
Aloittavan yrityksen taloushallinto
Opi tehokkaasti mitä yrittäjän on tiedettävä kirjanpidosta, 

verotuksesta, henkilökohtaisesta vastuusta ja muista 

taloushallintoon liittyvistä velvoitteista

Koulutustilaisuus niille, jotka ovat aloittamassa yritystoimintaa ja 

niille jotka ovat yrittäjäuran alkuvaiheessa

27.1.2021, klo 9:00 - 12:00



Ville Hautala

Konsultti – Nooga

Olen toiminut laajasti taloushallinnon kentällä ja yrittäjänä

• budjetointi

• kustannuslaskenta

• analyysit

• raportointi

• strategian konkretisoiminen

• hallitustyöskentely



• Kirjanpito

• Verotus (+ henkilökohtainen vastuu eri yhtiömuodoissa)

• Yrittäjän henkilökohtainen tulo

• Talouden suunnittelu ja taloudellisen tiedon ymmärtäminen

5-10 minuutin tauko noin puolessa välissä

Aiheet

Kysymyksiä

Kysymyksiä

Kysymyksiä

Kysymyksiä



• Oppia perusteet pakollisista hallinnollisista rutiineista

• Parantaa ymmärrystä verotukseen, henkilökohtaiseen vastuuseen ja 

taloudellisen informaation tulkintaan liittyen

• Saada inspiraatiota ja ideoita oman toiminnan hallinnollisten rutiinien

järjestämiseen ja taloudellisen tiedon käyttämiseen toiminnan suunnittelussa

Tavoite



KIRJANPITO







Kirjanpitovelvollisuus

KONSEPTI

• Kirjanpitolaki 1336/1997

• https://finlex.fi

LAINSÄÄDÄNTÖ

OIKEUSHENKILÖ (esimerkkejä)

Osakeyhtiö (Oy) Aina kirjanpitovelvollinen

Avoin yhtiö (Ay) Aina kirjanpitovelvollinen

Kommandiittiyhtiö (Ky) Aina kirjanpitovelvollinen

LUONNOLLINEN HENKILÖ

Ammatinharjoittaja Kirjanpitovelvollinen liike-

ja ammattitoiminnasta

Liikkeenharjoittaja Kirjanpitovelvollinen liike-

ja ammattitoiminnasta

• Tuottaa informaatiota yrityksen

kannattavuudesta ja

tuloskehityksestä

• Erottaa liiketoimintaan kuuluvat 

varat ja henkilökohtaiset varat

• Tuottaa informaatiota

verotuksellisiin tarkoituksiin

• Tuottaa informaatiota rahoittajille

(esim. pankit ja sijoittajat)

• Auttaa toiminnan suunnittelussa ja

seurannassa



Kirjanpitovelvollisuus

KÄYTÄNNÖSSÄ

LUONNOLLINEN HENKILÖ

ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen 

pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä 

päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on 

täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 

euroa; tai

3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

OIKEUSHENKILÖ

kirjanpitovelvollisen on pidettävä 

kahdenkertaista kirjanpitoa

yrittäjä asiakas

• 1.11.2020 Työ suoritettu

• 1.11.2020 Lasku asiakkaalle (1000 euro)

• 14.11.2020 Maksu vastaanotettu 
asiakkaalta

1.11.2020 Saamiset 1000 €

1.11.2020 Liikevaihto 1000 €

14.11.2020 Saamiset -1000 €

14.11.2020 Kassa 1000 €

14.11.2020 Liikevaihto 1000 €

Jos menot ja tulot kirjataan 

maksuperusteen mukaan, on ostovelat ja 

myyntisaamiset voitava jatkuvasti 

selvittää.

OIKEUSHENKILÖ (suoriteperuste)

LUONNOLLINEN (maksuperuste)



Kirjanpitäjän tai kirjanpitotoimiston valinta

• Kirjanpito on pakollista

• Kirjanpito on lakisääteistä

• Verotus perustuu kirjanpitoon

• Kirjanpidon tekeminen edellyttää tietoa ja

osaamista

• Kirjanpidon tekeminen vaatii aikaa

• Tekemättä jättämisellä on seurauksia

VAKAVAA

• Kirjanpito mittaa liiketoimintaa

• Tuottaa tietoa toiminnan suunnittelua

varten

• Tuottaa tietoa kassasuunnittelua varten

• Antaa impulsseja päätöksentekoon

• Mahdollistaa avoimuuden (esimerkiksi

vertailu kilpailijoihin)

Laillinen ulottuvuus (ulkoinen) Toiminnallinen ulottuvuus (sisäinen)

HYÖDYLLISTÄ

Hyvin hoidettu liiketoiminta hallitsee molemmat

ulottuvuudet ja käyttää kirjanpitotietoja

tehokkaasti.

Mikäli yrittäjällä ei ole osaamista eikä

motivaatiota tehdä kirjanpitoa itse, on yhtenä

vaihtoehtona etsiä tarpeisiin sopiva

kirjanpitokumppani.

Tässä muutava vinkki siitä, mitä

kirjanpitokumppania valittaessa kannattaa ottaa

huomioon. Kysy:

• Onko kirjanpitäjällä kokemusta sinun alastasi

• Työskenteleekö kirjanpitäjä jo 

suuruusluokaltaan saman kokoisten yritysten

kanssa, kuin yrityksesi

• Minkälaisia työkaluja palveluun sisältyy

• Miten kirjanpitotoimisto voi auttaa yritystäsi

saamaan arvokasta tietoa kirjanpidosta

• Mitä kiinteään hintaan sisältyy ja miten

lisäpalvelut ovat määritelty



Kirjanpitäjän tai kirjanpitotoimiston valinta

Yrittäjä

• Myyntilaskutus

• Laskujen maksu

• Raporttien katselu

• Kassanhallinta

• Kirjanpito

• Kontrollointi

• Verotukselliset asiat

• Viranomaisraportointi

Tyypillinen nykyaikainen toimintatapa perustuu siihen, että yrittäjä ja kirjanpitäjä työskentelevät samassa järjestelmässä. Ostolaskut

vastaanotetaan ja myyntilaskut lähetetään sähköisesti ja useat kirjanpitoviennit syntyvät automaattisesti.



• Yksi tärkeimmistä hallinnollisista

rutiineista (poikkeuksia: 

käteismyynti, eCommrce).

• Ei laskutusta, ei kassavirtaa.

• Laskuta välittömästi jos mahdollista, 

vähintään viikoittain.

Hallinnollisten rutiinien järjestäminen

Avain pakollisten hallinnollisten rutiinien menestyksekkääseen hoitamiseen on luoda toistuvat rutiinit sen sijasta, että taistelisi 

niiden kanssa satunnaisesti.

Tämä säästää energiaa ja ennen kaikkea mahdollistaa sen, että voit keskittyä liiketoimintaasi.

Myynti-

laskutus
Muitutukset

Osto-

laskujen

maksu

Yrittäjäeläke (YEL) Vastuuvakuutus

Valmist-

audu

ALV:iin

Kommuni-

kaatio

Veroilmoitus

Tarkista 

ennakko-

vero

• Tarkista avoimien laskujen tilanne

mahdollisia erääntyneitä silmällä

pitäen

• Luo rutiinit maksumuistutusten

lähettämiselle

• Käytä tarvittaessa perintäpalvelua

• Lähetä ostolaskuja maksettavaksi

säännöllisesti

• Maksa eräpäivänä. Päivittäinen liiketoiminta on 

sujuvampaa, kun luottotiedot ovat kunnossa.

• Jos tarvitset maksuaikaa, tee 

maksusuunnitelma ennen laskujen

erääntymistä.

• Varmista, että kaikki tapahtumat on 

rekisteröity.

• Sovi vakio aikataulu kirjanpitäjän

kanssa

• Ennakkovero perustuu arvioon

• Tarkista pitääkö arvio verrattuna

toteumaan

• Liian korkea arvio vaikuttaa kassaan

negatiivisesti ja liian matala

positiivisesti (kunnes vero

viimeistään erääntyy maksettavaksi)

• Ylläpidä hyvää suhdetta kirjanpitäjääsi

• Mitä paremmin kirjanpitäjäsi ymmärtää

liiketoimintaasi, sitä arvokkaampia

neuvoja/ajatuksia hän voi antaa

• Yrittäjän oma ymmärrys kirjanpidosta ja tiedon

käyttö tehostuu
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Laskumerkintävaatimukset

KÄYTÄNNÖSSÄ

• Laskulla on keskeinen merkitys arvonlisäverotuksessa.

• Lasku antaa tietoja siitä, miten myyjä käsittelee arvonlisäveroa, toimii 

ostajan vähennysoikeuden todisteena.

• Laskut mahdollistavat myös verovalvonnan.

• Laskun sisällölle on tiettyjä muotovaatimuksia

KONSEPTI

• § 209 b, ALV laki

• https://finlex.fi

• Verohallinnon ohje: ”Laskutusvaatimukset 

arvonlisäverotuksessa”

LAINSÄÄDÄNTÖ

myyjä ostaja

lasku

• Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos ostaja on elinkeinonharjoittaja.

• Myyjän on annettava lasku myös oikeushenkilölle, joka ei ole elinkeinonharjoittaja, 

verollisesta tavaran tai palvelun myynnistä.

• Muista myynneistä myyjän ei tarvitse antaa arvonlisäverolain tietosisältövaatimusten 

mukaista laskua. Myynnistä on kuitenkin kirjanpitoa tai muistiinpanoja varten oltava 

tosite.

Business to business

https://finlex.fi/


Laskumerkintävaatimukset

• laskun antamispäivä

• juokseva tunniste

• myyjän arvonlisäverotunniste

• ostajan arvonlisäverotunniste

• myyjän ja ostajan nimi ja osoite

• tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji

• tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai 

ennakkomaksun maksupäivä

• veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa

• verokanta ja suoritettavan veron määrä

• merkintä myynnin verottomuudesta

• Maininta marginaaliverotuksesta

• merkintä ostajan verovelvollisuudesta ”käännetty 

verovelvollisuus”

Lasku

Seller Oy

Katu 10

10000 Kaupunki

FI12345678

Ostaja Ay

Katu 20

20000 Kaupunki

FI23456789

Laskun numero 2005

Laskun pvm 2.10.2020

Toimitusaika 1.10.2020

Maksuehto 14 pv

Eräpäivä 15.10.2020

Tuote Määrä á Hinta ALV-% Yht. 

ilman alv

Yht. sis. 

alv

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Yht. ilman alv 1200,00

ALV 24% 288,00

Maksettava 1488,00

”voittomarginaalijärjestelmä–käytetyt tavarat”

"Käännetty verovelvollisuus"
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• laskun antamispäivä

• juokseva tunniste

• myyjän arvonlisäverotunniste

• ostajan arvonlisäverotunniste

• myyjän ja ostajan nimi ja osoite

• tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji

• tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai 

ennakkomaksun maksupäivä

• veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa

• verokanta ja suoritettavan veron määrä

• merkintä myynnin verottomuudesta

• Maininta marginaaliverotuksesta

• merkintä ostajan verovelvollisuudesta ”käännetty 

verovelvollisuus”

Lasku

Seller Oy

Katu 10

10000 Kaupunki

FI12345678

Ostaja Ay

Katu 20

20000 Kaupunki

FI23456789

Laskun numero 2005

Laskun pvm 2.10.2020

Toimitusaika 1.10.2020

Maksuehto 14 pv

Eräpäivä 15.10.2020

Tuote Määrä á Hinta ALV-% Yht. 

ilman alv

Yht. sis. 

alv

Service X 30 h 40,00 24% 1200,00 1488,00

Yht. ilman alv 1200,00

ALV 24% 288,00

Maksettava 1488,00

”voittomarginaalijärjestelmä–käytetyt tavarat”

"Käännetty verovelvollisuus"



Laskumerkintävaatimukset

Muita vaatimuksia

• merkintä ostajan laatimaan laskuun ”itselaskutus”

• tiedot uusista kuljetusvälineistä

• merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä–matkatoimistot”

• merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä

• viittaus aikaisempaan laskuun, kun kyse on muutoslaskusta.



Laskumerkintävaatimukset

Kevennetyt laskumerkinnät

• Laskun voi tehdä kevennetyillä laskumerkinnöillä, kun laskun 

loppusumma on enintään 400 euroa.

• Lisäksi kevennettyjä sisältövaatimuksia sovelletaan 

vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa lähes 

yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa 

myyntitoiminnassa.

• Tässä tapauksessa laskun loppusummalla ei ole merkitystä, ja 

se voi siis ylittää 400 euroa (verollinen loppusumma).

• Vähittäiskauppaan rinnastettavaa myyntitoimintaa harjoittaa 

esimerkiksi kioski, suutari, kampaamo tai hautaustoimisto.

• Kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät ravintola- ja 

ateriapalvelulaskuissa sekä henkilökuljetuslaskuissa, lukuun 

ottamatta edelleen myytäväksi tarkoitettuja palveluja.

• Kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät myös 

pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden 

tulostamissa tositteissa.

Laskuissa, joihin sovelletaan kevennettyjä 

laskumerkintöjä, täytyy olla seuraavat tiedot:

• laskun antamispäivä

• myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)

• myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä 

palvelujen laji

• suoritettavan veron määrä verokannoittain tai 

veron peruste verokannoittain

• muutoslaskuissa viittaus alkuperäiseen laskuun 

sekä ne tiedot, joita laskulla muutetaan.



Välineitä laskun tekemiseen

1 Valitse verkkolasku (vastaanotto ja lähetys)

2 Huomioi koko taloushallinto
(myyntilaskut, ostolaskut, kirjanpito, palkanlaskenta, verotus, tilinpäätös)

3 Varmista skaalautuvuus

Vain lähettämiseen

Skaalautuvia ja 

taloushallinnon laajasti 

kattavia järjestelmiä



10 minuutin tauko

Jatketaan 10:35



VEROTUS



Arvonlisävero, periaate

Myynti

Osto

Maksettava ALV

1 000

600

400

24%

24%

24%

240

144

96

= Maksettavaa

= Saatavaa

Ilman alv Verokanta Arvonlisävero

= Maksettava netto



Arvonlisävero, periaate

asiakasyritys

Verohallinto

49,60 € sis ALV 24%

9,60 € (ALV)
Ilman ALV:a ALV (24 %) Sisältäen 

ALV:n

Tapahtumat 

rahassa

Yrittäjä myy palvelun 40 9,60 49,60 +49,60

Yrittäjä tilittää veron verohallinnolle -9,60

Vero lisätään veron perusteeseen, eli verottomaan summaan.

Yrittäjä ”kerää” veron ostajalta ja välittää sen verohallinnolle.

Verottomasta verolliseen: 40,00 x 1,24 = 49,60

Verollisesta verottomaan: 49,60 / 1,24 = 40,00



Arvonlisävero, periaate

A Toimittaja

Yritys A ostaa tavaraa toimittajalta: 2000 euroa + alv 24% = 2480 euroa

A
Yritys A jalostaa tavarat 

valmistamalla puutavarasta 

huonekaluja.

A Asiakas

Yritys A myy tavaran asiakkaalle 3000 euroa + alv 24% = 3720 euroa

1

2

3



Arvonlisävero, periaate

A Toimittaja

Yritys A ostaa tavaraa toimittajalta: 2000 euroa + alv 24% = 2480 euroa

A
Yritys A jalostaa tavarat 

valmistamalla puutavarasta 

huonekaluja.

A Asiakas

Yritys A myy tavaran asiakkaalle 3000 euroa + alv 24% = 3720 euroa

1

2

3

Puutavaran osto -2 480

Huonekalujen myynti +3 720

Netto rahassa +1 240

ALV myynnistä -720

ALV ostosta +480

Maksettava ALV -240

Rahat ALV:n maksun 

jälkeen

+1 000

Puutavaran osto -2 000

Huonekalujen myynti + 3 000

A on lisännyt arvoa +1 000

ALV 24% arvon lisäyksestä 240



Arvonlisävero, periaate

A Toimittaja

Yritys A ostaa tavaraa toimittajalta: 2000 euroa + alv 24% = 2480 euroa

A
Yritys A jalostaa tavarat 

valmistamalla puutavarasta 

huonekaluja.

A Asiakas

Yritys A myy tavaran asiakkaalle 3000 euroa + alv 24% = 3720 euroa

1

2

3

Puutavaran osto -2 480

Huonekalujen myynti +3 720

Netto rahassa +1 240

ALV myynnistä -720

ALV ostosta +480

Maksettava ALV -240

Rahat ALV:n maksun 

jälkeen

+1 000

Puutavaran osto -2 000

Huonekalujen myynti + 3 000

A on lisännyt arvoa +1 000

ALV 24% arvon lisäyksestä 240



Arvonlisävero, periaate

A Toimittaja

Yritys A ostaa tavaraa toimittajalta: 2000 euroa + alv 24% = 2480 euroa

A
Yritys A jalostaa tavarat 

valmistamalla puutavarasta 

huonekaluja.

A Asiakas

Yritys A myy tavaran asiakkaalle 3000 euroa + alv 24% = 3720 euroa

1

2

3

Puutavaran osto -2 480

Huonekalujen myynti +3 720

Netto rahassa +1 240

ALV myynnistä -720

ALV ostosta +480

Maksettava ALV -240

Rahat ALV:n maksun 

jälkeen

+1 000

Puutavaran osto -2 000

Huonekalujen myynti + 3 000

A on lisännyt arvoa +1 000

ALV 24% arvon lisäyksestä 240



Arvonlisävero, periaate

A Toimittaja

Yritys A ostaa tavaraa toimittajalta: 2000 euroa + alv 24% = 2480 euroa

A
Yritys A jalostaa tavarat 

valmistamalla puutavarasta 

huonekaluja.

A Asiakas

Yritys A myy tavaran asiakkaalle 3000 euroa + alv 24% = 3720 euroa

1

2

3

Puutavaran osto -2 480

Huonekalujen myynti +3 720

Netto rahassa +1 240

ALV myynnistä -720

ALV ostosta +480

Maksettava ALV -240

Rahat ALV:n maksun 

jälkeen

+1 000

Puutavaran osto -2 000

Huonekalujen myynti + 3 000

A on lisännyt arvoa +1 000

ALV 24% arvon lisäyksestä 240



• ALV maksetaan säännöllisesti, usein kuukausittain (mahdollista myös kvartaaleittain tai 

kerran vuodessa)

• Netto arvonlisävero lasketaan kuukausittain veronalaisten myyntien ja veronalaisten 

ostojen perusteella

• ALV raportoidaan OmaVerossa

Arvonlisävero, periaate

Syyskuu Lokakuu Marraskuu

12. marraskuuta

Esimerkki: Syyskuun arvonlisävero ilmoitetaan 
ja maksetaan viimeistään 12. marraskuuta

ALV 
raportointi-
kuukausi



Arvonlisävero, periaate

< 30 000 €

< 10 000 €



OmaVero

• Arvonlisävero

• Ennakkovero

• Veroilmoitus

• Verojen maksut

• Jne.

https://www.vero.fi/OmaVero



Suomi.fi

Asioi toisen puolesta

Suomi.fi-valtuuksissa voit antaa toiselle henkilölle, 

yritykselle tai yhteisölle valtuuden eli oikeuden asioida 

omasta, yrityksesi tai yhteisösi puolesta.

Voit myös pyytää oikeutta asioida toisen puolesta.

https://www.suomi.fi/valtuudet



Henkilökohtainen vastuu eri yhtiömuodoissa

Osakeyhtiö Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö
Liikkeen- tai 

ammatinharjoittaja

Avoimen yhtiön yhtiömies vastaa tarvittaessa yhtiön veloista ja 

sitoumuksistaan kaikella henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies sen sijaan vastaa 

kommandiittiyhtiön velvoitteista ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan 

pääomalla.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja 

vastaa henkilökohtaisella 

omaisuudellaan

elinkeinotoiminnassa 

syntyneistä veloista.

Hallitus

Omistaja 
tai 
omistajat

Yrittäjä,yhtiö
mies

Yrittäjä,
yhtiömies *

Yrittäjä,
henkilö

Rajoitettu vastuu

• Osakas vastaa vain omalla

panoksellaan

H e n k i l ö k o h t a i n e n  v a s t u u



Verotus eri yhtiömuodoissa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Tilinpäätös 2020

Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan kulut

Elinkeinotoiminnan 

tulos/tappio

+
-

€
KirjanpitoYrittäjä

Elinkeinotoiminnan veroilmoitus

LIIKKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA

Elinkeinotoiminnan varallisuus

Elinkeinotoiminnan velat

+
-

Elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuus
€



Verotus eri yhtiömuodoissa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Tilinpäätös 2020

Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan kulut

Elinkeinotoiminnan 

tulos/tappio

+
-

€

Elinkeinotoiminnan varallisuus

Elinkeinotoiminnan velat

+
-

Elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuus
€

Tuotot > Kulut

Elinkeinotoiminnan tulos

- edellisten verovuosien

tappiot

Verovuoden jaettava

yritystulo

=

Kulut > Tuotot

Liiketoiminnan tappio

Verovuodelle

vahvistettava

elinkeinotoiminnan tappio

=

- pääomatuloista vähennettävän 

elinkeinotoiminnan tappion 

määrä



Verotus eri yhtiömuodoissa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Tilinpäätös 2020

Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan kuluts

Elinkeinotoiminnan 

tulos/tappio

+
-

€

Elinkeinotoiminnan varallisuus

Elinkeinotoiminnan velat

+
-

Elinkeinotoiminnan 

nettovarallisuus
€

Varallisuus

• Rakennukset

• Koneet

• Kalusto

• Varasto

• Myyntisaamiset

Velat

• Pankkilainat

• Ostovelat

30% maksetuista palkoista

=

+

Nettovarallisuus



Verotus eri yhtiömuodoissa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Nettovarallisuus Jaettava yritystulo

Pääomatulo Ansiotulo

• Jaettava yritystulo jaetaan pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen

Pääomatulo-osuutta on 20% nettovarallisuudesta , loput ansiotulo-osuutta

20%



Verotus eri yhtiömuodoissa

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja

Esimerkki:

Pääomatulovero 30%
(34%, 30 000 euroa ylittävä osuus)

Ansiotulovero progressiivisen

asteikon mukaan



Verotus eri yhtiömuodoissa

Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö

Yhtiömies Yhtiömies Äänetön yhtiömies

• Kahden tai useamman vastuunalaisen yhtiömiehen 

muodostama yhteenliittymä

• Harjoittavat elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen 

tarkoituksen saavuttamiseksi yhtiösopimuksen perusteella

• Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista

henkilökohtaisesti

• Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia henkilöitä tai juridisia

henkilöitä

Yhtiömies

• Vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön 

yhtiömies

• Vastuunalainen yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista

kaikella omaisuudellaan

• Äänetön yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista omalla

panoksellaan

Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö

Yhtiömiehet luonnollisia 

tai juridisia henkilöitä

Yhtiömiehet luonnollisia 

tai juridisia henkilöitä



Verotus eri yhtiömuodoissa

Yhtiöt eivät ole itsenäisiä verovelvollisia. Elinkeinotoiminnan tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona.

Voitonjako

1. Yhtiösopimus 2. Laki AY:stä ja KY:stä

1. Tilikauden voitosta suoritetaan yhtiömiehelle ensin osuus, joka vastaa korkolain mukaista korkoa hänen 

tilikauden alkaessa jäljellä olleelle panokselleen.

2. Jos voitto ei riitä osuuksien täysimääräiseen suorittamiseen, jaetaan voitto sanottujen panosten 

suuruuden mukaisessa suhteessa.

3. Loppuosa voitosta jaetaan yhtiömiesten kesken tasan.

4. Jos tasanjako on kohtuuton, jako-osuuksia voidaan sovitella.

Yhtiömies Yhtiömies Äänetön yhtiömiesYhtiömies

Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö

Yhtiömiehet luonnollisia 

tai juridisia henkilöitä

Yhtiömiehet luonnollisia 

tai juridisia henkilöitä



Verotus eri yhtiömuodoissa

Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö

1. Yhtiösopimus 2. Laki

Liiketoiminnan tulos

- aikaisempien vuosien

tappiot

Jaettava yritystulo

=

Yhtiömies Yhtiömies

Jako yhtiömiehille

1. Yhtiösopimus 2. Laki

Liiketoiminnan tulos

- aikaisempien vuosien

tappiot

Jaettava yritystulo

=

Jako yhtiömiehille

Yhtiömies Äänetön yhtiömies



Verotus eri yhtiömuodoissa

Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö

Yhtiömies Yhtiömies Yhtiömies Äänetön yhtiömies

Pääomatulo Ansiotulo Pääomatulo Ansiotulo

20% netto-

varallisuudesta

Pääomatulo Ansiotulo Pääomatulo

20% netto-

varallisuudesta



Verotus eri yhtiömuodoissa

Osakeyhtiö

Tilinpäätös 2020

Elinkeinotoiminnan tuotot

Elinkeinotoiminnan kulut

Elinkeinotoiminnan 

tulos/tappio

+
-

€ 20%

Vero

Oikaisut (esimerkkejä vähennyskelvottomista kuluista)

• 50% edustuskuluista

• Sakot ja rangaistusmaksut

• Veroihin liittyvät viivästysmaksut ja veronkorotukset

Tämän veron maksaa yhtiö, ei 

osakkaat. Osakeyhtiö on itsenäinen 

verovelvollinen.



YRITTÄJÄN HENKILÖKOHTAINEN TULO



LIIKEEN- TAI AMMATINHARJOITTAJA

• Ei voi maksaa palkkaa itsellensä, puolisollensa tai alle 15 vuotiaalle lapselleen

• Yksityisotot ovat rahannostoja liiketoiminnasta omaan henkilökohtaiseen käyttöön

Yksityisotot ja palkka

Yksityisotot eivät ole kulua!

Elinkeinotoiminnan tuotot 35 000 Elinkeinotoiminnan tuotot 35 000

Elinkeinotoiminnan kulut -10 000 Elinkeinotoiminnan kulut -10 000

Liiketoiminnan tulos 25 000 Liiketoiminnan tulos 25 000

Tapahtumat pankkitilillä: Tapahtumat pankkitilillä:

Saldo 1.1.2020 0 Saldo 1.1.2020 0

Maksetut tuotot 35 000 Maksetut tuotot 35 000

Maksetut menot -10 000 Maksetut menot -10 000

Yksityisotot -8 000 Yksityisotot -25 000

Saldo 31.12.2020 17 000 Saldo 31.12.2020 0



AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ

• Yhtiö voi maksaa palkkaa yhtiömiehelle

• Myös yksityisottoja voi tehdä

Yksityisotot ja palkka

Palkat ovat kulua

Edellyttää todellisen 

työpanoksen

Yksityisotot eivät ole kulua!



OSAKEYHTIÖ

• Osakas voi saada yhtiöstä palkkaa

• Yksityisotot eivät ole mahdollisia

• Yhtiö voi maksaa osakkaille osinkoa jaettavissa olevan vapaan oman pääoman 
puitteissa

Yksityisotot ja palkka

Yhtiön jaettavissa oleva vapaa oma 

pääoma on 100 000 euro. Yhtiö päättää 

maksaa osinkoina 50 000 euroa

Omistaa 70 

osaketta, 35%

Omistaa 80 

osaketta, 40%

Omistaa 50 

osaketta, 25%

50 000

17 500 20 000 12 500



Verotus eri yhtiömuodoissa

Osakeyhtiö

Esimerkki yhden osakkaan osinkotulon 

verotuksesta:

• Yhtiön nettovarallisuus (osakkeiden 

matemaattinen arvo) 200 000 euroa

• Osingonsaajan osuus kaikista 

osakkeista 40%

• Osingonjako yhteensä 50 000 euroa

• Osingon saajan osuus osingosta 20 000 

euroa



• Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke-

ja etuustiedot yksilötasolla.

• Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja 

maksukohtaisesti.

• Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 

palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2021 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

• Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, tulorekisterin sähköisessä 

asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella.

• Palkkatiedot voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Eläke- ja etuustietoja ei 

voi antaa paperilomakkeella. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja 

toimii vastuuviranomaisena.

Tulorekisteri



Tulorekisteri



• Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista vain yhden kerran 

tulorekisteriin, josta tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tarvitsemansa tiedot.

• Jos myös täydentävät tiedot annetaan tulorekisteriin, tulorekisteri korvaa myös 

palkkatodistuksia ja muita selvityksiä, joita työnantajien pitää antaa esimerkiksi 

etuushakemuksen liitteeksi.

• Tiedot on mahdollista ilmoittaa tulorekisteriin teknisen rajapinnan avulla. 

Tällöin palkkahallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välille on rakennettu 

sähköinen yhteys, ja palkkatiedot voi ilmoittaa suoraan 

palkanlaskentajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että ilmoittajan tarvitsee 

siirtyä erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun.

• Näin ilmoittamisen manuaalisten työvaiheiden määrä vähenee.

Tulorekisteri



• YEL-vakuutus on yrittäjille kaiken sosiaaliturvan perusta, ja sen tarkoitus on 

myös turvata toimeentuloa työelämän jälkeen sekä sinulle että perheellesi.

• Kyseessä on lakisääteinen eli pakollinen vakuutus, ja mikään olemassa oleva 

vapaaehtoinen vakuutus ei poista sen vaatimusta.

• Käytännössä jokainen yrittäjä on lain mukaan velvollinen ottamaan sen 

itselleen tiettyjen ehtojen täyttyessä. YEL-vakuutus tulee hankkia kuuden 

kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta.

Yrittäjän eläkevakuutus

Yrittäjä YEL-vakuutusEhdot täyttyvät



Ota YEL-vakuutus, kun seuraavat viisi YEL-ehtoa täyttyvät:

• Olet 18-67-vuotias.

• Toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

• YEL-työtulosi on vähintään 7 958,99 euroa vuodessa (vuonna 2020).

• Työskentelet yrityksessäsi.

• Asut Suomessa.

Yrittäjän eläkevakuutus

Pakollinen kun:



Yrittäjän eläkevakuutus

Eri yhtiömuodoissa

Sinun pitää ottaa YEL-vakuutus, kun olet 

• yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä tai tälle työskentelevä 

perheenjäsen, jolle ei makseta palkkaa 

• avoimen yhtiön yhtiömies 

• kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies 

• osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä osakas, joka omistaa yksin 

yli 30 prosenttia tai joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 

prosenttia osakkeista tai äänimäärästä 



Yrittäjän eläkevakuutus

Lähde: https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-vakuutus/kenelle-ja-milloin-yel-vakuutus/

https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yel-vakuutus/kenelle-ja-milloin-yel-vakuutus/


TOIMINNAN SUUNNITTELU JA

TALOUDELLISEN TIEDON YMMÄRTÄMINEN



Tuloslaskelman ja taseen tulkinta

Kirjanpito

Myynti

Lasku 1 2 500

Lasku 2 3 500

Lasku 3 4 000 10 000

Ostetut palvelut

Ostettu palvelu X:ltä -500

Ostettu palvelu Y:ltä -1 500 -2 000

Palkat

Henkilö 1 -3 500 -3 500

Muut kulut

Puhelin -600

Internet -500

Työvaatteet -1 000

Vakuutukset -600 -2 700

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020

Liikevaihto 10 000

Ulkopuoliset palvelut -2 000

Henkilöstökulut -3 500

Liiketoiminnan muut kulut -2 700

Poistot -1 000

Liikevoitto 800

Tuloverot -160

Tulos 640

Tase 31.12.2020

VASTAAVAA

Käyttöomaisuus 4 000

Varasto 0

Myyntisaamiset 4 000

Kassa 300

VASTAAVAA yhteensä 8 300

VASTATTAVAA

Omapääoma

Osakepääoma 5 000

Voittovarat 0

Tilikauden tulos 640

Oma pääoma yhteensä 5 640

Ostovelat 2 500

Siirtovelat 160

Vieras pääoma yhteensä 2 660

VASTATTAVAA yhteensä 8 300

Hankittu kone 5 000 euroa

Poistoaika 5 vuotta

Poisto 1. vuodelle (5000/5) 1 000 euroa



Tuloslaskelman ja taseen tulkinta

Taseesta ilmenee yrityksen omaisuus ja 

velat tilinpäätöshetkellä

Oma pääoma voidaan ajatella velaksi 

osakkaille

Omaisuus – velat = oma pääoma

Tase 31.12.202

VASTAAVAA

Käyttöomaisuus 4 000

Varasto 0

Myyntisaamiset 4 000

Kassa 300

VASTAAVAA yhteensä 8 300

VASTATTAVAA

Omapääoma

Osakepääoma 5 000

Voittovarat 0

Tilikauden tulos 640

Oma pääoma yhteensä 5 640

Ostovelat 2 500

Siirtovelat 160

Vieras pääoma yhteensä 2 660

VASTATTAVAA yhteensä 8 300



Budjetti

1. Visio

2. Toiminta-

suunni-

telma

3. Budjetti 
(toiminta-

suunnitelma 

rahassa)



• Aloita budjetointi myynnistä

• Arvioi myynti toimintasuunnitelman ja muun olemassa olevan tiedon perusteella

• Kvantifioi myynti (erittäin käyttökelpoinen!)

Budjetti

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Myynti 5 020 5 648 6 275 6 903

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Lu
ku

m
ää

rä Hampurilaisia 400 450 500 550

Ranskalaisia 360 405 450 495

Juomia 380 427,5 475 522,5

Yk
si

kk
ö

-
h

in
ta

Hampurilaisia 7,00 7,00 7,00 7,00

Ranskalaisia 3,00 3,00 3,00 3,00

Juomia 3,00 3,00 3,00 3,00

M
yy

n
ti

 € Hampurilaisia 2 800 3 150 3 500 3 850

Ranskalaisia 1 080 1 215 1 350 1 485

Juomia 1 140 1 283 1 425 1 568

Myynti yhteensä 5 020 5 648 6 275 6 903



Tuotteen yksikkökustannusten tunteminen on hyödyllinen mm seuraavista syistä:

• Apuväline hinnoitteluun

• Tuotekohtaisen katteen tietäminen

• Tuotteen kustannusrakenteen tunteminen

• Helpottaa budjetointia, suunnittelua ja seurantaa

Kustannuslaskenta

Ajattele reseptimäisesti

Tuotteen (tavara tai palvelu) kustannus 

muodostuu reseptistä:

4 dl maitoa

2 kananmunaa

1 dl sokeria

150 g voita

Jokaisella komponentilla on kustannus, 

joten materiaaliosuus on helppo:

Määrä x yksikkökustannus



Kustannuslaskenta

Materiaali

Työ

Yleiskustannus

• Määrät

• Yksikkökustannukset

• Hävikki

• Valmistusaika

• Yksikkökustannus (h)

• Tehokkuus

Kone
• Valmistusaika

• Yksikkökustannus (h)

• Tehokkuus

• Yleiskulut

• Jaetaan tuotteille

Tuotekustannus



Kustannuslaskenta

Materiaalikustannus

Määrä Yksikkö Yksikkökustannus Kustannus yhteensä

Sämpylä 1,000 pcs 0,50 0,5

Liha 0,150 kg 2,00 0,3

Tomaatti 0,200 kg 1,50 0,3

Suolakurkku 0,100 kg 5,00 0,5

Ketsuppi 0,050 kg 8,00 0,4

Materiaali yhteensä 2,0

Konekustannus

Kustannus Vuosikustannus Tuntikustannus Valmistusaika, h Kustannus

Grilli 5 000 1 667 1,01 0,08 0,08

Työkustannus

Vuosikustannus Tuntikustannus Tehokkuus Tehokas kustannus/h Valmistusaika Kustannus

Henkilö 1 37 500 23 0,80 28,41 0,10 2,8

Yleiskustannus

Yhteensä Hampurilaisia / vuosi Per hampurilainen

Yleiset kulut 36 000 15 000 2,4

Yhteenveto
Komponentti Kustannus
Materiaali 2,00
Kone 0,08
Työ 2,84
Yleiskustannus 2,40
Kustannus yhteensä 7,33




