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Elinvoimaa ja kasvua Keuruun seudulle

EKSS-HANKE

Aloittavan yrittäjän opas



Yrityksen perustamisen opas
Mahtavaa että olet pohtinut yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona työllistää itsesi ja tulevaisuudessa jopa muitakin. Sinulla on 
varmasti olemassa jo jokin idean jyvänen, jolle yritystoimintasi rakentuu. 

Me Kehittämisyhtiö Keulinkilla olemme sinua varten, mutta suosittelemme, että tutustut ensin tähän pieneen oppaaseen, 
jotta saamme tulevasta tapaamisestamme paljon enemmän irti jo ensi hetkistä lähtien. 

Jo ennen liiketoimintasuunnitelman tekemistä on hyvä vähän testailla yritysideaa ystävillä ja tuttavilla. Huomaat kyllä 
nopeasti mitä mieltä asiasta ollaan. Toki ennen kaikkea kannattaa uskoa itseensä. 

Me autamme sinua hiomaan ideaasi ja käydään yhdessä läpi myös talouspuolta, jota ilman ei ole yritystoimintaa. Huoli pois 
siis sen suhteen.

Käy siis ensin läpi oppaan asiat ja ota sen jälkeen yhteyttä yritysneuvoja Leila Piippaan leila.piippa@keulink.fi tai soita 
Leilalle numeroon 0400 314190.

 Kasvamme yhdessä - Kehittämisyhtiö Keulink Oy, Keskusaukio 3, 42700 Keuruu
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• Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä aloittavalle yrittäjälle. Alkuun pääsee hyvin yksinkertaisellakin 
versiolla. Pohja löytyy esim. Täältä

• Tuote ja idea
• Valmistusprosessi
• Tilat ja välineet yritystoiminnalle
• Mistä saan asiakkaita?
• Keitä asiakkaasi ovat? 
• Miten löydän ja kontaktoin heidät?
• Mistä saan rahaa yritystoiminnan käynnistämiseen?
• Miten saan myyntiä yritykselleni? 
• Onko tuotteelle tarvetta? Ilman asiakkaita ei ole yritystoimintaa.
• Onkohan tuotteillani kysyntää? Mitä sanovat mahdolliset asiakkaat testikyselyn jälkeen? 
• Onko laatu kohdallaan?
• Mahdollisten kumppanien ja yhteistyösopimusten kartoitus.
• Ketkä ovat kilpailijoitasi?
• Pohdi markkinointi -ja myyntisuunnitelmia jo ennen yritystoiminnan käynnistämistä ja sen aikana. Näin pääset hyvin 

alkuun. Monia tuotteita pystyy markkinoimaan jo ennen kuin ne ovat valmiinakaan. Huomio kuitenkin starttirahan 
ehdot. Lisätietoja Leila Piipalta Keulinkilta. 

Yritysidean sparrausta ja 
liiketoimintasuunnitelma

https://www.google.com/url?q=https://oma.yrityssuomi.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315738326000&usg=AOvVaw06gV6SYzF2L_xIC21ZWMbT


Starttirahan hakeminen Keuruun seudulla 

HUOM! 

Starttirahaa pitää hakea ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Yritystoimintaa saa suunnitella, 
mutta toimintaa ei saa aloittaa ennen starttirahapäätöstä. 

Kysy lisää:

• yritysneuvoja, leila.piippa@keulink.fi, p. 0400 314 190 tai täytä Keulinkin sivuilta 
ajanvarauslomake https://www.keulink.fi/yhteystiedot/varaa-aika/ 

• Ole myös yhteydessä TE-toimistoon jo suunnitellessasi yritystoiminnan aloittamista, 
teija.kunnari@te-palvelut.fi, p. 0265 046 102

mailto:leila.piippa@keulink.fi
https://www.google.com/url?q=https://www.keulink.fi/yhteystiedot/varaa-aika/&sa=D&source=editors&ust=1632315738406000&usg=AOvVaw1V2f4KyAqNwTYrfG8cUM_v
mailto:teija.kunnari@te-palvelut.fi


Starttirahan hakeminen Keuruun seudulla 
• Starttiraha auttaa selviämään taloudellisesti yrityksen käynnistysvaiheessa. Rahan saaminen 

edellyttää hyvää liiketoimintasuunnitelmaa laskelmineen.

• Starttirahaa on mahdollista saada ensimmäiselle 6-12 kuukaudelle (vuonna 2021 700e/kk)

• Verovelkatodistus liitteeksi

• Sinun on siirryttävä päätoimiseksi yrittäjäksi

• Rahaa myönnettäessä otetaan huomioon kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve 
alueella. 

• http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/aloittava-yrittaja 

https://www.google.com/url?q=http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/aloittava-yrittaja&sa=D&source=editors&ust=1632315738471000&usg=AOvVaw2_vx5UL-n7xOKmsFaMKP2k


Yhtiömuodon valinta 
• Toiminimi- helppo pyörittää, kevyt hallinto (kustannus 60 euroa sähköisesti ja 115 euroa 

paperilla)
• Sopii yrittäjälle, jonka toiminta on hyvin pienimuotoista

• Kommandiittiyhtiö- kevyt hallinto, sijoittaja mukana (kustannus 240 e vain paperisena)
• Sopii yrittäjälle, joka haluaa ottaa sijoittajan mukaan heti alusta lähtien. Yhtiömies vastaa vastuista 

koko omaisuudellaan ja äänetön yhtiömies sijoittamansa summan perusteella. 

• Avoin yhtiö- vaatii keskinäistä luottamusta (240 e vain paperisena)
• Vastuista vastataan yhteisvastuullisesti ja voit joutua itse maksamaan vastuut kokonaan. Tämä vaatii 

luottamusta. Huomioi tarkka nimenkirjoitusoikeuden kirjaaminen sopimuksiin. 

• Osakeyhtiö- Selkeä vaihtoehto, rajoitettu riski. Ei vaadita osakepääomaa (kustannus 275 e 
sähköinen ilmoitus. Paperinen ilmoitus 380 e. Jos osakeyhtiössä on osakepääomaa, 
perustamisilmoitus vain paperisena)

• Sopii yrittäjälle, joka haluaa pitää vaihtoehdot omissa käsissään.

• Osuuskunta- yksi tai useampi luonnollinen henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö

Lue lisää esimerkiksi www.yrittajat.fi/yritysmuodot 

https://www.google.com/url?q=http://www.yrittajat.fi/yritysmuodot&sa=D&source=editors&ust=1632315738605000&usg=AOvVaw1IDTP12bjs6oVMpOpN4AoM


Yrityksen perustaminen
Tutustu tarkasti sivuun https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html
Ilmoitukset tehdään https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html 

1. Mieti yritykselle nimi ja mahdollinen aputoiminimi 

2. Kotipaikka

3. Yhteystiedot

4. Tilikausi

5. Päätoimiala

6. Tarkista, tarvitsetko liitteitä: esim. osakassopimus, yhtiöjärjestys, osuuskuntasopimus

Käy lomake läpi asiantuntijan kanssa, niin vältyt turhilta virheiltä ja sudenkuopilta. 

Keulinkilla Leila Piippa on valmiina auttamaan sinua. Varaa aika leila.piippa@keulink.fi

https://www.google.com/url?q=https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh/perustaminen.html&sa=D&source=editors&ust=1632315738679000&usg=AOvVaw2VFQzy6oQRv_IOxIYrYHt1
https://www.google.com/url?q=https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html&sa=D&source=editors&ust=1632315738679000&usg=AOvVaw0jb0RVKX-Z2XklaNT3Maln
mailto:leila.piippa@keulink.fi


Rahoituksen hakeminen yritystoimintaan 
Keuruun seutukunnalla

Julkisia rahoituskanavia

- Finnvera: mm. alkutakaus, laina 

- Ely-keskus: kehittämisavustus, yritysten 
kehittämispalvelut konsultointipalvelut

- Maaseudun yritysrahoitus, Ely-keskus ja LEADER 
(Vesuri-ryhmä): Investointituki, perustamistuki

- Business Finland: Innovaatioseteli, Into- rahoitus, 
Tempo rahoitus, Explorer, Energiatuki ym

- Rahoitusmuotoja on todella paljon ja ne 
muuttuvat koko ajan. Selvitämme apunasi 
rahoitusmuodot, kun otat yhteyttä. 

Pankit

• Pop- Keuruu

• Op – Pohjois-Hämeen osuuspankki

• Op – Haapamäen seudun osuuspankki

• Op – Multia

• Op – Petäjävesi

• Sijoittajat

• Joukkorahoitus



Yrityksen vakuutukset 
Yrittäjän eläkevakuutus YEL • Yrittäjän pakollinen eläkevakuutus YEL vaikuttaa yrittäjän eläkkeeseen 

sekä äitiys- isyys- ja vanhempainrahaan. YEL-vakuutus auttaa yrittäjää 
myös silloin, kun hän sairastuu tai yrityksen toiminta keskeytyy. 

• YEL-vakuutus perustuu yrittäjän omaan arvioon työtulosta. Tämä 
tarkoittaa sitä summaa, jonka yrittäjä voisi maksaa yhden vuoden 
palkkana samaa työtä tekevälle. 

• YEL-vakuutus on otettava, jos olet 18-67-vuotias, asut Suomessa, 
työskentelet yrityksessäsi tai olet toiminut yrittäjänä vähintään neljä 
kuukautta. YEL on pakollinen myös, jos et kuulu saman toiminnan 
perusteella muun eläkelain piiriin ja työtulosi ylittää 8063,57 euroa 
(vuonna 2021). 

• Ihminen, joka omistaa osakeyhtiöstä yli 30 prosenttia vakuutetaan 
yrittäjänä. Jos omistusosuus on alle 30 prosenttia, hänet vakuutetaan 
työntekijänä. 



Yrityksen vakuutukset 
Työnantaja yrittäjän vakuutuksiaTyöntekijän eläkevakuutus TYEL

• Kun palkkaat yritykseesi työntekijöitä, olet useimmiten velvollinen ottamaan työntekijöille työtapaturmavakuutuksen, 
työntekijän eläkevakuutuksen (TyEL) ja työntekijän ryhmähenkivakuutuksen. Yrityksen on myös maksettava 
työttömyysvakuutusmaksuja, jotka määräytyvät yrittäjän maksamien palkkojen perusteella.  

• TyEL-velvoite tulee voimaan, kun työntekijä on 17–67-vuotias, työtä tehdään työsuhteessa ja palkka on vähintään noin 61 
euroa kuukaudessa.

• TyEL-maksu on tietty prosenttiosuus palkoista ja se määräytyy työntekijän eläkelain perusteella. Osan työntekijän 
eläkevakuutuksesta maksaa työntekijä. Yrittäjän tehtävänä on pidättää tietty osuus työntekijän palkasta ja tilittää se 
vakuutusyhtiölle. 

Työtapaturmavakuutus
• Työnantajan pakollisista vakuutuksista lakisääteinen työtapaturmavakuutus tulee ajankohtaiseksi, kun työnantajan maksamat 

ja maksettavaksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana 1 300 euroa. Työtapaturmavakuutus on pakollinen, jos yrityksellä 
on yksikin työntekijä. Vapaa-ajan vakuuttaminen on vapaaehtoista.  

• Maksun määrä riippuu yrityksen toimialasta ja työn riskeistä. Maksun suuruus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. 
Samassa yrityksessä voi olla erilaisia maksuprosentteja riippuen työtehtävistä.  

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
• Yleissitovien työehtosopimusten mukaan työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen. 

Tämän pakollisen työnantajan vakuutuksen maksut hoidetaan työtapaturmavakuutuksen yhteydessä. Maksu on tietty 
prosenttiosuus palkkakuluista.  

https://www.google.com/url?q=https://www.op.fi/yritykset/vakuutukset/henkilovakuutukset/tyel-vakuutus&sa=D&source=editors&ust=1632315738828000&usg=AOvVaw22ubDkoZmVLgAAMy_5PAlC
https://www.google.com/url?q=http://www.op.fi/yritykset/vakuutukset/henkilovakuutukset/tyotapaturmavakuutus&sa=D&source=editors&ust=1632315738829000&usg=AOvVaw2oBX7W2G00wNVvt1gAuX6S
https://www.google.com/url?q=https://www.op.fi/yritykset/vakuutukset/henkilovakuutukset/tyotapaturmavakuutus/ryhmahenkivakuutus&sa=D&source=editors&ust=1632315738829000&usg=AOvVaw1BhhIhwDHWe7XbD0G18I0D


Yrityksen luvat ja viralliset (pakolliset) rekisterit 
• Tarkista oman toimialasi luvat. Esimerkiksi sote-ala, kauppa, ravintolat, autokorjaamot, 

sekä kauneusalan yritykset tarvitsevat erilaisia lupia, jotta toiminta voidaan käynnistää. 
Etsi netistä sanalla luvanvaraiset elinkeinot. 

• Ilmoituksen varaiset elinkeinot 
https://www.keuruu.fi/asuminen-ymparisto/ymparistoterveydenhuolto/luvat-ja-
ilmoitukset 

• Yrityksen perustamisen yhteydessä, tietosi päivittyvät kaupparekisteriin www.prh.fi 

• Mikäli haluat rekisteröityä samalla muihinkin rekistereihin, niin voit täyttää tietosi heti tai 
myöhemmin tilanteen muuttuessa.

• Verorekisteri on yrityksen tärkein rekisteri. Tähän kannattaa rekisteröityä viimeistään 
toiminnan alkaessa, mutta mielellään heti yrityksen perustamisen yhteydessä. 

• Verorekisteri vaatii säännöllisiä ilmoituksia yrittäjältä. Tutustu sivuihin www.vero.fi

• Alv rekisteri (jos liikevaihto ylittää alv-rajan)

• Tulorekisteriin ilmoitetaan palkat ja luontoisedut

https://www.google.com/url?q=https://www.keuruu.fi/asuminen-ymparisto/ymparistoterveydenhuolto/luvat-ja-ilmoitukset&sa=D&source=editors&ust=1632315738946000&usg=AOvVaw0ghO5Ky7JB5Q4aQcCqpjqh
https://www.google.com/url?q=https://www.keuruu.fi/asuminen-ymparisto/ymparistoterveydenhuolto/luvat-ja-ilmoitukset&sa=D&source=editors&ust=1632315738946000&usg=AOvVaw0ghO5Ky7JB5Q4aQcCqpjqh
https://www.google.com/url?q=http://www.prh.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315738946000&usg=AOvVaw0OdKr7J7yCZi6o4gavEoG-
https://www.google.com/url?q=https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/&sa=D&source=editors&ust=1632315738946000&usg=AOvVaw007yestCmPI87WiFDPLxgr


Yritystilat ja tiloihin liittyvät palvelut Keuruun 
seutukunnalla

Keuruun seutukunnalla on vapaana runsaasti yritystiloja ja tontteja.

• www.keuruuntoimitilat.fi sivuilta löydät niistä useimmat. 

Lisätietoja yritystiloista saat iris.helin@keuruuntoimitilat.fi osoitteesta

Kaupungin myytävistä tonteista lisätietoja antaa timo.maatta@keuruu.fi

https://www.google.com/url?q=http://www.keuruuntoimitilat.fi&sa=D&source=editors&ust=1632315738994000&usg=AOvVaw0ZrPH-B_6F-ZdFCw73EPgg
mailto:timo.maatta@keuruu.fi


Kirjanpitopalvelut Keuruun seudulla
• Ammattitaitoinen kirjanpitäjä pitää yrityksesi talousasiat kuosissa. 
• Kirjanpitäjät veloittavat yleensä kuittien määrän perusteella, mutta suosittelemme 

ottamaan yhteyttä keurusseudun tilitoimistoihin. Etsi sanalla tilitoimistot tai 
taloushallinto Mun Keuruu sivuilta

Joissakin yhtiöissä suositellaan käytettävän tilintarkastajaa. 

• Tilintarkastaja tarvitaan kun, päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella vähintään 
kaksi seuraavista ehdoista täyttyy:

• taseen loppusumma ylittää 100 000€ tai liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 
200 000€

• Tilintarkastaja voi auttaa sinua kaikissa talouden hallintaan liittyvissä haasteissa.

• palveluksessasi on keskimäärin kolme henkilöä

• Toiminimiyrittäjä ei tarvitse tilintarkastajaa.

• Etsi sanalla tilitoimistot tai taloushallinto Mun Keuruu sivuilta



Muita aloittavan yrittäjän palveluita keuruun 
seudulla
Seutukunnaltamme löytyy runsaasti aloittavien yritysten palveluihin vastaavia 
yrittäjiä www.munkeuruu.fi  sivuilta

- Yrityksen elinkaaren palvelut yritykseltä yritykselle:  Business Keuruu-verkosto kootaan alueen 
yrittäjistä ja osaajista.

- Etsi hakusana-kentästä asiantuntijoita ja palveluita Keurusseudulta. Löydät ne avainsanojen 
kautta esimerkiksi markkinointi, asiantuntijapalvelut ja tilitoimistot, rahoitus-sanoilla. 

- Yrityksen elinkaaren julkiset palvelut löydät www.keulink.fi , www.keuruu.fi

- Yritystilat löytyvät www.keuruuntoimitilat.fi

- Rahoitus- ja kehittämispalvelut: Keulink, pankit, sijoittajat, ELY, Vesuri, Keski-Suomen liitto

- Työnantajan palvelut:  TE-tsto, Keuruun työllisyyspalvelut, rekrytapahtumat

https://www.google.com/url?q=http://www.munkeuruu.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315739188000&usg=AOvVaw1nRJuRQVkLbXYRSeZiVgqx
https://www.google.com/url?q=http://www.keulink.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315739188000&usg=AOvVaw10JZZxx1gOESy9V0ZeW1Ap
https://www.google.com/url?q=http://www.keuruu.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315739188000&usg=AOvVaw27M1ROt8Nh_MrMdv0N0_Ae
https://www.google.com/url?q=http://www.keuruuntoimitilat.fi&sa=D&source=editors&ust=1632315739188000&usg=AOvVaw348k_mkgKR4xwmwyLFbqJ_


Jos tarvitset apua…
Aloittavana yrittäjänä kannattaa tutustua myös seuraaviin palveluihin:

- https://www.suomi.fi/yritykselle
- https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajal

le/

- https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123
- https://oma.yrityssuomi.fi/ 

Kaikissa yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa seudun yritysasiantuntija 
Kehittämisyhtiö Keulinkin yritysasiantuntijat. 

Ota yhteyttä Leila Piippa , leila.piippa@keulink.fi

https://www.google.com/url?q=https://www.suomi.fi/yritykselle&sa=D&source=editors&ust=1632315739252000&usg=AOvVaw3Lz2Pbvi_tYeATMkrmhEDm
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https://www.google.com/url?q=https://www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/perustamisopas-alkavalle-yrittajalle/&sa=D&source=editors&ust=1632315739252000&usg=AOvVaw053sfL1qBjEdiK6-sAhD8y
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https://www.google.com/url?q=https://oma.yrityssuomi.fi/&sa=D&source=editors&ust=1632315739252000&usg=AOvVaw2PI9AKhBEjIxbHt5I9-_0M
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