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tervetuloa oppimaan ja 
ideoimaan työkirjan pariin!
Tämä työkirja innostaa ja kannustaa sinua miettimään sitä, 
millaista on olla yrittäjä.  

Saat työkirjasta vinkkejä yrittäjyyteen ja tutustut paikallisiin 
yrittäjyysverkostoihin. 

Testaa ideoitasi ja 
lähde rohkeasti yrittämään!

Sushi Panda

Yrittäjä luo
hYvinvointia
ja tYötä.
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   Olen kiinnostunut yrittäjyydestä. 

   Osaan tehdä päätöksiä ilman muiden apua.

   En pelkää sitä, että epäonnistun.

   Olen valmis ottamaan riskejä. 

   Tutustun helposti uusiin ihmisiin. 

   Olen ahkera ja teen erityisen paljon töitä, kun asia on minulle tärkeä.

   Kestän hyvin epävarmuutta, stressiä ja yllättäviä tilanteita. 

   Haluan kehittyä ja oppia lisää. 

   Osaan tehdä asioita ilman valmiita ohjeita. 

   Kun saan jonkin idean, aloitan työn nopeasti. 

   Voin rentoutua, vaikka minulla ei ole paljon omaa aikaa. 

   Noudatan suunnitelmaani, vaikka asiat olisivat joskus vaikeita.

aloita
Voisitko sinä olla yrittäjä?
Tiedätkö, mitä yrittäjyys vaatii? Hyvä liikeidea on tärkeä,  mutta sinulla pitää 
olla myös tahtoa ja asennetta. Oletko valmis tekemään paljon töitä ja oppimaan 
uusia asioita? 

Tehtävä. Testaa, voisitko olla yrittäjä. Kuinka monta pistettä saat? 

unelma muuttuu 
ideaksi 
tekemällä.
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ideoi
Millainen on hyvä yritysidea?
Oma osaamisesi on hyvä pohja yrittäjyydelle. Mitä sinä osaat 
ja millaisista asioista sinä pidät? Tietosi ja taitosi voivat liittyä 
harrastukseen, koulutukseen tai ammattiin.

Tehtävä. Mitä sinä osaat? Millainen ihminen sinä olet? 
Kirjoita ajatuksesi ympyröihin.

Minä itse
Mikä on minulle tärkeää?

Mitä asioita minä haluaisin 
muuttaa maailmassa?

Tietoni
Mitä minä olen opiskellut?

Mitä minä olen 
oppinut kursseilla?

Taitoni
Mitä minä osaan tehdä?

Millä tavalla minä 
teen asioita?
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Ideoiden aarrekartta
Nyt tiedät, mitä osaat tehdä. Seuraavaksi voit miettiä erilaisia liikeideoita.
Kirjoita kaikki ideat paperille. Sinun ei tarvitse vielä miettiä, kuinka voit 
toteuttaa idean.

Tehtävä. Kirjoita niin monta ideaa kuin keksit. 
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Minkä ongelman palvelusi tai tuotteesi ratkaisee?

Kenelle palvelusi tai tuotteesi on tarkoitettu?

Millainen on hyvä liikeidea?
Hyvä liikeidea tarjoaa ratkaisun ongelmaan. Ratkaisu voi olla tuote tai palvelu. 
Vaikka idea tuntuisi kuinka hullulta, siitä voi syntyä hyvä yritys!

Tehtävä. Vastaa seuraaviin kysymyksiin oman liikeideasi pohjalta. 

Miten toteutat liikeideasi?
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Mitä hyötyä tuotteesta tai palvelusta 
on asiakkaalle?

Liikeidea Mitä tuote tai palvelu 
tarkoittaa käytännössä? 

Perusta
Mitä yrittäjän täytyy miettiä ensin?
Kun liikeideasi on valmis, sinun täytyy suunnitella, kuinka toteutat sen. 
Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma siitä, miten yrityksesi 
toimii ja kuinka ansaitset rahaa. Liiketoimintasuunnitelma voi muuttua, 
kun yrityksesi muuttuu. 

Tehtävä. Tee liiketoimintasuunnitelma.

Ketkä ovat sinun kilpailijoitasi?

Ketkä ovat sinun asiakkaitasi? 

Mitä tuloja ja menoja yritykselläsi on?

Kuinka markkinoit tuotettasi 
tai palveluasi?

Mistä saat rahaa yrityksellesi?
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Voit olla yrittäjä monella eri tavalla
•	 Voit perustaa yrityksen itse. 

•	 Voit jatkaa yritystä, joka on jo olemassa. 

•	 Voit olla osa-aikainen yrittäjä. 

•	 Voit kokeilla yrittämistä tietyn ajan.

Tehtävä. Millainen yrittäjyys sopii sinulle?

Yksinyrittäjyys

Startup-yrittäjyys

Kevytyrittäjyys

Sivutoiminen 
yrittäjyys

Yrityksen 
ostaminen Osuuskunnan 

jäsenyys

Valmiin liikeidean 
ostaminen

Osakkuus 
toimivassa 
yrityksessä
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Pyöritä
Mitä yrittäjän täytyy tehdä?

Maksa verot.1
Varmista, että sinulla on sosiaaliturva. 2
Tee kirjanpito huolellisesti. 3
Pidä yrityksen pankkitilillä aina niin paljon rahaa, 
että voit maksaa ainakin verot.4

Tee asiat ajoissa ja reagoi nopeasti.5
Huolehdi itsestäsi ja vietä aikaa läheistesi kanssa.6

Sushi Panda

jokainen saavutus alkaa 
Päätöksellä Yrittää.
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Tehtävä. Tee yrityksesi vuosikello. 
Vuosikello auttaa sinua suunnittelemaan yrityksesi toimintaa. 
Kirjoita vuosikelloon päivämäärät ja tapahtumat, jotka ovat yrityksellesi tärkeitä. 
Vuosikellosta on apua myös silloin, kun markkinoit yritystäsi. 
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verkostoni

Manschett

Yrittäjällä on 
mahdollisuus 
onnistua!
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Verkostot ovat tärkeitä
Verkostot ovat yhteyksiä muihin ihmisiin. Heidän avullaan voit oppia uusia 
asioita ja kuulet muiden kokemuksia. Voit myös kertoa toisille omasta 
yrityksestäsi. Voit verkostoutua erilaisissa tapahtumissa, koulutuksissa, 
harrastuksissa ja sosiaalisessa mediassa. 
Sinun ei tarvitse osata kaikkea itse. 

Tehtävä. Mieti, ketkä kuuluvat sinun verkostoosi.

Ystävät ja 
tuttavat

Sosiaalinen 
media

Perhe ja 
sukulaiset Harrastukset

Nuoret 
Yrittäjät

Boost

Omistajan-
vaihdos-
palvelu

Varsinais-
Suomen 
Yrittäjät

YrityskummitOppilaitokset

Potkuri

Sparkup

Yhteisölliset 
työtilat

(esim. Hub 
Turku)
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hyödyllisiä hakusanoja
Voit käyttää näitä hakusanoja, kun haet internetistä lisätietoa siitä,
kuinka yritys perustetaan ja millaista on olla yrittäjä Suomessa. 

Maali / 
Uusi startti

Brinkhall Sparkling Oy

ihmiset katuvat 
useimmiten sitä, 

etteivät edes 
Yrittäneet.

minustako yrittäjä yrityksen perustamisen vaiheet

starttiraha

ulkomaalaisen yrittäjän luvat

luvat, vastuut ja velvollisuudet

liiketoimintasuunnitelma

liikeidea

business model canvas



YrittäjYYden ihme 
ei ole Ylivertaisessa 

liikeideassa vaan 
rohkeudessa 
toteuttaa se.


