Tervetuloa
yrittäjäksi
Oulun seudulle!

KATSO VIDEO!

Kaikki, mitä uuden yrittäjän tulee tietää
Oulun Seudun Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta
ja luottamuksellista neuvontapalvelua aloittaville tai
hiljattain perustetuille yrityksille. Meihin voit ottaa yhteyttä myös, jos vasta mietit yrityksen perustamista tai
haluat pohtia liikeideaasi. Meiltä saat käyttöösi kaiken
sen tiedon, jonka tarvitset yritystoimintaa suunnitellessasi.

Järjestämme neuvontaa ja koulutusta myös työttömille
työnhakijoille. Toimintaamme ylläpitävät Oulun seudun
kunnat ja yhteistyöyritykset.
Palveluihimme hakeudutaan ajanvarauksella. Varaa aika
nettisivujemme kautta ja anna ammattilaistemme
auttaa!

Varaa oma aikasi Oulun Seudun Uusyrityskeskukseen!
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi/yhteystiedot
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Palveluihimme
kuuluvat muun muassa:
¿
¿
¿
¿

¿
¿
¿
¿
¿

¿

Liikeidean arviointi
Yhtiömuodon valinta
Markkina- ja kilpailutilanne
Henkilökohtaisten ominaisuuksien
ja pätevyyden arviointi
Taloussuunnittelu
Rahoitus ja yritystuet
Vakuutukset
Lait, sopimukset, verotus
Yhteydet viranomaisiin ja
asiantuntijoihin
Uuden yrityksen käynnistämiseen
liittyvät käytännön kysymykset

Tervetuloa
palvelevaan pankkiin
omasp.fi

Konttorimme on auki ma-pe 9.30-16.30
OmaSp Oulu, Isokatu 51
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Yritysneuvonnasta
eväitä yrittäjyyteen

opas
202 2

Perustamisalkavalle yrittä
jälle

Tarjoamassamme yritysneuvonnassa käydään läpi liikeideasi ja liiketoimintasuunnitelmasi sekä selvitetään
tarpeesi muille asiantuntijapalveluille. Yritysneuvojamme ja
paikallinen asiantuntijaverkostomme auttavat sinua yritysideasi toimivuuden arvioinnissa. Saat neuvontaa ja pääset
keskustelemaan yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista.

Ennen kuin tulet
Uusyrityskeskuksen
yritysneuvontaan,
tutustu veloituksettomaan Alkavan
yrityksen perustamisoppaaseen.

Työttömille työnhakijoille suunnittelemme palvelupolun,
joka tähtää takaisin työelämään siirtymiseen tai sivutoimiseen yrittämiseen työn ohella. Työllistymistä edistävät
palvelut tuotamme yhdessä BusinessOulun kanssa.

Lataa opas maksutta käyttöösi:

yhteydenotto
Uusyrityskeskukseen

Yhdessä yritys
onn

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

liiketoimintasuunnitelman
laatiminen

neuvontatapaamiset

Vaarala
Vero ja Laki

Oy

yritystuet maaseudun pienille yrityksille.
oulunseudunleader.fi
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istuu.

Tax
and
Law

pirjo.vaarala(at)verojalaki.fi
045 344 3326 | www.verojalaki.fi

asiantuntijakäynnit tarpeen
mukaan

yhteenveto
ja lausunnot

yrityksen
perustaminen
tai ideasta
luopuminen

jatkoseuranta
ja mahdollinen
kehittäminen

TOIMITILAA
TARPEESI
MUKAAN
Tutustu tilavaihtoehtoihimme &
varaa esittely!
potential.fi
Kuva digitaalisesti stailattu.
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Alkaisitko yrittäjäksi?
Yrittäjyys on mahdollisuus jokaiselle. Yrittäjyys antaa
tilaisuuden toteuttaa itseä ja harjoittaa ammattia itsenäisesti ilman työnjohdon valvontaa ja määräysvaltaa.
Sivutoimiselle yrittäjälle se tarjoaa myös mahdollisuuden lisäansioihin palkkatyön ohella.

Yrittäjyyden lähtökohta on toimiva liikeidea. Kun idea
on löytynyt, voimme yhdessä kumppaniverkostomme
kanssa auttaa sinua jalostamaan sen liiketoiminnaksi.
Yrittäjäksi aikovalla on oltava myös sopivasti riskinottokykyä ja henkilökohtaisen elämän ja raha-asioiden
tulee olla kunnossa.

Oletko kehittämässä tai perustamassa yritystä? Suunnitteletko investointia tai omistajanvaihdosta?

LUOTETTAVAA KUMPPANUUTTA JA RATKAISUJA
maaseudun yrityksille ja monialaisille maatiloille

Kun tarvitset tukea ja sparrausta yrityksesi kehittämiseen, talouden suunnitteluun ja
seurantaan tai arkirutiinien hallintaan, hyödynnä asiantuntijaverkostomme laajaalainen ja monipuolinen osaaminen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Oulun Maa- ja
kotitalousnaisten asiantuntijoiden kanssa.
proagriaoulu.fi
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#onnistummeyhdessä

Yrittäjäksi ryhtyvän ei aina tarvitse
aloittaa nollasta. Hyvä vaihtoehto
kokonaan uuden yrityksen perustamiselle on jo olemassa olevan yrityksen
ostaminen.
Myytäviä yrityksiä löydät esimerkiksi
osoitteista:
www.yritysporssi.fi
www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/
sahkoiset-palvelut-ja-tyokalut/businessplaza/
kauppapaikka/myydaan

Toimimme yhteistyössä
Business Oulun kanssa.
www.businessoulu.com/fi/yrityspalvelut.html

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ!

Tilitoimistopalvelut modernilla
tavalla toteutettuna sekä
erilaiset konsultointiratkaisut
talouden suunnittelun ja
seurannan tueksi.
TILITOIMISTO Peca Oy | Lentokatu 2, 90460 OULUNSALO
www.peca.fi | mail@peca.fi | puh. 040 486 5827
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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.

Yritysmuodon valintaan
vaikuttavia asioita ovat:
¿

perustajien lukumäärä

¿

pääoman tarve ja saatavuus

¿

vastuut ja päätöksenteko

¿

toiminnan joustavuus

¿

toiminnan jatkuvuus

¿

rahoittajien suhtautuminen

¿

voitonjako ja tappion kattaminen

¿

verotus

PSK-Aikuisopisto
– Tulevan tekijä!
Osaamista työelämän tarpeisiin

www.psk.fi
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Kevytyrittäjyys on harkitsemisen
arvoinen vaihtoehto, jos
haluat kokeilla pienimuotoista
yritystoimintaa esimerkiksi
palkkatyön rinnalla tai perhevapaan
aikana.

Apu yrityksen
kehittämiseen ja
kansainvälistymiseen
löytyy yhdestä
osoitteesta

maksuttomat digitaalisen
liiketoiminnan valmennukset
rekrytointiapu
rahoitusneuvonta
vientiverkostot
SOITA 08 558 558 10

businessoulu.com | businessasema.com | BusinessAsema, Hallituskatu 36
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Tutustu yritysmuotoihin tarkemmin
Yksityinen
elinkeinonharjoittaja
Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi
on yksinkertaisin yritysmuoto. Toiminimi on
yritysmuotona sidottu yrittäjään eikä yrityksellä
voi olla useampaa perustajaa. Aloituspääomaa
ei tarvita. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoimintansa veloista
ja velvoitteista.

Avoin yhtiö ja
kommandiittiyhtiö
Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat henkilöyhtiötä. Ne eroavat toiminimestä ennen kaikkea
siinä, että perustajia pitää olla vähintään kaksi.
Kuten toiminimessä, kaikki omistajat (paitsi
kommandiittiyhtiön äänettömät yhtiömiehet) ovat
henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja
velvoitteista. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen onnistuu kirjallisella ilmoituksella, alkupääomavaatimuksia ei ole.

Osakeyhtiö
Osakeyhtiön omistuspohja perustuu osakkeisiin
eli pienempiin osuuksiin yrityksestä. Omistajien
omistusosuus, päätäntävalta, velvollisuudet ja
rahallinen riski yrityksessä voidaan selkeästi
määrittää osakkeiden mukaan. Osakeyhtiön
nimiin voidaan ottaa velkoja ja sitoumuksia,
eikä kukaan ole niistä henkilökohtaisesti
vastuussa. Osakeyhtiö on hyvä muoto, jos
toiminnassa on suuret riskit, investointitarve
tai tavoitellaan kasvua.

10 www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi

Osuuskunta
Osuuskunta on jäsenistöään palveleva yhtiömuoto. Osuuskunta ei siis ole perinteisessä
mielessä voittoon tähtäävä yritysmuoto, vaan
sen tavoitteena on etujen tarjoaminen jäsenilleen.

Kevytyrittäjyys
Kevytyrittäjyys on joustava tapa myydä omaa työtä ilman Y-tunnusta.
Kevytyrittäjyys sopii, jos myyt omaa osaamistasi pienimuotoisesti tai
väliaikaisesti tai tahdot testata liikeideaasi. Laskuttamisesta huolehtii
puolestasi laskutuspalvelu, joka maksaa sinulle suorituksen palkkana
ja pidättää maksettavasta summasta oman palvelumaksunsa, ennakonpidätyksen ja muut tarvittavat maksut.

Tunnistettava muutos

Koulutuksemme takaavat loistosi yrittäjänä tulevaisuuden markkinoilla.

Syty täyteen
loistoosi

Moni yrittäjä on jo vauhdittanut liiketoimintaansa
asiakaskeskeisellä ajattelutavalla palvelumuotoilua
opiskellen, laittanut omat ja yrityksensä toiminnot
kuntoon johtamiskoulutuksen avulla ja nähnyt firmansa luvut uudessa valossa talouskoulutuksessa.
Katso, mitä sinulla on otettavaa:

rastorinst.fi
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Asiantuntijaverkostomme palvelee!
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.

¿
¿
¿
¿
¿
¿

Asiantuntijamme neuvovat
esimerkiksi näissä asioissa:

¿
¿
¿
¿
¿
¿
¿

12 www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi

henkilöstöratkaisut
julkiset toimijat
koulutus
lakipalvelut
liiketoiminnan kehittäminen
maksujärjestelmät
markkinointi ja mainonta
rahoitus ja vakuudet
taloushallinto
terveydenhuolto
tietotekniikka
toimitilat
työttömyysturva

Tutustu asiantuntijaverkostoomme:
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi/kumppanit/

Asiantuntijaverkostomme
on käytettävissäsi, jotta
sinulle jää enemmän aikaa
keskittyä oman yrityksesi
kannalta tärkeimpiin asioihin!

O TA R O H K E A S T I
Y H T E Y T TÄ

Iloiset asiantuntijamme auttavat Sinua yritystoiminnan eri vaiheissa.
vesa.valipirtti@mandaatti.fi | puh. 044 491 9075 | www.mandaatti.fi
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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:
Starttiraha
Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentulon sen ajan,
jonka yritystoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen kestää, kuitenkin enintään 12 kuukauden
ajan. Starttirahaa voi saada työtön työnhakija, kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvä tai sivutoiminen yrittäjä,
joka laajentaa toimintaansa päätoimiseksi.
Lue lisää:
www.te-palvelut.fi

Julkiset toimijat
Finnvera, ELY-keskus ja Business Finland ovat julkisomisteisia toimijoita, jotka tarjoavat rahoitusta uusille
ja liiketoimintaansa kehittäville ja kasvattaville yrityksille. ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoituspalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti pk-yrityksille.
Lue lisää:
www.finnvera.fi
www.ely-keskus.fi
www.businessfinland.fi

Alueelliset yritystuet
Maaseutuyrityksille suunnattu Leader-tuki ja Nouseva Rannikkoseutu ry:n myöntämä yritystuki ovat
alueellisia tukimuotoja, jotka on tarkoitettu tietyillä
alueilla toimivien yritysten kehittämiseen ja investointeihin.
Lue lisää:
www.oulunseudunleader.fi
www.nousevarannikkoseutu.fi
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Pankit
Pankin myöntämä yrityslaina edellyttää yritykseltä
muun muassa luottokelpoisuutta ja olemassa olevia
vakuuksia. Pankki vaatii päätösten tueksi liiketoimintasuunnitelman ja talousennusteen. Lainaehdot
kannattaa aina selvittää tarkasti pankin kanssa.

Täydellinen yhdistelmä
OP Oulu Yrityspalvelut tarjoaa yrityksellenne räätälöidyt
kassanhallinta-, rahoitus-, vakuutus- ja varallisuudenhoitopalvelut saman katon alta.
Aloita kumppanuus varaamalla aika tutulta paikalliselta!
Asiantuntijoidemme suorat puhelinnumerot löydät osoitteesta
op.fi/oulu/yrityspalvelut

OP Oulu Yrityspalvelut
Isokatu 14, 2. kerros, 90100 Oulu
oulun.yritys@op.fi
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi 15

Varaa aika Oulun seudun
Uusyrityskeskukseen!
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi/yhteystiedot

www.businessasema.com

• www.jssuomi.fi

BusinessAsema
Hallituskatu 36, 90100 Oulu
oulu@uusyrityskeskus.fi
www.oulunseudunuusyrityskeskus.fi

Kaikille avoin BusinessAsema
tuo yhteen työnantajat,
yritykset, opiskelijat, osaajat
ja muut aktiiviset ihmiset
kaupungista ja kauempaa
maakunnasta. Tervetuloa!

