Aloittavan Yrittäjän Polku

Hyvinvointialan naisyrittäjyys-jatkohanke
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Ota yhteys alueesi yritysneuvontaan tai elinkeinopalveluihin.
Voitte yhdessä miettiä sopivasta etenemismallista.
Perusta yritys.
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Tutustu materiaaleihin verkossa.
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Yrityksen perustamisilmoituksen täyttäminen teknistä työtä, mutta suhteellisen
helppoa. Lomake kannattaa kuitenkin käydä yhdessä yritysneuvojan tai
kirjanpitäjän kanssa läpi, jotta ruksit ovat oikeissa kohdissa ennen sen
lähettämistä. Näin välttyy turhilta yllätyksiltä ja lisäselvityspyynnöiltä.
Käy tässä vaiheessa läpi myös: ”Tarkista tästä – alkavan yrittäjän muistilista”

Verkko on täynnä toinen toistaan parempia sivustoja, joilta alkava yrittäjä löytää
apua. Näistä voi olla sinulle apua:
www.yrityssuomi.fi
www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/
www.uusyrityskeskus.fi
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Aloita liiketoimintasuunnitelman tekeminen.
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Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan runko. Se kertoo, miten
yrittäjän liikeideaa lähdetään käytännössä toteuttamaan. Valmiita pohjia löytyy mm:
www.liiketoimintasuunnitelma.com
oma.yrityssuomi.fi
uusyrityskeskus.fi > yrityksen-perustaminen

Tutustu toimialaan liittyviin asiakirjoihin ja
hanki tarvittavat luvat.

Ennen yrityksen rekisteröimistä ja yritystoiminnan aloittamista pitää varmistaa,
mitä lupia toiminta tarvitsee. Näitä voivat olla mm. hygieniapassi, turvallisuuspassi ja erilaiset lupakäytännöt. Muista myös verottajalle tehtävät ilmoitukset.
yrityssuomi.fi > luvat

Yritystoiminnan rahoittaminen.
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Henkilökohtainen yritysneuvonta.

Kuntien yritysneuvojat sekä leaderit auttavat sinua liiketoimintasuunnitelman
hionnassa sekä muissa asioissa. Alueesi yritysneuvojat ja leadereiden
yhteystiedot löydät kohdasta ”Apuna yrityksen alkutaipaleella”

Todennäköisesti joudut miettimään erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yritystoiminnan aloittamiseen. Rahoitusvaihtoehtoja tarjoavat mm. pankit, Finnvera, ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.
Näistä saat myös lisätietoja yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
www.ely-keskus.ﬁ, www.leadersuomi.ﬁ, www.te-palvelut.fi > starttiraha
Henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa saat apua myös rahoitusvaihtoehtojen valitsemiseen.

Apuna yrityksen alkutaipaleella
Leader-toiminta
Leadereiden kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten perustamista ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta sekä kansainvälistä toimintaa. Leaderit tarjoavat yrityksille rahoituspalveluja toiminnan aloittamiseen
ja kehittämiseen.

Lapin TE-toimisto
tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille eripituisia valmennuksia, jotka antavat valmiuksia ja vinkkejä yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Starttirahaa voi hakea TE-toimistolta Oma asiointi -verkkopalvelussa. Työ- ja
elinkeinotoimisto tuntee alueen työntekijät ja työmarkkinat sekä auttaa henkilöstön rekrytoinnissa.
www.te-palvelut.fi

Leader Pohjoisin Lappi
Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven
kuntien alueilla toimiva Leader-ryhmä. www.pohjoisinlappi.fi

ELY-keskus
tarjoaa rahoituspalveluja yrityksille toimintansa aloittamiseen ja kehittämiseen sekä auttaa yrityksiä kasvamaan
ja kansainvälistymään.
www.ely-keskus.fi/lappi
http://toimistot.te-palvelut.fi/lappi/aloittavalle-yrittajalle

Leader Peräpohjola
Leader Peräpohjola on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. www.perapohjola.fi
Leader Tunturi-Lappi
Leader Tunturi-Lappi (entinen KKTM ry) on Leader-ryhmä, joka toimii Tunturi-Lapin kuntien: Enontekiö, Kittilä,
Kolari, Muonio, alueella. www.leadertunturilappi.fi
Kuntien Elinkeinoyhtiöt ja elinkeinotoimet
neuvovat yritystoiminnan perustamisessa sekä mm. starttirahan hakemisessa sekä liiketoimintasuunnitelman
teossa, tarjoavat konkreettista tukea yritystoimintaan ja sen käynnistämiseen, rahoituksen järjestämiseen ja yrityksen sisäiseen kehittämiseen.
Sodankylä
Kehittämisjohtaja Jukka Lokka, etunimi.sukunimi@businesslappi.fi
businesslappi.fi
www.sodankyla.fi
Tervola
Elinkeinokoordinaattori Matti Alatalo, etunimi.sukunimi@tervola.fi
www.tervola.fi
Kemijärvi
Toimitusjohtaja Jari Polvi, etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi
www.kemijarvi.fi
Enontekiö, Enontekiön Kehitys
Toimitusjohtaja Hannu Autto, etunimi.sukunimi@enontekio.fi
www.enontekio.fi
Muonio
Elinkeino-asiamies Heikki Kauppinen, etunimi.sukunimi@muonio.fi
www.muonio.fi
Yrittäjäyhdistykset alueellasi
Muonion yrittäjät
Sodankylän yrittäjät
Kemijärven Yrittäjät
Enontekiön Yrittäjät
www.yrittajat.fi- sivuston kautta
Aluehallintovirasto
Aluehallintoviraston verkkopalvelusta löydät tarkempia tietoja elinkeinotoiminnassa tarvittavista luvista ja tehtävistä ilmoituksista.
www.avi.fi

Tekes
on innovaatiotoiminnan rahoittaja. Tekes auttaa yrityksiä muuttamaan kehittämiskelpoisen idean liiketoiminnaksi
tarjoamalla rahoitusta ja asiantuntijapalveluja.
www.tekes.fi
Finnvera Oyj
on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö. Se tarjoaa asiakkailleen mm. lainoja, takauksia ja pääomasijoituksia. Finnvera rahoittaa hyvään liikeideaan perustuvaa, kannattavan liiketoiminnan edellytykset täyttävää
yritystoimintaa.
www.finnvera.fi
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
rekisteröi yritykset, säätiöt ja yhdistykset sekä tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. Ilmoitusten ja hakemusten lisäksi PRH tarjoaa monipuolista tieto-, neuvonta- ja koulutuspalvelua. Patentti- ja
rekisterihallituksen sivuilta voi ladata yrityksen perustamiseen vaadittavat lomakkeet. PRH myös myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallit.  
www.prh.fi
Verohallinto
tarjoaa tietoa verotuksesta ja muista yrityksen velvoitteista. Kullekin yritysmuodolle on kerätty keskeisimmät asiat
omille alasivuilleen paitsi verotuksesta myös perustamisesta, ilmoittautumisesta eri rekistereihin, kirjanpidosta
sekä eläke-, työttömyysturva- ja vakuutusasioista. Valtakunnallisista puhelinnumeroista saa apua yrityskohtaisiin
kysymyksiin.
www.vero.fi
YritysSuomi
YritysSuomi on verkkopalvelu yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Verkkopalvelusta löytyy tietoa mm. yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen, tuotteistamiseen ja kansainvälistymiseen.
https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritystoiminnan-suunnittelu
YritysTulkki
tarjoaa yrittämisen perustietoa paikallisesti ja ajantasaisesti. Yritystulkin neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla
voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista.
Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat sinua yrityksen arkirutiineiden ja liikesuhteiden hoidossa.
www.yritystulkki.fi
Uusyrityskeskus
tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville yrittäjille. Uusyrityskeskuksissa sinua palvelevat yritysneuvojat, joilla on pitkä kokemus yhteistyöstä aloittelevien yrittäjien kanssa. Uusyrityskeskuksesta saat
ajantasaista tietoa sekä apua yritystoiminnan suunnitteluun ja käynnistämiseen.
www.uusyrityskeskus.fi

