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oletko sinä sivutoimiyrittäjä?

mielekästä tekemistä palkkatyön ohella CaSe

Sivutoimiyritystä perustamassa?

Harrastuksesta tulikin työ CaSe

Sivutoimiyrittäjästä päätoimiseksi?

Huippuideasta huippukuntoon CaSe

tarkan tiedon tarpeessa?

SISÄllYS



Tämä lyhyt opas koottiin sivutoimiyrittäjille, nykyisille ja 
tuleville. Liiketoimintasuunnitteluun on paljon hyviä ohjeita 
ja malleja. Tämä on tarkoitettu niiden rinnalle nimenomaan 
sivutoimiyrittäjän tueksi. Mukaan otimme lyhyen muistilistan 
sivutoimiyrityksen perustajalle ja toisen sivutoimisesta 
päätoimiseksi siirtyvälle. Lisäksi kerromme kolme yrittäjätarinaa.  

Onnea yritykselle!
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Yrittäjäksi voi heittäytyä kerralla tai hivuttautua vähä vähältä. Myös pysyvästi sivutoiminen 
yrittäjyys voi olla toimiva ratkaisu. Ihmiset ovat erilaisia ja elämäntilanteet samoin - mikseivät 
sitten yrityksetkin?



»

» 

» 

»

Sivutoimiyrittäjällä tarkoitetaan tavallisesti yrittäjää, joka 
saa toimeentulonsa enimmäkseen jostain muusta kuin 
yritystoiminnastaan. moni yrittäjä onkin yrittäjäuransa 
alussa sivutoiminen ja siirtyy vasta myöhemmin pää-
toimiseksi. Sivutoiminen yrittäjyys on silloin välivaihe, 
mahdollisuus testata liikeideaa palkkatyön, opiskelun 
tai vaikkapa vanhempainvapaan ohella.

osalle sivutoimiyrittäjistä yritys on tapa organisoida itseä 
kiinnostavaa tekemistä järkevällä tavalla. joskus harras-
tus kasvaa sellaisiin mittasuhteisiin, että siitä kannattaa 
tehdä yritystoimintaa. toisaalta sivutoimiyrittämisen mo-
tiivi voi olla oman osaamisen ylläpito tai kehittäminen 
palkkatyön ohella. 

Sivutoiminen yrittäjyys sopii hyvin myös eläkeläiselle, jolla 
vielä riittää virtaa vaikkei täysipäiväinen työ enää tunnu mie-
lekkäältä tai tarpeelliselta. yrittäjänä voi itse määritellä miten 
paljon tekee.

jokainen sivutoimiyrittäjä myös toivoo lisätuloja yritystoimin-
nastaan. jos yrittäjäksi ryhtyy toiminimellä, katsoo verottaja 
tuloja kokonaisuutena; yrityksen tulo on yrittäjänkin tuloa. Vä-
hennysten ja velvoitteiden kannalta on verottajan silti tärkeä 
tietää, onko yritystoiminta elinkeinotoimintaa lain tarkoitta-
massa mielessä. jos asiakkaita esimerkiksi on pysyvästi vain 
yksi, tai yrittäjä työskentelee asiakkaan tiloissa, voidaan toi-
meksianto tulkita työsuhteeksi.



taina Inkerillä on reilun 30 vuoden työkokemus perusopetuk-

sen alalta ja ripakopallinen kouluttautumista vuosien varrella. 

”kun tietoa ja taitoa kerääntyi, tuli ajatus että sitä voisi jakaa,” 

pohtii Inkeri yrittäjäksi ryhtymisen motiivejaan. työnohjaus- ja 

koulutuspalvelu Navigaattori perustettiin vuonna 2009, kun In-

keri suoritti työn ohessa kaksivuotisen työnohjaajakoulutuksen. 

Sivutoiminen yrittäminen tuntui parhaalta vaihtoehdolta, sillä 

palkkatyöstään Inkeri halusi pitää kiinni. Navigaattorin toimin-

ta lähti silti liikkeelle tarmokkaasti ja kokeilumielellä heti alusta 

alkaen. tällä hetkellä Inkeri toimii työnohjauksen ja muun kou-

lutuksen lisäksi myös osallistavan draaman ja taidelähtöisten 

menetelmien kouluttajana.

 työ luokanopettajana sanelee pitkälti yrittämisen eh-

dot. työmäärä vaihtelee paljon myös palvelujen kysynnän 

mukaan. kiireisintä aikaa on syksy ja kevät, kesällä kalenteri 

Kuva Navigaattori tarjoaa myös osallistavan 
draaman ja taidelähtöisten menetelmien 
koulutusta.

CaSe Mielekästä tekemistä palkkatyön ohella



on tyhjä. Inkerin asiakaskunta on enimmäkseen 

etelä-pohjanmaan alueelta, mutta verkostoitu-

misen kautta uusia ovia on avautumassa myös 

Satakunnan suunnalla. yrityksen markkinoin-

nissa internet on tärkeä. perinteisten kotisivujen 

ohella myös Facebook on auttanut tavoittamaan 

potentiaalisia asiakkaita. puskaradion Inkeri nos-

taa silti ykköseksi oman yritystoimintansa näkö-

kulmasta. ”en myy tuotetta vaan palvelua – tätä 

työtä tehdään ihmisten kanssa. Siksi asiakkailta 

saatava palaute ja sen kulkeutuminen toiselle 

potentiaaliselle asiakkaalle on tärkeää,” kertoo 

Inkeri.

 Inkeri kuvailee sivutoimiyrittäjyyttä jossain 

määrin haastavaksi hommaksi, sillä sekä palkka-

työ että yritys vaativat huomiota. ”Sivutoimisena 

yrittäjänä täytyy tavallaan repiä itseään kahteen 

suuntaan.” Sivutoimiyrittäjyys tarjoaa kuitenkin tur-

vallisen lähtökohdan, jos ei halua heti heittäytyä 

päätoimiseksi yrittäjäksi. ”minulle tämä antaa li-

sää mielekästä tekemistä ja samalla mahdollisuu-

den kehittää omaa osaamistani päätyön ohella.” 

päätoiminen yrittäjyys ei ole tällä hetkellä Inkerille 

ajankohtainen ajatus, vaikkei sekään poissuljettu 

vaihtoehto ole. 

 eteläpohjalaista ilmapiiriä Inkeri kehuu 

yrittäjäystävälliseksi. ”Se kannustaa yrittämään.” 

parhaimmat neuvot Inkeri kertoo saaneensa kirjan-

pitäjältään, mutta yrityksen perustamisvaiheessa 

hyviä vinkkejä tuli myös ely-keskuksen asiantunti-

joilta. Verkostoituminen yrittäjien ja asiantuntijoi-

den kanssa myös yli alakohtaisten rajojen on tär-

keää. Inkeri toivoisikin yrittäjille ”sellaisia matalan 

kynnyksen koulutuksia ja tilaisuuksia, ylipäänsä 

toimintaa, johon pienyrittäjän olisi helppo tulla 

mukaan. ja sosiaalista mediaa voisi hyödyntää 

enemmänkin."

eTelÄ-
pohJalaInen 

IlmapIIRI 
KannuSTaa 
YRITTÄmÄÄn

“

“

CaSe Mielekästä tekemistä palkkatyön ohella
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Yrityksen perustaminen on yrityksen perustamista sivutoimiyrittäjällekin, ja yrityksen 
perustamiseen löytyy netistä hyviä oppaita. Tässä kuitenkin joitain seikkoja, joihin  
sivutoimisena aloittavan yrittäjän on erityisesti syytä kiinnittää huomiota.



» 

» 

 

arvonlisävero. jos toiminta on pienimuotoista ja pysyy sel-
laisena, ei arvonlisäverovelvollisuutta välttämättä synny. jos tili-
kauden liikevaihtoraja (8 500 € vuonna 2014) kuitenkin ylittyy, 
on siitä heti ilmoitettava verohallintoon. tällöin yritys on arvon-
lisäverovelvollinen liiketoiminnan alkamisesta lähtien – ei vain 
rajan ylittävältä osalta vaan joka ainoasta eurosta. laajamittai-
sempaa sivutoimiyrittäjyyttä aloittelevan kannattaa siis ilmoittau-
tua verovelvolliseksi alusta asti. jos liikevaihto ylittää 8 500 € 
mutta jää alle 22 500 €, voi yrittäjä saada arvonlisäveron 
alarajahuojennusta ja siten palautusta jo maksamistaan arvon-
lisäveroista.

Yel eli yrittäjän eläkevakuutus. myös sivutoimisen yrit-
täjän on otettava yel-vakuutus, jos toiminta jatkuu ainakin neljä 
kuukautta ja jos työtulon arvioidaan yltävän yel:n vähimmäis-
rajaan (7 430,59 € vuodessa 2014).  työtulo tarkoittaa tässä 
yrittäjän työpanoksen rahallista arviota. Sen pitäisi vastata palk-
kaa, joka maksettaisiin vastaavan ammattitaidon omaavalle 
henkilölle vastaavasta työstä. yel-työtulo ei siis tarkoita yrittäjän 
verotettavaa työtuloa, rahapalkkaa tai yrityksen voittoa, eikä se 
ole riippuvainen yritystoiminnan kannattavuudesta. yel-työtulon 
ilmoittaa yrittäjä itse. jos yrittäjä saa jo vanhuuseläkettä, ei yel-
vakuutusta tarvitse ottaa.

verotus. elinkeinonharjoittajana tai henkilöyhtiön yhtiömiehe-
nä yrityksesi tulot ja muut ansiotulosi otetaan kokonaisuutena 
huomioon verotuksessa. kannattaa siis olla tarkkana enna-
konpidätysprosentin ja mahdollisten veroennakkojen kanssa. 
Aloittavana elinkeinonharjoittajana yritystoiminnan tuotot joutuu 
arvioimaan, ja arvion toteutumista on syytä seurata vuoden mit-
taan. jos näyttää siltä, että tulot jäävät odotettua pienemmiksi, 
voi hakea ennakon alennusta. Verojen maksamatta jättäminen  
aiheuttaa veroseuraamuksia, joten sitä ei ainakaan kannata teh-

dä. Verohallinnon sivuilta löytyy laskuri, jolla voi tarkistaa vero-
prosentin oikeellisuuden. osakeyhtiö puolestaan on verotuksessa 
erillään henkilökohtaisesta verotuksesta. omaan yritystoimintaan 
parhaiten sopivaa yritysmuotoa kannattaa tovi pohtia asiantun-
tijan kanssa.
 
palkkatyö ja sivutoimiyrittäjyys. Virkasuhteessa ole-
van tulee vähintään tehdä ilmoitus sivutoimesta työnantajalleen. 
joissain tapauksissa tarvitaan sivutoimilupa. myös yksityisellä 
sektorilla työskentelevän on syytä kertoa asiasta ja selvittää työn-
antajan asennoituminen etukäteen. työsuhteen aikana ei lain 
mukaan saa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka voisi olla 
työnantajalle vahingoksi tai kilpailla työnantajan kanssa. 
 
Työttömyysturva. työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mu-
kaan sivutoimista on sellainen yrittäjyys, joka ei estä yrittäjän täy-
sipäiväistä työllistymistä palkkatyöhön.  yritystoiminta katsotaan 
sivutoimiseksi esimerkiksi silloin, kun sitä on harjoitettu palkkatyön 
tai opiskelun ohella kahdeksan kuukautta. pelkkä tulon vähäisyys 
ei siis tee yrittäjyydestä sivutoimista: työttömyysturvan kohdalla 
punnitaan yritystoiminnan työllistävyyttä. jos sivutoimiyrittäjä jää 
työttömäksi ja hakee työttömyyspäivärahaa, on sivutoimisuus 
pystyttävä osoittamaan. yritystoiminnasta saatavat ansiotulot 
otetaan huomioon soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa. jos 
yritystoiminta on ollut riittävän pitkäaikaista päätoimen ohella, 
ei sivutoimiyritystä välttämättä tarvitse siis lopettaa työttömyyden 
osuessa kohdalle.

vakuutukset. Vakuutustarve riippuu toki toimialasta, mutta 
kannattaa hetki miettiä, olisiko hyvä satsata esimerkiksi vastuuva-
kuutukseen, oikeusturvavakuutukseen ja tapaturmavakuutukseen. 
jos vahinko sattuu sivutoimisessa yritystoiminnassa, saattaa se 
vaikeuttaa varsinaista palkkatyötäkin. «

» 

»

» 

» 



marko koivuporras on valokuvannut harrastusmie-

lessä aina. ”kuvasin kavereiden häitä ja paljon 

muitakin kohteita, kunnes siinä sitten jossain vä-

lissä tuli mieleen, että voisihan tätä organisoida 

jollain tavalla. Siitä se sitten lähti ja tuli aloitettua,” 

kertoo koivuporras, joka perusti sivutoimisen va-

lokuvausalan yrityksen vuonna 2006. Alku oli 

pienimuotoista ja rentoa puuhastelua, ja yritystä 

pyöritettiin kotoa käsin. 

 toiminta osoittautui niin kannattavaksi, 

että koivuporras päätti vuokrata studiotilan. Sen 

jälkeen töiden määrä kasvoi merkittävästi. kotona 

ehti käydä enää vain nukkumassa, sillä päätoi-

men työt ja kuvauskeikat täyttivät kalenterin. koivu-

porras kiitteleekin silloista joustavaa palkkatyötään 

ohjelmistoalalla, koska se mahdollisti sivutoimisen 

yrittämisen. mutta pian sekä työn että yrityksen 

kuormitus oli valtava. 

 ”Siinä rupesivat vähän kärsimään mo-

lemmat. ei pystynyt päätoimea tekemään täys-

päiväisesti, kun piti hypätä kuvauskeikoilla ja ku-

vauskeikat kärsivät siitä, kun joutui olemaan päivät 

töissä”, miettii koivuporras. Ajatus päätoimiseksi 

yrittäjäksi siirtymisestä alkoi konkretisoitua. ”piti 

tehdä valinta, että jompikumpi loppuu. otin sitten 

riskin ja kokeilin tätä”, kertoo koivuporras.

 päätös täysipäiväisestä yrittäjyydestä 

vaati unettomia öitä jokusen, mutta kun se oli teh-

ty, loppu sujui jouhevasti. tilannetta helpotti ke-

rätty kokemus yrittäjyydestä, alasta ja alan mark-

kinoista. koivuporras oli myös jo sivutoimisena 

tuotteistanut palveluitaan, joten päätoimisuus ei 

edellyttänyt merkittäviä muutoksia itse tekemiseen.  

koivuporras kiteyttääkin, että ero sivutoimisen ja 

päätoimisen välillä oli ennen kaikkea toiminnan 

ammattimaisuus. ”Silloin aluksi olin alalla uusi, 

eli periaatteessa kehitin pyörän uudelleen. tänä 

päivänä tietämys alasta on ihan eri luokkaa. Ver-

kostotkin ovat laajentuneet ympäri Suomen”, koi-

vuporras summaa. 

 yrittäjyys oli koivuportaalle täysin uusi 

asia, sillä edes lähipiirissä ei ollut yrittäjiä. ”riskillä 

oTIn 
SITTen RISKIn 

Ja KoKeIlIn
TÄTÄ

“
“

CaSe Harrastuksesta tulikin työ



“

Kuva Studio Streetin marko koivuporras 
on valokuvannut koko ikänsä.

mentiin siinä kasvattamisen vaiheessa, mutta näin 

jälkikäteen katsottuna se kannatti!” yrittämiseen 

liittyy koivuportaan mukaan omanlaisensa vapaus 

sekä mahdollisuus kehittää ja kokeilla. yrityspalve-

luorganisaatioiden apua koivuporras ei ole juuri 

hyödyntänyt omalla yrittäjäpolullaan, mutta pitää 

yrittäjäkollegoilta ja -verkostoista saatavaa vertais-

tukea tärkeänä. koivuporras suositteleekin osallistu-

mista esimerkiksi aloittavien yrittäjien tapaamisiin, 

jos sellaisia on tarjolla. 

 yritystoiminnan kasvattamista suunnitte-

leville sivutoimiyrittäjille koivuportaalla on vinkki: 

työn ja yrityksen pyörittäminen samaan aikaan voi 

polttaa nopeasti loppuun. Siksi yrittäjän kannattaa 

tehdä päätös siitä, onko yrittäminen sivutoimista 

vai onko siitä joskus tarkoitus tehdä päätoimista. 

Sen jälkeen yritystoimintaa voi kehittää tehdyn rat-

kaisun pohjalta – jos yrittäjällä on vakaa tarkoitus 

pitää yritys sivutoimisena, voi keskittyä vain tiettyjen 

palveluiden tai tuotteiden tarjoamiseen. 
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Sivutoimisesta päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyminen on iso askel. Epävarmuus toimeentulosta 
mietityttää väkisinkin. Idea tuntuu kantavan ja markkinoita on – mutta miten on huomenna? 

Jokainen punnitsee itse hetkensä. Hypätä vai ei? Nyt vai myöhemmin? Yhdelle kysymys on seuraavasta 
askeleesta eteenpäin, toiselle hiljalleen kypsyneestä varmuudesta, kolmannelle sisäisestä palosta. 
Myös toimintaympäristön muutokset palkkatyössä voivat vaikuttaa päätökseen. 



Tähän on koottu päätoimiyrittäjyyteen siirtyneiden ja 
asiantuntijoiden haastatteluista tislattuja vinkkejä. Kun  
loikka alkaa tuntua ajankohtaiselta, pohdi näitä:

Hanki sparraajaksi kokenut yrittäjä tai muu asiantuntija jo-
hon luotat. Asiat selkiävät kummasti kun niistä pääsee pu-
humaan. Ulkopuolinen keskustelukumppani auttaa näkemään 
omat suunnitelmat uudella tavalla.

yksin ei tarvitse kaikkea tietää ja keksiä. Verkostoidu esimer-
kiksi oman alasi yrittäjien kanssa.

etsi viimeistään nyt asiantunteva tilitoimisto, joka osaa aut-
taa myös laskelmissa. myynnin osaat parhaiten arvioida itse, 
mutta esimerkiksi kannattavuuden ja kassavirran simulointi 
ammattilaisen kanssa vähentää epävarmuutta. Suunnittelu ei 
mene hukkaan, vaikka kaikki suunnitelmat eivät toteudukaan. 
osaava kirjanpitäjä on hyvä neuvoja myös verotuskysymyk-
sissä. taloushallintoliiton sivuilta voit hakea tiedot paikkakun-
tasi auktorisoiduista tilitoimistoista.  

Ennakoi tuleva kassavirtasi mahdollisimman tarkasti. käy 
läpi asiakasportfoliosi ja mieti paljonko voit maksaa palkkaa 
itsellesi. 

mieti mikä on olennaista juuri sinun bisneksessäsi. kun elanto 
on yrityksestä kiinni, sinulla ei ole varaa keskittyä toisarvoisiin 
asioihin. 

Varmista itsellesi vapaa-aikaa. yrityksesi tärkeintä resurssia ei 
kannata polttaa loppuun. myös perheelle ja läheisille pitää 
riittää aikaa.

jos päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyessäsi vaihdat yritysmuotoa, 
huomioi osakeyhtiölle tulevat ennakkoverot.

Varaudu vakavasti. yel-tulo kannattaa mitoittaa oikein. Vaikka 
kustannusten minimointi saattaakin houkutella, ei eläke- ja sosi-
aaliturvasta ole järkeä tinkiä. mieti myös, tarvitsetko työterveys-
palveluita tai muuta lisävakuutusturvaa. 
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yläasteikäisten motivointi liikkumaan oli mikko joensuun päivittäinen 

pähkinä hänen työskennellessään liikunnanopettajana. Ihmisten ter-

veys ja hyvinvointi kiinnosti enemmänkin, ja joensuu alkoi kehitellä 

ideaa liikuntapäiväkirjasta omalle työyhteisöllensä. Syntyi pilottimalli 

työyhteisöille suunnatusta liikuntakampanjasta. pian oli selvää, että 

palvelulle olisi kaupallistakin tilausta. Suomen Huippukunto oy:n 

joensuu perusti yhdessä liikekumppaninsa kanssa vuonna 2010 ja 

samalla lanseerattiin Hymis-liikuntapäiväkirja. yrittäminen oli aluksi 

sivutoimista ja tarjosi mielekästä vastapainoa päivätyön rinnalle. Si-

vutoimiyrittäjyys mahdollisti liikeidean testaamisen ja tuotteen kehittä-

misen. 

joensuu suhtautui päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen alusta alka-

en avoimin mielin, mutta ennakkoon lukkoon lyötyä suunnitelmaa ei 

ollut. tuote sai kuitenkin hyvin jalansijaa markkinoilla. ”palvelumme 

meni sellaiselle tasolle, että kokonaisuutta ei voinut enää sivutoimi-

sena hallita. Samaan saumaan tärkeimmät yhteistyökumppanimme 

löysivät rahoitusmahdollisuuden tuotteestamme. rahoituksen edellytys 

oli kuitenkin, että toimisimme päätoimisena. kimmoke päätoimiseksi 

siirtymiseen tuli siis ulkopuolelta”, kertoo mikko joensuu. 

CaSe Huippuideasta huippukuntoon 



Huippukunto tarjoaa Hymis-liikuntapäiväkirjaa yrityksille ja muille 

organisaatioille. myönteiset odotukset hyvinvointialasta siivittivät 

osaltaan päätöstä. ”tiedämme, että tuotteellemme on tilausta nyt ja 

tulevaisuudessa”, kuvailee joensuu. päätös yrittäjäksi ryhtymisestä ei 

muutenkaan kaduta – päinvastoin. yrittäjänä toimiminen on palkitse-

vaa, ja päätoimisena on vapaampi keskittymään mm. myyntiin. ”Nyt 

kun on vapaat kädet toimia koko päivä, on enemmän pelimerkkejä 

käytössä siihen myyntityöhön, jolla me eletään tai ei eletä”, summaa 

joensuu.

joensuun yrittäjätiimi on konsultoinut eri yrityspalvelu- 

organisaatioita yritysuran mittaan. ”ely-keskus, Framin yrityshautomo 

ja Uusyrityskeskus ovat meille ne kolme tahoa, jotka ovat olleet puk-

kaamassa meitä eteenpäin. olemme olleet tyytyväisiä organisaatioi-

den tarjoamaan asiantuntemukseen.” 

Huippukunnon tulevaisuus näyttää valoisalta. Hymis-liikuntapäiväkirja 

on saanut rinnalleen muita palveluja. Suomen Huippukunto tarjoaakin 

ensimmäisenä Suomessa yrityksille räätälöityjä hyvinvointi-verkkoval-

mennuksia. Huippukunnon ydintiimissä on tällä hetkellä mukana neljä 

henkilöä ja hyvinvointivalmennusten rakentamista varten on luotu laa-

ja valmentajapankki huipputason mentoreista.

Seuraava askel on kansainvälisille markkinoille tähtäävän mobiili-

sovelluksen suunnittelussa. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

motivoivat yrittäjää kehittämään palveluita.

TIedÄn, eTTÄ
TuoTTeellemme on 

TIlauSTa nYT Ja 
TulevaISuudeSSa  

“
“

“



Uusyrityskeskus – www.uusyrityskeskus.fi

käytännönläheistä neuvontaa yritystä perustavalle. matalan 

kynnyksen palvelu. Varaa aika ja mene käymään.

Suomen Yrittäjät – www.yrittajat.fi

Verkkosivuilla kattava ja helppokäyttöinen perustietopaketti 

yrittäjälle. jäsenille erityisetuja.

Verohallinto – www.vero.fi

Sähköisestä palvelusta löytää hyvin tietoa. puhelinneuvonnasta 

on apua jos asiat eivät aukea.

Veronmaksajien keskusliitto – www.veronmaksajat.fi

Verohallinto neuvoo vaan ei vinkkaa… mutta Veronmaksajien 

keskusliitto kyllä. Suurin osa informaatiosta vain jäsenille.

ProAgria – www.proagria.fi

erityisesti maaseudun ja maatalousalan yrittäjille suunnattua 

palvelua.

Taloushallintoliitto TAL – www.taloushallintoliitto.fi

Auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttien yhteisö, joka myös 

valvoo jäsentensä tasoa.

Finnvera – www.finnvera.fi 

Valtion omistama erityisrahoittaja ei juuri sivutoimisiin 

yrityksiin sijoita, mutta päätoimiseksi siirtymistä harkitsevalle 

avainkumppani.

ELY-keskukset – www.ely-keskus.fi 

Apua yrityksen kehittämiseen, esimerkiksi tuotekehitykseen.

Patentti- ja rekisterihallitus – www.prh.fi 

rekisteröinnin lisäksi tietoa mm. aineettomasta pääomasta.

YritysSuomi.fi ja OmaYritysSuomi.fi

linkkejä ja lisätietoa julkisista palveluista

Tutki myös oman kotikuntasi verkkosivuja

kunnan elinkeinotoimi osaa neuvoa eteenpäin.  
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tämän oppaan on tuottanut Sivutoimiyrittäjästä päätoimiyrittäjäksi -hanke. Hankkeen toteuttavat etelä-pohjanmaan ely-keskuksen eSr-rahoituksella Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Vaasan 
yliopiston levón-instituutti. Lisätietoja hankkeesta: anmari.viljamaa@seamk.fi. oppaan laatijat kiittävät kaikkia tutkimukseen osallistuneita yrittäjiä, opasta kommentoineita yrittäjiä sekä 

opinnäytetyönsä aiheesta tehnyttä tradenomi Susanna Sjöblomia.


