Q&A yrittämisestä
Q: Miten perustan osakeyhtiön?
A: Ohjeet löytyvät sivuilta:
 http://www.markusossi.fi/osakeyhtion-perustaminen-kaytannossa/
 http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/palvelupolunaskel?pp=polku_Yrityksen_perustaminen&ppa=palp_Kaytannon_perustamistoimet
 http://www.tuotantotalous.com/yrityksen-perustaminen-perusta-yritys-45-minuutissa/
 http://www.yrittajat.fi/minustakoyrittaja/perustamistoimet/osakeyhtio/
Q: Miten ostolaskujen käsittely, säilytys?
A: Ostolaskuja pitää säilyttää kymmenen vuotta. Lisätietoa:
http://jasentiedote.chamber.fi/index.php/jasentiedote/Lakiasiat/Kirjanpitoaineiston-saeilytysajat
Q: Verotus - mistä maksan veroa, kuka laskee, miten?
A: Vuonna 2012 osakeyhtiö maksaa tuloksestaan yhteisöveroa 24,5 prosenttia. Osakeyhtiö on
itsenäinen
oikeushenkilö,
joka
voi
jakaa
voittovarojaan
omistajilleen osinkona.
Henkilöverotuksessa osinkoa verotetaan eri tavoin riippuen siitä, onko osinko saatu julkisesti
noteeratusta osakeyhtiöstä (listatusta yhtiöstä) vai muusta osakeyhtiöstä (listaamattomasta
yhtiöstä). Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta osa on aina veronalaista pääomatuloa.
Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verokohtelu riippuu siitä, jaetaanko osinkona
enemmän vai vähemmän kuin 9 %:n tuotto laskettuna osakkeen matemaattiselle arvolle. Jos
osinkona jaetaan vähemmän kuin 9 %, osinko on 60 000 euroon asti kokonaan verovapaata tuloa
ja 60 000 euron ylittävältä osalta osittain veronalaista pääomatuloa. Jos taas osinkona jaetaan
enemmän kuin 9 %:n tuotto, 9 %:n ylittävä osa osingosta verotetaan osittain ansiotulona.
Q: Kuka antaa lainaa ja miten sitä haetaan?
A: Finnvera myöntää yrityslainaa. Ohjeet ja lomakkeet:
http://www.finnvera.fi/Tuotteet/Lainat/Pienlaina
Q: Miten saan tukea?
A: Erilaisia tukia: http://www.sosiaalinenyritys.fi/yrityksenperustajalle/tuet

Q: Miten saan tuettuja yrityspalveluita?
A: Katso sivulta: http://www.tem.fi/?s=2305
ELY-keskuksen Prostart:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/tuotekortti?pp=polku_Yrityksen_perustaminen&ppa=palp_
aloittavan_yrittajan_muistilista&tuotekortti=81047

Q: Liitynkö valmiiseen osuuskuntaan?
A: Jos Sinulla ei ole ryhmää, jonka kanssa perustaa uusi osuuskunta, on myös mahdollista liittyä
johonkin jo toimivaan osuuskuntaan. Jotkut osuuskunnat ottavat mielellään uusia jäseniä, toiset
taas haluavat toimia vain nykyisten jäsentensä kesken. Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää
aina osuuskunnan hallitus.
Jäseneksi liittymistä on syytä miettiä huolellisesti, onko osuuskunnalla sellaisia tuotteita ja
palveluja, joita haluan tehdä ja joihin minulla on ammattitaitoa? Mitä annettavaa minulla on
osuuskunnalle ja toisaalta mitä hyötyä minä saan osuuskunnalta.
Tärkeä on tutustua myös osuuskunnan jäseniin ja heidän toimintatapoihinsa. Monet osuuskunnat
ottavatkin uuden jäsenen ensin koeajaksi. Liittyvä jäsen maksaa osuuskunnalle paitsi
osuusmaksun, myös liittymismaksun, jota ei palauteta.
Q: Mikä on arvonlisävero?
A: Arvonlisävero on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen
myyntihintaan. Arvonlisäveron suuruus perustuu tuotteen ostomaan verokantaan ja se tilitetään
ostomaahan. Suomen yleinen arvonlisäveroprosentti on vuoden 2013 alusta 24 %, mutta joillakin
hyödykkeillä on alennettu verokanta kuten 14 % (ruoat ja rehut) tai 10 % (lääkkeet,
kulttuuripalvelut sekä tilatut lehdet).
Q: Menetänkö jotain etuuksia, kun perustan yhtiön?
A: Lue lisää Yrittajat.fi Etappi-palvelusta täältä.
Q: Miten tehdään lasku?
A: Laskussa annettujen tietojen tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Velkojan lähettämän laskun on
oltava niin selkeä, että velka voidaan maksaa. Laskusta tulee ilmetä mm.
 maksettava määrä
 maksuajankohta eli eräpäivä
 saatavan peruste riittävän tarkasti yksilöitynä. Laskusta on käytävä selkeästi ilmi mistä
laskutetaan.
 yhteystiedot kuluttajan yhteydenottoa varten
 maininta viivästysseuraamuksista, kuten maksumuistutusmaksun perimisestä.
Laskun liitteineen tulee olla sellainen, että kuluttaja vaivatta ymmärtää sen olevan lasku, joka
hänen on maksettava. Vastaavasti tarjousta ei saa esittää niin, että kuluttaja voi erehtyä
luulemaan sen olevan häntä velvoittava lasku. Laskulähetys ei saa olla sekoitettavissa
suoramainoslähetykseen.
Q: Kannattaako kirjanpito ulkoistaa?
A: Oman harkinnan mukaan. Kirjanpitäjät velottavat keskimäärin 100 – 150 euroa kuukaudessa
riippuen perusteesta.

Q: Mitä on tilintarkastus?
A: Tilintarkastus on osa yrityksen valvontajärjestelmää, joten yrityksille on hyödyksi käyttää
ammattitaitoista tilintarkastajaa varmistamassa, että tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus
antavat oikeat, riittävät ja ristiriidattomat tiedot. Aivan pienille yrityksille tilintarkastajan valinta ei
ole pakollista. Silti nekin yritykset, jotka eivät ole velvoitettuja käyttämään tilintarkastajaa,
käyttävät usein tilintarkastajaa vapaaehtoisesti.
Q: Mikä on perustamisilmoitus?
A: Uusi yritys ilmoitetaan kaupparekisteriin ja Verohallintoon yhdellä ja samalla
perustamisilmoituslomakkeella. Perustamisilmoituslomake valitaan yritysmuodoittain. Kun
yrityksesi perustamisilmoitus kirjataan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään, yrityksesi saa myös
yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen. Y-tunnus on nähtävissä www.YTJ.fi -verkkosivustolla
noin kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Y-tunnus yksilöi yrityksesi ja tarvitset
sitä asioidessasi viranomaisten kanssa, juridisia sopimuksia tehtäessä ja asiakkaita laskuttaessasi.
Y-tunnus on mainittava myös yrityksen kirjeissä ja lomakkeissa.
Q: Mistä löydän perustamisilmoituksen lomakkeen?
A: Katso osoitteesta: http://www.ytj.fi/palvelut/y-lomakkeet/perustamisilmoituslomakkeet
Q: Mikä on veroilmoitus ja milloin se annetaan?
A: Osakeyhtiöt ja osuuskunnat ilmoittavat Verohallinnolle tiedot tuloverotusta varten
veroilmoituslomakkeella 6B. Verohallinto lähettää hyvissä ajoin etukäteen esitäytetyn
veroilmoituslomakkeen täyttöohjeineen. Veroilmoitus on annettava ilman erillistä kehotusta.
Osakeyhtiö ja osuuskunta antavat veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa tilikauden
päättymiskuukauden loppumisesta.
Esimerkki: Osakeyhtiön tilikausi päättyy 15.3.2012. Veroilmoitus on annettava viimeistään
31.7.2012. Jos viimeinen jättöpäivä olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saa jättää
seuraavana arkipäivänä.
Veroilmoitus on annettu oikeaan aikaan, jos se on jätetty postiin viimeistään määräpäivänä.
Sähköisesti annettu veroilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut
vastaanottokuittauksen. Puutteellisesta, myöhästyneestä tai kokonaan antamatta jätetystä
veroilmoituksesta on yleensä seurauksena veronkorotus. Veronkorotuksen määrääminen
edellyttää aina yhtiön kuulemista.

Q: Mitä on tuloverotus?
A: Yrityksen tai yhteisön tuloverotukseen vaikuttaa yrityksen tai yhteisön oikeudellinen muoto.
Esimerkiksi osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan
osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Yhteisöveroprosentti on 24,5 %. Osakeyhtiön osakkailleen
jakamia osinkoja verotetaan osakkaan verotuksessa erillisten säännösten mukaan.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on verovelvollinen saamastaan elinkeino- ja kiinteistötulosta.
Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen on maksettava kaikesta tulosta veroa 24,5
prosenttia.
Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan
kokonaan omistajayrittäjän tulona. Yritystulo jaetaan omistajayrittäjällä pääoma- ja ansiotuloon.
Pääomatuloveroprosentti on 30 % (> 50 000 € / 32%). Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti.
Myös maatalousyrittäjän maatalouden tulos jaetaan vastaavasti pääoma- ja ansiotuloon.
Q: Mitä on markkinointi?
A: Markkinoinnin tehtävänä on:








tunnistaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja näiden ostokäyttäytyminen
selvittää asiakkaiden tarpeet ja halut
herättää asiakkaissa ostohalukkuutta (esim. tiedottamalla tuotteista ja yrityksestä)
erottaa tuote kilpailevista tuotteista
kehittää jatkuvasti tuotteita ja toimintatapoja, jotka pohjautuvat asiakkaiden tarpeisiin
luoda kanta-asiakassuhteita ja ylläpitää niitä
saada aikaan myyntitulosta ja parantaa toiminnan kannattavuutta

Q: Kannattaako kansainvälistyminen?
A: Muun muassa Yrityssuomen verkkosivuilla kerrotaan kansainvälistymisen hyödyistä.
Q: Mikä on liiketoimintasuunnitelma?
A: Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan
käynnistämiseen. Sen tehtävänä on auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti
perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta.
Katso lisää ja tee liiketoimintasuunnitelma netissä osoitteessa:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Yrityksen_perustaminen&ppa=palp_Harkits
eminen_ja_suunnittelu&aihe=1000007
Q: Mitä vakuutuksia kannattaa ottaa, onko pakollisia vakuutuksia?
A: Osa vakuutuksista on pakollisia.
Pakolliset vakuutukset
• yrittäjän eläkevakuus (YEL)
• maatalousyrittäjän eläkevakuutus (MYEL)
• apurahansaajan eläkevakuutus (MYEL)
• potilasvakuutus
• ympäristövahinkovakuutus
• liikennevakuutus
Vapaaehtoiset vakuutukset
• yrittäjän tapaturmavakuutus
• omaisuusvakuutukset

•
•
•

keskeytysvakuutukset
vastuuvakuutukset
ajoneuvovakuutukset

Lisä tietoa löydät täältä.
Q: Mitä on verotarkastus?
A: http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Verotarkastus
Q: Miten Yritystä johdetaan?
A: Lue yrityksen johtamisesta täältä.
Q: Millainen on vastuullinen yritys?
A: Yhteiskunta- ja yritysvastuu on yritysten vastuuta omista vaikutuksistaan ympäröivään
yhteiskuntaan. Vastuullisuuden edellytyksenä on hyvä ja toimiva sidosryhmäyhteistyö, joka auttaa
yritystä ennakoimaan ja hyödyntämään ympäristössä tapahtuvia muutoksia.
Vähimmillään vastuullisuus on lainsäädännön noudattamista ja erilaisten sopimusten solmimista.
Näiden lisäksi olisi toivottavaa, että yrityksillä olisi käytössään erilaisia prosesseja, joilla ne ottavat
sosiaalisiin, ekologisiin, ihmisoikeuksiin ja kuluttajiin liittyvät kysymykset osaksi omaa
yritystoimintaansa sekä strategiaansa.
Vastuullisuudelle on tunnusomaista:
•
•
•
•
•
•

toimet, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen sidosryhmiä sekä ympäristöä
vapaaehtoiset toimet, jotka ylittävät lainsäädännölliset ja sopimusperäiset vaatimukset
avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys
taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen vastuun samanaikainen huomioon ottaminen
johdonmukaiset teot yksittäisten ad-hoc-toimien sijaan
vastuullisuus osana liiketoimintastrategiaa, ei irrallisena tekona

Q: Mitä on viranomaisilmoitukset?
A: Lue viranomaisilmoituksista täältä.
Q: Mitä lupia täytyy olla?
A: Elinkeinotoiminta on joillakin toimi- ja palvelualoilla luvan- tai ilmoituksenvaraista.
Lupamenettely voi koskea myös esimerkiksi ammattitaitovaatimuksia tai tiettyjä tavaroita.
Toimialakohtaiset luvat ja rekisteröinnit sekä lisää tietoa mm. seuraavista aiheista löytyy Yrityksen
luvat -osiosta:
•
•
•
•
•
•

mitä lupia ja ilmoituksia eri toimialoilla vaaditaan
miltä lupaviranomaiselta niitä pitää hakea
ovatko luvat maksullisia ja mitä määräaikoja niissä on
miten voin asioida viranomaisten kanssa sähköisesti
mitkä lait ja asetukset koskevat minun alaani
mistä saan neuvoja ja lisätietoja

Listätietoa luvista täältä.

Q: Mitä on ennakkovero?
A: Tietoa ennakkoverosta täältä.
Q: Mistä löydän hyvä ohjeita yrittäjyyteen?
A: Osoitteesta: http://www.yrityssuomi.fi
Q: Mistä löydän osuuskunnan ja osakeyhtiön verotusta koskevia asioita, ohjeita ja lomakkeita?
A: Osoitteesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Osakeyhtio_ja_osuuskunta
Q: Mistä löydän avoimen- ja kommandiittiyhtiön verotusta koskevia asioita, ohjeita ja lomakkeita?
A: Osoitteesta: http://www.vero.fi/fiFI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Avoin_yhtio_ja_kommandiittiyhtio
Q: Miten mainonta?
A: Tietoa mainonnasta osoitteesta:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Yrityksena_toimiminen&ppa=palp_Markkin
ointi&aihe=1000220
Q: Miten rahoitussuunnittelu?
A: Osoitteesta: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/rahoitussuunnittelu/
Q: Mitä on oma pääoma ja vieraspääoma?
A: Oma pääoma:
Yrityksen oma pääoma muodostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta sekä tulorahoituksesta
kertyneestä yritykseen jätetystä pääomasta. Pääomaa kertyy myös omaisuuden arvonnousujen
kautta. Yrityksen liiketoiminta sitoo pääomaa. Tästä syystä on suositeltavaa, että alkavaan
yritykseen sijoitetaan riittävästi rahaa toiminnan kulujen kattamiseksi. Tulorahoituksen kautta
kertyy aloittavassa yrityksessä hitaasti omia pääomia, joten ensimmäisiä vuosia varten tarvitaan
riittävä puskuri omia pääomia toiminnan turvaamiseksi. Yhtiön taseessa sidottua omaa pääomaa
ovat osakepääoma, ylikurssirahasto, vararahasto sekä arvonkorotusrahasto. Muut rahastot,
tilikauden voitto tai tappio ja edellisten kausien voittovarat ovat vapaata omaa pääomaa.
Vieras pääoma:
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/rahoitussuunnittelu/vieraspaaoma/
Q: Mistä löytää rahoitussuunnittelulomakkeita?
A: Osoitteesta: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/rahoitussuunnittelu/lomakkeita/
Q: Millaisia riskejä on jos kansainvälistyy?
A: Katso osoitteesta: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/kv/riskit/
Q: Miten kehittää henkilöstön osaamista?
A: Katso osoitteesta:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Kehittyminen&ppa=palp_Osaamisen_kehitt
aminen&aihe=1000033

Q: Miten laaditaan tarjous?
A: Katso osoitteesta:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Yrityksena_toimiminen&ppa=palp_Myynti&
aihe=1000056
Q: Mikä on YEL? (Yrittäjien eläkevakuutus)
A: Katso osoitteesta: http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yrittajaihmisena/yelvakuutus/
Q: Miten kehitettään myyntiä?
A: Katso osoitteesta:
http://www.yrityssuomi.fi/web/guest/aihe?pp=polku_Kehittyminen&ppa=palp_Yritystoiminnan_l
aajentaminen&aihe=1000042#Oston_esteet
Q: Mikä on YTJ?
A: Katso sivulta: http://www.ytj.fi/mika-on-ytj
Q: Mitä yrityksen rekisteröiminen kaupparekisteriin maksaa?
A: Katso osoitteesta: http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/hinnasto/kasittelymaksut.html
Q: Mikä on hallituksen pöytäkirja ja miten se tehdään?
A: Katso osoitteesta:
http://www.helsinki.chamber.fi/neuvontapalvelut/artikkelit/yhtiooikeus/osakeyhtion_hallituksen
_kokouksen_poytakirja.1518.news
Q: Miten starttirahaa haetaan?
A: Katso osoitteesta: https://www.mol.fi/mol/fi/04_yrittaminen/05_starttiraha/index.jsp
Q: Mistä löytää starttiraha lomakkeita?
A: Osoitteesta: http://www.mol.fi/toimistot/ita-uusimaa/index_tiedostot/Page518.html

