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Sudenkuoppa! 
Et suunnittele markkinointia ja 
myyntiä kyllin hyvin. Ne ovat 
ainoat keinosi löytää asiakkaat. 
Mikä kanava tavoittaa juuri 
sinun asiakkaasi? Kouluttaudu 
ja kysy neuvoa!

A. Yksityinen elinkeinonharjoittaja:  
  toiminimi (suosituin)
B.  Henkilöyhtiöt: avoin yhtiö ja  
  kommandiittiyhtiö 
C.  Osakeyhtiö 
D.  Osuuskunta 

Valitse yritysmuoto:

• Testaa valmiutesi ja tee esimerkiksi Oma   
 Yritys-Suomi -palvelun yrittäjätesti.
• Laskuttamisen tai yrittäjämäisen toiminnan voi   
 hoitaa myös laskutuspalveluiden kautta. Tällaisia   
 ovat esimerkiksi ukko.fi ja eezy.fi. Näiden asiakkaana  
 voi kokeilla työnsä myymistä ilman omaa yritystä.
• Yrittäjäksi ryhtyminen ei tarkoita, että yrittäjänä   
 pitäisi toimia loppuelämä.

Onko yritys sinulle oikea vaihtoehto?

Mieti liikeidea! 
• Pelkkä ajatus yrityksestä ei ole vielä liikeidea. 
• Liikeidea vastaa kysymyksiin: Mitä myyt?  
 Kenelle? Miten? Millä markkinoilla toimit?
• Selvitä alan kilpailutilanne alueellasi. Mieti,  
 miten erottaudut muista. Kokeile   
 esimerkiksi Toimiala online -tietopalvelua.
• Hyödynnä kaikki mahdollinen apu.   
 Pirkanmaalla sitä saa esimerkiksi   
 Uusyrityskeskus Ensimetristä,   
 ely-keskuksesta tai TE-toimistosta.

Suunnittele, mistä saat rahoituksen.
• Liki jokainen uusi yritys tarvitsee rahaa  
 toiminnan aloittamiseen.
• Rahoituksen tarve vaihtelee paljon.    
 Keskimäärin se on reilut 30 000 euroa.
• Tutustu eri vaihtoehtoihin. Esimerkiksi   
 ely-keskus voi joissain tapauksissa myöntää  
 yrityksellesi tukea.
• Jos tarvitset lainaa, voit hakea sitä   
 yritysrahoittaja Finnveralta tai pankista.  
 Pankkilainaan voi tarvittaessa hakea takausta  
 Finnveralta. 

Muista verotus, vakuutukset, 
kirjanpidon järjestäminen, 
tarvittavat pankkiasiat ynnä 
muut tarpeelliset toimet.
Selvitä ja hoida tarvittavat asiat. 
Kirjanpitoa ei kannata tehdä itse.

Suunnittele oma toimeentulosi ja selvitä, 
saatko starttirahaa.

Sudenkuoppa! 
• Varmista, että kaikki on valmista ennen  
 perustamisilmoituksen tekemistä. Näin pääset  
 aloittamaan toiminnan mahdollisimman pian. 
• Starttirahaa ei voi myöntää yritystoiminnan  
 aloittamisen jälkeen.
• Yleensä työttömyysedut menettää, kun tekee  
 perustamisilmoituksen verottajalle.

Sudenkuoppa! 
Yrittäjällä ei pääsääntöisesti ole oikeutta 
työttömyysturvaan, sillä hän ei ole työtön työnhakija. 
Työttömyysturvan piiriin pääsee, kun lopettaa 
yritystoiminnan ja ilmoittaa TE-toimistoon 
muutoksesta. Tapauksesta riippuen on myös muita 
tapoja. Yleensä yritystoiminta katsotaan loppuneeksi, 
kun yrityksen toiminta on päättynyt ja se on poistettu 
verottajan rekistereistä. Pyydä verottajalta tosite, kun 
poistat yrityksesi rekisteristä.

Olet valmis perustamaan yrityksen.
• Kun kaikki on valmista, tee perustamisilmoitus.   
 Tämän vaiheen pitäisi olla nopea.
• Tee perustamisilmoitus Yritys- ja    
 yhteisötietojärjestelmään ja samalla Y-lomakkeella  
 ilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallinnolle.
• Eri yhtiömuodot vaativat erilaisia    
 perustamistoimia. Selvitä ne huolella.
• Onnea valitsemallasi tiellä!

Tee liiketoimintasuunnitelma

Sudenkuoppa! 
Moni tuore yrittäjä ei tule ajatelleeksi, 
että firman ensimmäisten tulojen 
saamisessa kestäisi kauan. He 
varmistavat rahoituksen liian lyhyeksi 
aikaa, ja laskuja tulee enemmän kuin 
laskutettavia tuloja. Vältät tämän tarkalla 
suunnittelulla ja miettimällä, milloin rahaa 
alkaa todellisuudessa tulla.

• Vaikka yrityksellä ei olisi alkuun paljon menoja, on sinun 
 tultava jollakin toimeen.
• Starttiraha: 
 • Henkilökohtainen etuus yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi.
 • Myönnetään 6–18 kuukauden ajalle.
 • Perustuki 32,80 euroa päivältä ja mahdollinen lisäosa.
 • Harkinnanvarainen, eli TE-toimisto myöntää sen tiettyjen   
  periaatteiden mukaan.
 • Pirkanmaalla jaetaan toistaiseksi vain 6 kuukauden   
  starttirahoja, koska työllisyysmäärärahat ovat vähissä.
• Harkitse yrittäjien työttömyyskassaan liittymistä. 
 Kassan jäsenenä saat ansiopäivärahaa, jos joudut työttömäksi.

Sudenkuoppa! 
Et osaa ajatella ideaasi asiakkaan 
näkökulmasta, eivätkä asiakkaat 
innostu siitä. Pääset eteenpäin, 
kun pohdit missä ja miten asiakas 
haluaa asian hoidettavan. Mistä ja 
miten sinä löydät asiakkaat?

• Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen   
 suunnitelma yrityksen liiketoiminnasta.  
• Siihen kuuluvat muun muassa rahoitus-,  
 kannattavuus- ja myyntilaskelmat.
• Verkossa on valmiita pohjia.

Lähteet: Juttua varten on haastateltu Uusyrityskeskuksen kehittämispäällikköä Kaj Heiniötä, Pirkanmaan TE-toimiston koordinaattoria 
Marjo Karukkaa ja käytetty seuraavia lähteitä: PRH, Yrityksen perustamisopas, Finnvera, TE-toimisto ja ely-keskus.
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Selvitä yritystoimintasi 
luvanvaraisuus.
Joillakin aloilla yritystoimintaan 
tarvitaan lupia tai ilmoituksia. 
Tämä riippuu toimialasta, tarkista 
omasi! Esimerkiksi Yrityssuomi.fi 
-sivusto tarjoaa tietoa luvista.

Sami Rytkönen

Mari Uusivirta 
Sami Rytkönen, kuvitus
Aamulehti

• Yrittäjyys vie aikaa, ja pienten 
asioiden hoksaaminen helpottaa 
huomattavasti. 

Tuore yrittäjä Raine Luntta 
neuvoo aloittelevia yrittäjiä pait-
si tekemään kovasti töitä myös 
nauttimaan valinnastaan.

– Vaikkei oma yritys tarjoa sään-
nöllistä kuukausittaista tuloa, se 
mahdollistaa paljon muuta mu-
kavaa, sanoo 25-vuotias Luntta.

Luntta on tehnyt hieman yli vuo-
den ajan töitä toiminimellä Isopa-
ha. Hänen yrityksensä tekee mai-

nostoimistotyötä, erityisesti verk-
kosivujen graafista suunnittelua ja 
toteutusta.

Isopaha on tuonut Luntalle va-
pauden valita työaikansa ja työs-
kentelypaikkansa.

Vaikka taloudellinen toimeen-
tulo pelotti alussa, toiminta rul-
laa nyt Luntan mukaan jouhevasti.

– Uskoin omaan tekemiseen ja 
tein koko ajan aktiivisesti töitä.

Ennen Isopahaa Luntta teki kak-
si ja puoli vuotta töitä kahdeksan 
hengen osuuskunnassa.

Toista yritystä perustaessaan 
Luntta kertoo hyötyneensä osuus-
kuntakokemuksista. Nyt hän jakaa 
oppinsa aloitteleville yrittäjille.

8 askelta yrittäjäksi
●● Sudenkuopat vaanivat omasta yrityksestä haaveilevaa. Kartta neuvoo, kuinka kiertää ne.
●● Raine Luntalla on ollut oma yritys vuoden ajan. Hän jakaa kahdeksan vinkkiä uusille yrittäjille.

YrittäjYYs

Uusia yrityksiä vuosittain yli 2000

  • Pirkanmaalla perustettiin vii-
me vuonna Patentti- ja rekisteri-
hallituksen mukaan 2 549 yritys-
tä, jotka olivat yhä rekisterissä 
tämän vuoden kesäkuussa.

  • Toissa vuonna määrä oli 2391.
  • Vuonna 2013 Pirkanmaalla 

oli Tilastokeskuksen mukaan 
32 084 yritystä.

  • Uusista yrityksistä kaksi vii-
destä on Ensimetrin asiakkaita. 
Niistä on viiden vuoden jälkeen 
toiminnassa 80 prosenttia.

hyödyllisiä linkkejä
  • Yrityksen perustamisopas: 

www.perustamisopas.fi/ 
  • Yrittäjyystesti: oma.yrityssuo-

mi.fi/entrepreneur-test 
  • Yritys- ja yhteisötietojärjestel-

mä: www.ytj.fi
  • Toimiala online -tietopalvelu: 

www.toimialaonline.fi
  • Liiketoimintasuunnitelma: 

www.liiketoimintasuunnitelma.
com

  • Ensimetri: www.ensimetri.fi

Raine Luntan vinkit

1 Kaikkeen menee aikaa. 
Etenkin, jos haet starttira-
haa. Tampereella hakemi-

nen ei ole helppoa. Liiketoiminta-
suunnitelman pitää olla laadukas 
ja osoittaa, että firma on kannat-
tava. Starttirahaa hakiessa ei riitä 
pelkkä nenäliina, johon on kirjoi-
tettu ”konsulttiyritys”.

2Osta verkkotunnus ennen 
yrityksen perustamista, jos 
vain mahdollista. Opin tä-

män ensimmäisen yrityksen kans-
sa. Moni yritys ja ihminen kyttää 
rekistereistä uusia yrityksiä. He os-
tavat niihin liittyviä verkkotunnuk-
sia ja myyvät ne tavallista kovem-
paan hintaan tuoreille yrittäjille.

3 Älä pane puhelinnumeroasi 
heti ytj-rekisteriin. Sen voi 
lisätä kuukauden tai kahden 

jälkeen. Uusille yrittäjille tulee kai-
kenlaisia soittoja ja tarjotaan nä-
kyvyyttä milloin missäkin. Joukos-
sa on varmasti vilpittömiäkin yri-
tyksiä, mutta huijariyrityksiä on 
paljon. Näistä tarjouksista voi liki 
90-prosenttisesti kieltäytyä.

4 Varaa aikaa yrityksen pyö-
rittämiseen. Varsinaisen 
työn päälle tulevat byro-

kraattiset asiat, yrityksen mark-
kinointi ja juoksevien asioiden hoi-
to. Työpäivät voivat olla aika pit-
kiä, ellei ajankäyttöä suunnittele. 

Olen pystynyt tekemään noin nel-
jä työpäivää oikeita töitä ja yhden 
päivän yrityksen asioita. Sekin on 
tärkeää, ettei romahda täysin jos-
sain kohtaa.

5 Asiakkaat eivät tule odotta-
malla. Luotin alussa tietyl-
lä tavalla liikaa tuttavapii-

riin ja verkkosivuihini. Huomasin 
muutaman kuukauden jälkeen, et-
tä ei tämä riitä, vaan pitää tarttua 
puhelimeen ja tehdä myyntityötä 
aktiivisesti. Yrittäjän pitää osata 
yrittää. Näkyvyys on tärkeää. Mi-
nulle se on verkostoitumista, eri 
tapahtumissa käymistä ja sosiaa-
lisen median käyttämistä.

6 Hommaa hyvä kirjanpitäjä, 
niin säästyt paljolta. Tähän 
kannattaa käyttää aikaa ja 

rahaa. Maksoi mitä maksoi, se vä-
hentää paljon omaa stressiä.

7Apua löytyy aina. Jos et 
osaa tai ehdi ratkoa ongel-
miasi, älä jää märehtimään 

niitä yksin. Ensimetristä olen saa-
nut yrityksen toimintaan liittyviä 
neuvoja, esimerkiksi tilitoimisto-
jen yhteystietoja. Tampereella on 
myös terve yrittäjäyhteisö. On ta-
pahtumia, Facebook-ryhmiä ja kes-
kustelupalstoja.

8Sosiaalisen elämän ylläpito 
auttaa stressiin. On tärkeää, 
että lähipiirissäsi on joku, 

jolle voit purkaa tuntojasi.
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