakuutukset: 

• Omistajayrittäjien henkilövakuutukset: 

o yrittäjien tapaturmavakuutus (tapaturmat ja ammattitaudit), pakollinen /10/ 

o eläketurvavakuutus (YEL), pakollinen /10/. 

• Työntekijöiden henkilövakuutukset: 

o lakisääteinen tapaturmavakuutus, pakollinen /10/ 

o eläketurvavakuutus (TEL, LEL, TaEL), pakollinen /10/ 

o vapaaehtoiset henkilövakuutukset. 
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• Omaisuusvakuutukset: 

o käyttöomaisuus 

o vaihto-omaisuus 

o vieras omaisuus 

o kuljetettava tavara 

o rakennukset (valmiit, rakenteilla olevat, korjattavana olevat) 

o kuljetuskalusto (autot ja työkoneet), lakisääteinen liikennevakuutus, pakollinen 

/10/. 

• Toimintavakuutukset: 

o keskeytysvakuutukset 

o vastuuvakuutukset 

o oikeusturvavakuutukset 

o luottovakuutukset 

o takausvakuutukset. 

 

Yrityksen tarvitsemia vakuutuksia tarjoavat lähes kaikki vakuutusyhtiöt, joita ovat mm.: 

• Pohjola 

• Tapiola 

• Turva 

• Ilmarinen 

• Varma 

• Fennia. 

10 KIRJANPITO JA TILINTARKASTUS 

Yrittäjät ovat toiminnastaan kirjanpitovelvollisia. Ammatinharjoittajien 

kirjanpitovelvollisuutta on kuitenkin kevennetty liikkeenharjoittajien 

kirjanpitovelvollisuuteen verrattuna. Ammatinharjoittaja, jonka toiminta ei ole yhtä laajaa 

kuin liikkeenharjoittajien ja toiminta perustuu olennaisilta osin elinkeinonharjoittajan omaan 

osaamiseen, ei ole velvollinen noudattamaan kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpitoon on 

kuitenkin merkittävä tulot, oma käyttö, menot, korot ja verot. Tilinpäätös on laadittava lain 

edellyttämällä tavalla kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilikausi on 

kalenterivuosi. Elinkeinonharjoittajan yritykseen ei tarvitse valita erillistä tilintarkastajaa. 
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Tilikausi on 12 kuukautta. Ammatinharjoittajien tilikausi on kalenterivuosi, mutta muiden 

tilikausi määrätään yhtiösopimuksessa tai -järjestyksessä. Ensimmäinen tilikausi voi 

poikkeuksellisesti olla enintään 18 kuukautta tai vähemmän kuin 12 kuukautta. 

Liiketoimintaa lopetettaessa tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi voi olla 

myös enintään 18 kuukautta. Elinkeinonharjoittajankin on toimitettava 

tilinpäätösasiakirjansa kaupparekisteriin, mikäli yritys on hyvin suuri. Rajat ovat samat kuin 

kommandiittiyhtiöllä. 

10.1 Henkilöyhtiöt 

Liiketoimintaa harjoittavien avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden on pidettävä 

kahdenkertaista kirjanpitoa. Kirjanpidosta huolehtiminen on säädetty vastuunalaisten 

yhtiömiesten tehtäväksi. Henkilöyhtiön tilikausi on 12 kuukautta, ja se voi päättyä vuoden 

aikana sopivaksi katsottuun aikaan. Liiketoimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tai tilikautta 

muutettaessa tillikausi voidaan lyhentää alle 12 kuukauteen tai pidentää enintään 18 

kuukauteen. 

 

Kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten on myös allekirjoitettava tilinpäätös. Henkilöyhtiössä 

on aina oltava erillinen tilintarkastaja. Henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa on oltava määräys 

tilintarkastajien lukumäärästä, jos yhtiössä on enemmän kuin yksi tilintarkastaja. 

Tilintarkastajien kelpoisuusvaatimukset ovat vastaavat kuin osakeyhtiön tilintarkastajilla. 

10.2 Osakeyhtiö 

Osakeyhtiön on aina pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa. Vastuu kirjanpidon 

asianmukaisesta hoitamisesta on ensisijaisesti toimitusjohtajalla ja toissijaisesti hallituksella. 

Yhtiön tilikausi on 12 kuukautta, ja se voi päättyä milloin tahansa kalenterivuoden aikana. 

Liiketoimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tai tilikautta muutettaessa tilikausi voidaan 

lyhentää alle 12 kuukauteen tai pidentää enintään 18 kuukauteen. 

 

Osakeyhtiössä tilintarkastus on pakollinen. Suuremmissa yhtiöissä tilintarkastajaksi on 

valittava hyväksytty tilintarkastaja eli HTM- tai kauppakamarin hyväksymä KHT-

tilintarkastaja. Julkisessa osakeyhtiössä täytyy aina olla ainakin yksi tilintarkastaja ja hänellä 

on oltava varamies. 

 

Osakeyhtiö on aina velvollinen toimittamaan tilinpäätösasiakirjansa Patentti- ja 

rekisterihallitukseen rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja taseen 
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vahvistamisesta. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ajallaan rekisteröitäväksi, voi Patentti- ja 

rekisterihallitus vaatia niitä rekisteröitäväksi sakon uhalla /11/. 

10.3 Osuuskunta 

Osuuskunnan on pidettävä kirjanpitoa samalla tavoin kuin osakeyhtiön. Osuuskunnan on 

myös aina toimitettava tilinpäätösasiakirjansa Patentti- ja rekisterihallitukseen 

rekisteröitäväksi /11/. 

11 REKRYTOINTI 

Rekrytointi on keskeinen osa yritystoiminnan aloittamista. Esikartoituksen jälkeen pyritään 

löytämään mahdollisimman osaavia ja oppimiskyisiä henkilöitä perustettavaan yritykseen. 

Kun yritystoiminnalla pyritään pitkäaikaiseen ja kestävään toimintaan, on palkattaviin 

henkilöihin sitouduttava pitkäjänteisesti. 

 

Rekrytointikanavia on useita, ja seuraavassa on kuvattu niistä tyypillisimmät: 

• sanomalehdet  

• henkilökohtainen tunteminen (rekrytointipalkkiot) 

• internet-sivustot (www.mol.fi, www.uranus.fi, www.monster.fi, www.jobline.fi) 

• yrityksen omat www-sivut. 

 

Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös ns. ”Headhunting”-menetelmää, jolla pyritään 

palkkaamaan osaava ja lahjakas henkilö suoraan jonkun toisen palveluksesta omaan 

yritykseen. Menetelmä on kuitenkin riskialtis ja saattaa tulla kalliiksi rekrytoijalle. 

12 TOIMITILAT 

Yrityksen perustamisen yhteydessä yritykselle tulee hankkia myös toimintaan sopivat 

toimitilat. Toimitilojen tulee tukea liiketoimintaa sekä tilanäkökulmasta että 

sijaintipaikkansa suhteen. Toimitilojen valinnassa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin 

seikkoihin. 

• Tilojen rakenteellinen sopivuus liiketoiminnan luonteeseen: 

o hissit, portaat ja liukulaskut 

o varastot, palvelinhuoneet ja arkistot 

o toimistotilat ja vastaanotto. 

• Tilojen viihtyvyys ja käytettävyys: 

o valaistu, ilmastointi ja lämmitys 
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o saniteettitilat ja pukuhuoneet 

o ruokailutilat ja ruokailumahdollisuus 

o imago, maine ja luottamus. 

• Turvallisuus: 

o lukitukset, aitaukset ja hälytysjärjestelmät 

o ikkunoiden suojaukset ja vahvistukset 

o seinä-, ovi- ja kattoratkaisut. 

• Kustannustehokkuus: 

o neliö- tai hankintahinta 

o sähkö ja vesi. 

Toimitilojen sijainnilla saattaa olla suuri merkitys rekrytointien ja erilaisten avustusten 

kannalta. Tämän vuoksi asiaan kannattaa kiinnittää huomiota jo mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa ja huolehtia myös siitä, että toimitila-asiat tulevat projektoiduiksi. 

13 TYÖTTÖMYYSTURVA 

Yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi varmistaakseen työttömäksi 

joutuessaan ansiosidonnaisen päivärahan. Valittu vakuutustaso ei saa ylittää YEL-työtuloa 

(Ks. myös kohta 9 Vakuutukset). 

14 RISKIEN HALLINTA 

Yrityksen perustamisen yhteydessä on hyvä tehdä riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma 

yrittäjäksi lähdöstä. Riskianalyysivaiheessa tulee tunnistaa toiminnan käynnistämiseen ja 

itse toimintaan liittyvät riskit mahdollisimman kattavasti. Riskit tulee pisteyttää esimerkiksi 

kaksiportaisesti riskin todennäköisyyden ja seurauksen vakavuuden pohjalta, jotta riskeille 

saadaan vakavuusluokka (ks. myös kohdat 3.4 Yrityksen tulevaisuuden näkymät ja 9 

Vakuutukset). 

15 TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN 

Toiminnan käynnistäminen vaatii myös paljon muita käytännön järjestelyitä. Toiminnan 

laajuudesta riippuen yrityksen pitää huolehtia mm. seuraavista käytännön asioista: 

• hankkia ja ottaa toimitilat käyttöön 

• hankkia ja ottaa tietojärjestelmät käyttöön 

o verkko- ja palvelininfrastruktuuri 

o työasemat ja ohjelmistolisenssit (toimisto- ja kehitystyökalut) 
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o tietoturvaohjelmistot ja –laitteet (yhteys riskienhallintaan) 

o www-sivut, sähköposti 

• ottaa henkilöstö sisään 

o politiikat ja ”tavat” 

o palkkaus ja luontaisedut 

o työajat, ylityökäytännöt ja liukumakäytännöt 

• varmistaa lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen 

• varmistaa kaikkien tarvittavien oheispalveluiden käyttöönottaminen 

• ottaa asiakkuudet sisään ja aloittaa liiketoimintarutiinit. 

Yllä olevat kohdan 15 mukaiset asiat tulee projektoida ja aikatauluttaa 

projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelmassa yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan 

käyntiin saattaminen kannattaa vaiheistaa osakokonaisuuksiin niin, että ilman edellisen 

vaiheen päättävää katselmusta ei pääse jatkamaan seuraavaan vaiheeseen. Hyvällä 

määrittelyllä ja etukäteissuunnittelulla yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan 

käynnistäminen onnistuu suunnitellulla tavalla. Suurin osa epäonnistuneista yrityslähdöistä 

johtuu lähtötilanteen arviointivirheistä ja puutteellisesta liikkeellelähtösuunnittelusta. 

16 PÄÄTELMÄT 

Täysin uuden yli 10 henkilöä (liikevaihto > 1 M€) työllistävän yrityksen perustaminen on 

erittäin haasteellinen tehtävä. Liiketoiminnan saattaminen vakaalle pohjalle niin, että 

asiakkaat luottavat yritykseen ja sen tuotteisiin ja palveluihin vaatii paljon alan kokemusta ja 

asiakaskentän tuntemista. Lisäksi yrityksen päivittäinen ohjaaminen vaatii hyviä 

toimintatapoja ja erittäin hyviä ja vastuuntuntoisia ihmisiä.  

 

Käytännössä yrityksen perustajalla tulee olla laaja-alainen kokemus liiketoiminnan 

johtamisesta, asiakkuuksien hallinnasta, tuote- ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä ja 

useista muista käytännön toimintaa ohjaavista asioista. 

 

Uuden yrityksen perustamiseen vaaditaan paljon tukea, jotta toiminnan käynnistäminen 

onnistuu. Tuki ei saa olla automaattista, vaan sen pitää perustua tosiasioihin ja tehtyihin 

laskelmiin. Laskelmissa pitää olla mukana asiakasnäkökulma liikevoittotavoitteineen niin, 

että tuleva asiakasvolyymi on tiedossa etukäteen. 
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17 YHTEENVETO 

Liikeidea on yrityksen toiminnan perusta. Liikeidea ei kuitenkaan yksin riitä, ellei sitä 

pystytä jalostamaan rahoitettavaan muotoon esimerkiksi liiketoiminta- ja 

projektisuunnitelman avulla. Ryhtyminen yrittäjäksi ja yritystoiminnan käynnistäminen on 

iso hanke, joka kannattaa projektoida määrämuotoiseksi, aikataulutetuksi ja huolellisesti 

resursoiduksi projektiksi. 

 

Liikeideaa kannattaa suojella kuin arvopaperia, ja siksi sen esittäminen arvioijillekin 

kannattaa tehdä mahdollisimman turvallisesti. Liikeidean arvo saattaa olla miljoonia euroja 

pidemmällä aikavälillä mitattuna, mutta nolla ilman rahoitusta ja sen vaatimaa arviointia. 

Kyseessä on hankala luottamusyhtälö, ja juuri tähän asiaan pitäisi saada sellaisten ratkaisu, 

johon kaikki voisivat täysin luottaa. Ratkaisu saattaisi löytyä jostain PKI-teknologian 

tapaisesta luottamusketjusta, jossa kriittisen toiminnan varmentaa aina kolmas, toiminnasta 

riippumaton, osapuoli. RH-WORKS Ky:n osalta tulemme hakemaan asiaan ratkaisua 

yhdessä keskeisimpien rahoitustahojen kanssa. 
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