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Uuden ajan maaseutuyrittäjyys

Onko minusta yrittäjäksi?

- Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen

- Onko minussa yrittäjäominaisuuksia? -> yrittäjyystestit verkossa

- Onko resursseja yritystoiminnan aloittamiseen?

- Onko elämäntilanteeni sopiva?

Kokoaikainen? Oy, toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

Osa-aikainen? -> opintojen tai palkkatyön ohessa

Kevytyrittäjä? -> laskutus esim. ukko.fi kautta

Osuuskunta?
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Liikeidea ja toiminta-ajatus

+ halua ja intoa ryhtyä yrittäjäksi…

Tuotteen vahvuudet ja mahdollisuudet markkinoilla?

Palveluajatus, onko kilpailua valitulla markkina-alueella?

Potentiaaliset asiakkaat, onko kysyntää ja ostovoimaa?

Kilpailijat, miten erottua ylivoimatekijöillään kilpailevista yrityksistä?

Sijainti, missä ovat asiakkaat, miten tuote toimitetaan käyttäjille?

Onko liikeidea kannattava, elättääkö se? 

-> kannattavuuslaskelmat ja myyntiennusteet
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Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat

- liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu ja ohjeistus, miten aikoo 
liiketoimintaansa suunnitella, toteuttaa, seurata ja kehittää.

- yhtiömuodon valinta ja verotus

- brändäys ja tuotteistaminen, palvelumuotoilu erittäin tärkeää tänä päivänä

- talouden, markkinoinnin, tuotannon ja tuotteistamisen strategiat, swot, riskit,   

resurssit, käynnistämissuunnitelma

Valitse hyvä tilitoimisto heti alkuvaiheessa!

Alkavan yrittäjän opas = sisältää kaiken mitä alkavan yrittäjän tarvitseekin tietää 
yrityksen perustamisesta

https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/

https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/
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https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys

Perustamistuki

Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 € ja se maksetaan kahdessa tai 
kolmessa erässä. Perustamistukea voit käyttää yrityksen 
perustamissuunnitelman toteuttamiseen, esimerkiksi seuraaviin 
toimenpiteisiin:

- liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen

- tuotekehityshankkeisiin

- tuotannon pilotointiin

- markkinointisuunnitelman laatimiseen

- koemarkkinointiin

- kansainvälistymisselvitykseen

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys
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https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys

Investointituki

Investointitukea voi hakea:

- koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan

- rakennusten hankintaan ja rakentamiseen

- aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja   

valmistusoikeuksien hankintaan

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys
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https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys

Yhteistyöhankkeet

= elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi 
olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen 
yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten 
tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhteistyöhankkeella voidaan 

- kehittää yritysten yhteisiä tuotteita tai tuoteperheitä

- rakentaa mikroyritysten tuotannollista yhteistyötä sekä tukea matkailua harjoittavien  

mikroyritysten matkailupalveluiden kehittämistä, markkinointia ja myyntiä

- kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä maaseudun pienissä yrityksissä

- kehittää elintarvikkeiden lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita

- kehittää omaa yritystä ja tehdä muiden kanssa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä

https://www.maaseutu.fi/maaseutu/yrittajyys
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Starttiraha

- kokoaikaiselle yrittäjälle tai jos osa-aikainen yrittäjä ryhtyy kokoaikaiseksi

- 724 € / kk (6 kk + 6 kk)

- yrittäjyyskurssi tai muuten hankittu yrittäjyysosaaminen

- liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat

- verovelkatodistus verotoimistosta

- starttirahan hakemus TE-toimistosta

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html

Uusyrityskeskus https://www.uusyrityskeskus.fi/

- TE-toimisto voi pyytää lausunnon liikeideasta Uusyrityskeskukselta päätöksensä tueksi

Huom: jos saat maaseudun kehittämistukea, et voi saada starttirahaa

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/starttiraha/index.html
https://www.uusyrityskeskus.fi/
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Alueesi Uusyrityskeskus https://www.uusyrityskeskus.fi/

antaa tukea yrityksen perustamisen eri vaiheisiin:

suunnitteluvaihe ja tiedonhankinta -> Lue perustamisopas alkavalle yrittäjälle

yritysidean testausvaihe -> Varaa aika yritysneuvojalle

toteutusvaihe -> saat edelleen tukea Uusyrityskeskuksesta

Rahoitusta

Finnvera https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/yrittajalaina

- Yrittäjälainat ja takaukset myös alkavalle yrittäjälle

Pankit

HUOM: Rahoittajat tarvitsevat aina liiketoimintasuunnitelman ja talouslaskelmat!

https://www.uusyrityskeskus.fi/
https://uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle-2017/
https://uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/
https://www.finnvera.fi/tuotteet/lainat/yrittajalaina
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Yritys-Suomi https://www.suomi.fi/yritykselle

- tietoa ja tukea yrityksen perustajalle, liiketoimintasuunnitelmat

Yrittäjäjärjestöt www.yrittajat.fi

- valtakunnallinen organisaatio / paikallisyhdistys / naisyrittäjät / nuoret yrittäjät

- https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123 ohjeita ja palvelua alkavalle yrittäjälle

Yrityskummit ja mentorit https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu

Oppilaitokset esim. ammattikorkean opiskelijat voivat tehdä päättötöinään 
markkinointi- ym. tutkimuksia, uusien työntekijöiden / harjoittelijoiden rekrytointi

Erilaiset hankkeet ja kehitysohjelmat alueellasi, aiheesta enemmän alueesi                                   
ELY-keskuksista

https://www.suomi.fi/yritykselle
http://www.yrittajat.fi/
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123
https://www.yrityskummit.fi/fi/etusivu


Uuden ajan maaseutuyrittäjyys

Yrityksen perustamisen asiakirjat, ytj.fi 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html

Täältä saat perusteelliset ohjeet ja perustamisasiakirjat, toiminimelle Y3-
lomake, hinta 60€ ja osakeyhtiölle Y1-lomakkeet, hinta 275 € on-linena. 

Rekisteröinnin voi tehdä em. linkistä ohjattuna prosessina. Lue kuitenkin 
ohjeet ennen kuin alat rekisteröidä, sillä esim. oy:n ja osuuskunnan 
perustamiseen tarvitaan ennakolta tehtyjä toimenpiteitä….

Täällä voit myös tarkistaa yrityshaulla, onko suunnittelemasi yrityksen nimi jo 
käytössä.

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html
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Verkostoituminen on tämän päivän 
liiketoiminnassa erittäin tärkeää!

Kukaan ei toimi enää yksin. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voit säästää omia voimavarojasi, rahaa, 
saada uusia ideoita, lisätä tehokkuutta ja saada esim. enemmän näkyvyyttä toiminnallesi! 

Millaiset yhteistyökumppanit olisivat sinun yrityksesi toiminnalle arvokkaita? 

Luo oma bisnesverkostosi!

Voit verkostoitua esimerkiksi:

Tuotannossa

Ostotoiminnoissa

Markkinoinnissa

Myynnin toteuttamisessa

Tiedottamisessa

Ym.
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Yrittäjyyskoulutukset

Alkaville yrittäjille

Yritystoiminnan kehittäjille

Maaseutuyrittäjille

Suomen Yrittäjäopiston tarjoamat yrittäjyyskoulutukset löydät sivuiltamme

https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys

https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys


Suomen Yrittäjäopisto Oy

www.syo.fi

https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys

http://www.syo.fi/
https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys

