Tervetuloa yrittäjäksi
Oulun seudulle!
Yrittäjyys
LLE.
KUULUU KAIKI

Katso video!

Kaikki, mitä uuden
yrittäjän tulee tietää
Oulun Seudun Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta

työttömille työnhakijoille. Toimintaamme ylläpitävät

ja luottamuksellista neuvontapalvelua aloittaville tai

Oulun seudun kunnat ja yhteistyöyritykset.

hiljattain perustetuille yrityksille. Meihin voit ottaa
yhteyttä myös, jos vasta mietit yrityksen perustamista

Palveluihimme hakeudutaan ajanvarauksella. Varaa

tai haluat pohtia liikeideaasi. Meiltä saat käyttöösi

oma aikasi nettisivujemme kautta ja anna ammatti-

kaiken sen tiedon, jota tarvitset yritystoimintaa suunni-

laistemme auttaa!

tellessasi. Järjestämme neuvontaa ja koulutusta myös

ulun Seudun
Varaa aika O
kukseen:
Uusyrityskes
www.
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Palveluihimme
kuuluvat muun
muassa

}

Liikeidean arviointi

}

Yhtiömuodon valinta

}

Markkina- ja kilpailutilanne

}

Henkilökohtaiset ominaisuudet / pätevyys

}

Taloussuunnittelu

}

Rahoitus ja yritystuet

}

Vakuutukset

}

Lait, sopimukset, verotus

}

Yhteydet viranomaisiin ja asiantuntijoihin

}

Uuden yrityksen käynnistämiseen liittyvät käytännön kysymykset

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo
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Palveluprosessin
eteneminen:
yhteydenotto
Uusyrityskeskukseen

neuvontapaamiset

asiantuntijakäynnit tarpeen
mukaan

Yritysneuvonnasta
eväitä yrittäjyyteen
Tarjoamassamme yritysneuvonnassa käydään läpi liike-

Työttömille työnhakijoille suunnittelemme palvelu-

ideasi ja liiketoimintasuunnitelmasi sekä selvitetään

polun, joka tähtää takaisin työelämään siirtymiseen tai

tarpeesi muille asiantuntijapalveluille. Yritysneuvojamme

sivutoimiseen yrittämiseen työn ohella. Työllistymistä

ja paikallinen asiantuntijaverkostomme auttavat sinua

edistävät palvelut tuotamme yhdessä BusinessOulun

yritysideasi toimivuuden arvioinnissa. Saat neuvontaa

kanssa.

ja pääset keskustelemaan yrityksen perustamiseen
liittyvistä asioista.
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liiketoimintasuunnitelma

yhteenveto
ja lausunnot

yrityksen
perustaminen tai
ideasta luopuminen

jatkoseuranta
ja mahdollinen
kehittäminen
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SINUN JA
YRITYKSESI
PALVELUKSESSA
Harkitsetko yrityksen perustamista? Onko
yrityksesi kasvuvaiheessa? Mitkä ovat yrityksesi
digivalmiudet? Tähyiletkö kansainvälisille
markkinoille? Tarvitsetko apua työvoiman
rekrytointiin?

Maksuttomat asiantuntijapalvelumme ovat käytössäsi.

PS. Muistathan myös sähköiset palvelumme.
businessoulu.com | oulu.com

LÄHETÄ MEILLE

tiedote tai uutisaihe
media@businessoulu.com

CHAT
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Alkaisitko yrittäjäksi?
Yrittäjyys on mahdollisuus jokaiselle. Yrittäjyys tarjoaa

Yrittäjyyden lähtökohta on toimiva liikeidea. Kun idea on

mahdollisuuden toteuttaa itseä ja harjoittaa ammattia

löytynyt, voimme jalostaa sen kanssasi liiketoiminnaksi

itsenäisesti ilman työnjohdon valvontaa ja määräysvaltaa.

yhdessä yhteistyöverkostomme avulla. Yrittäjäksi aikovalla

Sivutoimiselle yrittäjälle se tarjoaa myös mahdollisuuden

on oltava myös sopivasti riskinottokykyä, ja henkilö-

lisäansioihin palkkatyön ohella.

kohtaisen elämän ja raha-asioiden tulee olla kunnossa.

eistyössä
Toimimme yht
n kanssa.

BusinessOulu

elut.html

i/yrityspalv

oulu.com/f
www.business
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Toimivat tilat
ja palvelut
kustannustehokkaasti
yhdellä
sopimuksella.
technopolis.fi/oulu
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Valitse
yritysmuoto
oikein
Yritysmuodon valintaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Suomessa mahdollisia yritysmuotoja ovat yksityinen
elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö sekä osuuskunta ja ulkomaisen
yhtiön sivuliike. Lisäksi vaihtoehtoisia yrittäjyyden
muotoja ovat ns. kevytyrittäjyys ja franchisingyrittäjyys.

Yksityinen
elinkeinonharjoittaja
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on

Avoin yhtiö ja
kommandiittiyhtiö

yksinkertaisin yritysmuoto. Toiminimi on yritysmuotona sidottu yrittäjään eikä yrityksellä voi olla

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat myös henkilö-

useampaa perustajaa. Aloituspääomaa ei tarvita.

yhtiötä. Ne eroavat toiminimestä ennen kaikkea

Toiminimiyrittäjä henkilökohtaisesti vastuussa

siinä, että perustajia voi ja pitää olla vähintään

kaikista liiketoimintansa veloista ja velvoitteista.

kaksi. Kuten toiminimessä, kaikki omistajat (paitsi
kommandiittiyhtiön äänettömät omistajat) ovat
henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja
velvoitteista. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön

Osakeyhtiö

perustaminen onnistuu paperisella ilmoituksella,
alkupääomavaatimuksia ei ole.

Osakeyhtiön omistuspohja perustuu osakkeisiin
eli pienempiin osuuksiin yrityksestä. Omistajien
omistusosuus, päätäntävalta, velvollisuudet ja rahallinen riski yrityksessä voidaan selkeästi määrittää

Osuuskunta

osakkeiden mukaan. Osakeyhtiön nimiin voidaan
ottaa velkoja ja sitoumuksia, eikä kukaan ole näistä

Osuuskunta on jäsenistöään palveleva yhtiömuoto.

henkilökohtaisesti vastuussa. Osakeyhtiö on hyvä

Osuuskunta ei siis ole perinteisessä mielessä voit-

muoto, jos toiminnalla tavoitellaan edes maltillista

toon tähtäävä yritysmuoto, vaan sen tavoitteena

kasvua. Osakeyhtiön perustaminen vaatii vähintään

on etujen tarjoaminen jäsenilleen.

2 500 euron osakepääoman.
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Yritysmuodon valintaan
vaikuttavia asioita:

}

perustajien lukumäärä

}

pääoman tarve ja saatavuus

}

vastuut ja päätöksenteko

}

toiminnan joustavuus

}

toiminnan jatkuvuus

}

rahoittajien suhtautuminen

}

voitonjako ja tappion kattaminen

}

verotus

POSITIIVISESTI
PALVELEVA
TYOELAKEYHTIO
www.elo.fi
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Asiantuntijaverkostomme
palveluksessasi!
Oulun Seudun Uusyrityskeskuksen asiantuntijaverkosto
on käytettävissäsi, jotta voit itse keskittyä siihen mitä
osaat parhaiten. Neuvojamme ohjaavat sinut tarpeidesi
mukaan tapaamaan yhteistyöverkostoomme kuuluvia eri
alojen asiantuntijoita. Palvelu on täysin luottamuksellista.

:

verkostoomme

ntuntija
Tutustu asia
www.oulu
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tijat

.fi/asiantun

ityskeskus
nseudunuusyr

Asiantuntijamme
neuvovat sinua
esimerkiksi seuraaviin
asioihin liittyen:

}

energia-asiat

}

henkilöstöratkaisut

}

julkiset toimijat

}

koulutus

}

lakipalvelut

}

liiketoiminnan kehittäminen

}

maksujärjestelmät

}

markkinointi ja mainonta

}

rahoitus ja vakuudet

}

taloushallinto

}

terveydenhuolto

}

tietotekniikka

}

toimitilat

}

työttömyysturva

Laatumerkkien myynti ja ylläpito. Jo 25 vuotta.

Kysy myös käyttövuokrausta!

email: myynti@laatumikro.fi www.laatumikro.fi
Isokatu 73, 90120 Oulu Puh. 8811 211
email: myynti@laatumikro.fi www.laatumikro.fi

Avoinna ma-pe 9-17
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Mistä rahoitusta?
Yritystoiminnan käynnistämiseen tarvitaan lähes aina rahaa. Alkuinvestointien määrä riippuu liikeideasta
ja vaihtelee eri toimialoilla suuresti. Rahoitustarve ja rahan lähteet selvitetään liiketoimintasuunnitelman
laatimisen yhteydessä rahoituslaskelman avulla.

Rahan lähteitä voivat olla esimerkiksi seuraavat:

TE-toimiston Starttiraha

Alueellinen Nouseva Rannikkoseutu
-kehittämis- ja investointituki

Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta,
jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnutta-

Tukea voi saada Nouseva Rannikkosetu ry:n toimiva

minen kestää, kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

luonnollinen henkilö, henkilöyhtiö tai yhteisömuotoinen

Starttirahaa voit saada työtön työnhakija, kokoaikaiseksi

yritys, jossa määräysvalta ja omistus on tukikelpoisilla

yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä tai opiskelusta siirtyvä

henkilöillä. Yrityksellä pitää olla riittävä koulutus tai

tai sivutoiminen yrittäjä, joka laajentaa toimintaansa

työkokemus hakemuksen kohteena olevalta alalta, ja sen

päätoimiseksi.

tulee antaa pääasiallinen toimeentulo vähintään yhdelle
yrittäjälle tai työntekijälle.

www.te-palvelut.fi
www.nousevarannikkoseutu.fi

Alueellinen Leader- kehittämisja investointituki
Yritystukea voidaan myöntää pienille aloittaville ja toi-

Finnveran lainaraha alkuvaiheen
hankintoihin, investointeihin
ja käyttöpääomaan

mintaansa laajentaville maaseutuyrityksille. Tuen tavoite
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on saada maaseudulle uusia palveluita ja työpaikkoja

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja, joka

sekä kehittää alueen yritystoimintaa. Tukea ei myönnetä

tarjoaa takauksia ja lainarahoitusta uuden yrityksen

yrityksen tavanomaiseen toimintaan. Investointitukea

perustamiseen, jo olemassa olevan liiketoiminnan

myönnetään esimerkiksi uusien koneiden ja laitteiden

ostamiseen ja toimivan yrityksen toiminnan laajentami-

hankintaan, toimitilojen rakentamiseen sekä aineettomiin

seen ja kasvuun. Finnvera tekee yhteistyötä suurimpien

investointeihin.

pankkien kanssa.

www.oulunseudunleader.fi

www.finnvera.fi

€$

£

£

€

ELY-keskuksen
kehittämishankkeiden tuki
ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa
toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen
tai pyrkii kasvamaan. Painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen. Yritys rahoittaa kehittämishankkeesta vähintään puolet itse.
www.ely-keskus.fi

Business Finlandin
kansainvälistymistuki
Business Finland tarjoaa asiantuntija-apua sekä rahoitusta
kansainvälistymiseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan
kehittämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.
Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada
rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.
www.businessfinland.fi

Pankkien lainarahoitus
Pankkien myöntämä yrityslaina edellyttää lainaa hakevalta
yritykseltä muun muassa luottokelpoisuutta ja olemassa
olevia vakuuksia. Pankki selvittää myös mahdollisuudet
käyttää Finnveran takaustuotteita. Pankki vaatii päätösten
tueksi liiketoimintasuunnitelman ja talousennusteen. Lainaehdot kannattaa aina selvittää tarkasti pankin kanssa.
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Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry
Jarmo Siipola
yritysneuvoja

Anneli Rinta-Paavola
yritysneuvoja

Hallituskatu 36,

Hallituskatu 36,

BusinessAsema, 90100 Oulu

BusinessAsema, 90100 Oulu

puh. 044 977 2169

puh. 0400 216 060
Service also available in English

Service also available in English

Tuija Aitto-oja
toimitusjohtaja

Viera Karam
Business Advisor

Hallituskatu 36,

Hallituskatu 36,

BusinessAsema, 90100 Oulu

BusinessAsema, 90100 Oulu

puh. 040 510 6315

puh. 040 674 7862

Hallinto ja talous

Service available in English, Russian,
Ukrainian, Arabic and French

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@uusyrityskeskus.fi

apaamiseen!
Varaa aika t
www.oulu
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Kaikille avoin
BusinessAsema
Oulun Hallituskadun uusi BusinessAsema on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen
ja matalan kynnyksen verkostoitumisen. BusinessAsema
tuo yhteen työnantajat, yritykset, opiskelijat, osaajat ja
muut aktiiviset ihmiset kaupungista ja kauempaa maakunnasta.

Poikkea lounaalle tai työskentelemään, tee digitaalisia
kokeiluja, osallistu työpajoihin ja tapahtumiin!

Täydellinen yhdistelmä.
OP Oulu Yrityspalvelut tarjoaa
yrityksellenne räätälöidyt kassanhallinta-,
rahoitus-, vakuutus- ja varallisuudenhoitopalvelut saman katon alta.
Aloita kumppanuus varaamalla aika
tutulta paikalliselta!

OP Oulu Yrityspalvelut
Isokatu 14, 2. kerros, 90100 Oulu
Puh. 010 2535 320, oulun.yritys@op.fi
Asiantuntijoidemme suorat puhelinnumerot
löydät osoitteesta op.fi/oulu/soitasuoraan
OP Ryhmän 010-yritysnumero: kiinteän verkon lankaliittymistä ja kotimaisista
matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min (hinta sisältää ALV:n).
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Onko ideasi konkretisoitumassa
yritykseksi?
Asiantuntemuksemme on käytössäsi!
n!
Varaa aika ja tule käymää
keskus.fi/yhteystiedot

• www.jssuomi.fi

www.oulunseudunuusyritys

