CHAT YRITTÄJYYDESTÄ 23.11.2016
Mukana keskustelemassa olivat:
• Urasuunnittelija Liisa-Maija Verainen Lihastautiliitosta, Lihastautiliitto on mukana Yritystä! -projektissa
• Heini Björk, yrittäjänä jo 15 vuotta muutamassakin eri yrityksessä erilaisilla kokoonpanoilla
osakeyhtiöpohjalta.
• Yritystä! -projektin projektipäällikkö Sinikka Winqvist Invalidiliitosta, jossa työuraa työllisyysasioiden ja
yrittäjyyden parissa takana jo yli kymmenen vuotta
• Yritystä! –projektin projektikoordinaattori Markus Saari
• Marju Toivonen Neuroliiton työllisyyspalveluista
Yritystä! -projekti on valtakunnallinen RAY:n rahoittama projekti, jossa on mukana viisi vammaisjärjestöä.
Projektissa järjestetään tapahtumia joihin pääset parhaiten tutustumaan Facebookin Yritystä!-sivulla.
Projektilla on myös verkkosivut, mitkä löytyvät osoitteesta www.yritystä.fi
Olen työkyvyttömyyseläkkeellä MS-taudin takia, kuinka paljon voi "tienata" yrittäjänä niin ettei se
vaikuta eläkkeen määrään?
Eläkepäätöksestäsi näet henkilökohtaisen ansaintarajasi. Se on sama palkansaajilla ja yrittäjillä.
Anne R: Pienimmillään ansaintaraja on 743,84 e/ kk
Kiitos Marju. Olen ollu eläkkeellä jo liki 10 v, ja ajantasainen eläkepäätös/tieto ois tarttenu ettiä
vakuutuslaitokselta.
Eläketiedot saattaa myös saada oman eläkevakuutuslaitoksen sivuilta, kirjautumalla sisään
pankkitunnuksilla. Näin ainakin muistaakseni Varmalla on
Mainitsemani ansaintaraja on tosiaan se pienin, mutta riippuen eläkettä edeltävistä tuloistasi, se voi toki
olla enemmänkin :) Onko sinulla joku yritysidea, mitä haluaisit tehdä?
Marju; oon ollu jo liki 10 v. kirjanpitäjänä eri yhdistyksille
olisiko ajatus siis lisätä kirjanpitohommia esim. toiminimellä?
oletko tähän asti tehnyt kirjanpitoa ihan vapaaehtoistoimintana yhdistyksille?
Marju: Ihan oon yrittäjänä teheny ja verot maks
Taitaa olla jo asiakasmäärä ns. maksimissaan ettei fatiikin myötä tulis lisäongelmia, hinnoittelu
mietityttää
Ok, kiva! Mikä siinä hinnoittelussa siis mietityttää?
Ettei vaan laskuta liikaa ettei eläkemäärä muutu
Yritystuloja tarkastellaan vuositasolla, eli sillä ei ole merkitystä, jos jossain kohtaa joutuu laskuttamaan
ansiorajaa enemmän
Hyvä että vuositasolla. Mahtas mennä tilinpäätös -laskutuksessa rajat yli.
Hei. Työttömänä olen tällä hetkellä kuten vaimonikin. Paljon ideoita ja taitoja löytyy mutta ei halua
riskeerata tukia työkkärin ehkä määritellessä meidät yrittäjiksi muutaman satasen tienaamisen vuoksi.
Aikoinaan oli työosuuskunta laskutusvaihtoehto. Kysymys siis mikä on helpoin/turvallisin tapa kokeilla
yrittämistä.
Yrittämistä voi helposti kokeilla ns. kevytyrittäjyyden kautta. Tunnetuimpia laskutus yrityksiä on ukko.fi ja
eezy.fi

Työttömyysetuuden päälle voit tienata 300 euroa kuussa.
Sinikka: Työkkärin täti oli erimieltä. Kuulemma katsovat heti yrittäjäksi työosuuskunnan käyttäjän.
TE-toimistoilla on ikävä kyllä erilaisia käytäntöjä yritystulojen tulkinnassa. Joten paikkakuntakohtaisia eroja
asian tulkitsemisessa on. Yritystä!-projekti järjestää koulutuksia mm.TE-toimistojen asiantuntijoille.
Tarkoituksena on saada oikaistua näitä paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia tulkintojen suhteen.
Olen huomannut että markkinointi on kaikkein vaikeinta uudelle yrittäjälle. Mistä saada apuja?
Tutki "pölli tästä" blogi ja sen pitäjän Parantainen kirjat. Ovat tosi hyviä ja konkreettisia, kuin myös
bloginsakin
Markkinoinnissa auttavat mm. Yritystä! -hanke ja Uusyrityskeskukset
Markkinointia voi myös opiskella myös erilaisilla kursseilla
Markkinoinnista kirjastossa on metrikaupalla kirjallisuutta. Sinne ensin lainaamaan pinkka opuksia. kaikkea
ei tarvitse lukea, mutta ehkä selailla.
Aikuiskoulutuskeskukset järjestävät koulutusta
Joo pitää varmaan mennä jollekin kurssille, oon kyllä kauppiksen käynyt mutta ei ole markkinointiopit
menny perille tai sitten siitä on liian kauan
Uusyrittäjyyskeskuksella on myös jokunen markkinointiopas, en tosin nyt ehtinyt tutustua minkälaisia ovat:
http://uusyrityskeskus.fi/fi/neuvontamateriaalit
Voit pyytää Yritystä! -projektia järjestämään koulutusta markkinoinnista
Ja joo markkinointiasiat muuttuu "koko ajan", nykyään nettipresenssi on niin tärkeä juttu markkinoinnissa,
että ihan muutaman vuoden takaisetkin markkinointikoulutukset voivat olla jo osin vanhentuneita
Koulutusta esim. digitaalinen markkinointi, voisi olla hyvä
Osallistuja 4 tässä moi, mä mittaisin niitä markkinointi-efforteja todellisiin tuloksiin. Siten saa omalta
alaltaan parhaan varmuuden
No tässä chatissa on Yritystä-projektin ihmisiä. Toivon markkinointi-koulutusta.
http://www.pollitasta.fi/ Sieltä oppeja. Minusta suomen parhaita alan blogeja.
Joo, menen kirjastoon ja etsin jonkun koulutuksen, tai Osallistuja 4, voisitsä auttaa mua? Olisiko sulla
ideoita millä tavalla aloittaa markkinointia että yrittäjä saa jotain mitattavaa?
Yritystä! -projekti pystyy järjestämään erilaisia koulutuksia mukaan lukien markkinointi
Itse olen kokeillut FB:ssä pienillä panoksilla (alle 10eur) -> näistä näen suoraan paljonko ne ovat lisänneet
myyntiä, mitä on tullut rahaa kassaan.
Kiitos vinkistä, meillä on aiheeseen liittyen viritelmiä meneillään :-)
Yksi markkinointivinkki yleisesti. Jos on Opiskelijoille myytäviä tuotteita, Suomen Yrittäjät (ry) tarjoaa
jäsenyrityksille etua Frank.fi -palveluun. Tämä siis vain opiskelija-alennusta tarjoaville yrityksille
Voimme myös järjestää markkinointiin liittyvää koulutusta ryhmämuotoisena verkkokoulutuksena
Joulukuussa 15.12 tulossa verkkokauppakoulutusta Tampereella.
Liisa-Maija, onko se jollekin tietylle verkkokauppa-alustalle?
Verkkokauppakoulutuksesta lisätietoja täällä:
http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/verkkokauppatyopaja-tampereella/
Siellä kerrotaan erilaisista alustoista, esimerkkinä mm. Finqu
Onkos täällä muuten verkkokauppiaita paikalla?
Mä taidan olla, viriteltiin readberry.fi ja tuloutukset
Lisäksi mulla on wooCommerce ja tuotteet, mutta en ole vielä laittanut Osallistuja 5 tuotantoon. Laitan, kun
oon ensin tehnyt itselleni selväksi, että verkkomaksu-alustojen kk-maksut tulee katettua.

Onko teillä toiveita minkälaisia tapahtumia Yritystä!-projekti voisi järjestää yrittäjien hyvinvoinnin
edistämiseksi?
No mulle yrittäjänä tulee mieleen, että viime aikoina on ollut paljon pinnalla teemoina itsensä johtaminen,
uupumus ja jaksamisasiat yleisesti. Eli ehdottaisin sellaista tapahtumaa jossa keskityttäisiin antamaan
vinkkejä yrittäjälle työssä jaksamiseen :) työpaikalla on esimies joka voi vähän tuupata oikeaan suuntaan ja
avun pariin jos alainen meinaa tuupertua työtaakan alle, mutta yrittäjä on oma esimiehensä
Onko verkkokauppakoulutusta tulossa muille paikkakunnille kuin Tampereelle?
Olemme pitäneet verkkokauppakoulutuksia eri paikkakunnilla kysynnän mukaan. Kesällä olimme Runnilla ja
nyt marraskuussa Tampereella. Missä toivoisit koulutusta pidettävän?
No niin hienoa, mehän tavataan sitten Tampereella
Verkkokauppakoulutukseen ilmoittautumislomake löytyy täältä
http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/verkkokauppatyopaja-tampereella/
Asun Oulussa. Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mutta täysi työkyvyttömyyseläke on jossakin
vaiheessa edessä. Ajattelin, josko yrittäjyydestä tulisi lisätuloja siinä vaiheessa.
Kiitos tiedosta. Yritystä!-projekti toimii myös Oulussa, joten sinne verkkokauppakoulutuksen järjestäminen
ei tuota ongelmia, kunhan saadaan osallistujia koulutukseen. Pidetään yhteyttä asian tiimoilta
sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi
Tiedotetaan tulevista tapahtumista ja myös verkkokauppakoulutuksista Facebook / Yritystä ja
www.yritystä.fi sivuilla.
Tulisiko mieleen muita koulutus- tai tapahtuma-aiheita kuin markkinointi, joita Yritystä-projekti voisi
järjestää?
Olisiko yrittämisen 101-kurssi? Käytäisiin läpi aloitusta, vakuutuksia, markkinointia, laskentaa, verotusta
jne..
Niin, tuoksi helpoksi/turvalliseksi yrittämisen aloittamiseen ei ole kuin työosuuskunta? Se taas tällä
paikkakunnalla käy.
Viime vuonna kokeilin itse ukko.fi:tä, ns. kevyt-yrittäjyys. Toimi hyvin. Ei tarvita kuin verokortti ja homma
hoituu, jos on maksava asiakas: työsuoritteet maksetaan palkanomaisesti.
ukko.fi:hän ei tosiaan ole varsinainen työosuuskunta
Sori, tällä paikkakunnalla _ei_ käy.
se on kyllä harmillista. :( Markus vastaa tästä vielä tarkemmin.
Työkkäritäti sanoi että ukko, eezy jne niin olet yrittäjä samantien.
Ahaa, TE-toimiston tulkinnat. Kiitos selvennyksestä. Muuten, se olisi se helpoin ja turvallisin välivaihe.
Mistä päin olet? voitaisiin tavata ja käydä läpi yrittäjyyteen liittyviä asioita
Markus: Turusta. Olen juuri tänään Listin kautta ilmoittautunut tuohon verkkokauppakurssiin.
Olet mukana järjestämässä glögitilaisuutta Lappeenrantaan, onko sinne paljon ilmoittautuneita?
Lappeenrannan tilaisuuteen vasta 3 ilmoittautunut
Lappeenrannan yrittäjien uutiskirjeessä on ilmoitus tapahtumasta.
http://suomenyrittajat.yrittajat.fi/a/s/60789283-4d79b3635d94884ac2bc08a8a194041f/1465328

Hei muuten, myös tulevia ryhmächatteja varten saa heittää aihe-ehdotuksia :-) Mielellään otamme niitä
vastaan!
Onko mentorointi tuttua ja olisiko sille tarvetta?
On tuttua, tiedän kyllä hyvän mentorin - vai onko teillä hyviä ehdokkaita?
Olemme järjestäneet mentotointikoulutusta tässä vaiheessa 10 hengelle ja heitä on mahdollista hyödyntää
ottamalla meihin yhteyttä
Mentoria kaipaisin, mutta taisin saada Osallistuja 4sta sellaisen
Jatkossa on myös tarkoitus järjestää lisää mentorointikoulutuksia
Osallistuja 3: Kiitos kunniasta :) Markus: Mietin sellaista, että jos tiedän hyvän mentorin, onnistuuko
Yritystä!-projektin kautta hänen palkkioonsa rahoitusta? Minut saa kiinni helposti esim. Osallistuja
4@Osallistuja 4.fi jos on joitakin tiettyjä mentoreita
Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen ja siitä ei makseta palkkiota
Ok.
Moikka, Minua kiinnostaisi tietää alkuun pääsemisen rahoituksesta? Tarkoittaako tämä hirmuista lainan
ottoa ja riskin ottamista, jotta voisi yrittäjäksi ryhtyä?
Minkä alan yrittäjyys sinua kiinnostaa? Alkuun pääseminen riippuu aika paljon alasta, että pitääkö alussa
investoida vai onko esim. asiantuntija joka myy omaa osaamistaan
Luulisin alkukustannusten vaihtelevan atk-ohjelmoijan parinsadan koneesta kaivinkoneyrittäjän
miljoonapeliin.
Juurikin näin
Joskin atk-ohjelmoijatkin saattavat saada useita tonneja käytettyä siihen koneeseensa :D
hifistelijöitä kun usein ovat! ;)
Tarkempaa en ole vielä kehitellyt, mutta ihan se olisi jotain tavaraa.. Miten avustajaa saa käyttää
yrityksen pyörittämisessä apuna? Voiko hän esim. tuotteita, jo itse ei siihen pysty? Kuljettamaan
tuotteita postiin? Vai täytyykö kaikki pystyä tekemään itse tai palkata heti alussa joku kaveriksi töihin,
vaikka ei olisi varmuutta voiko toiselle edes maksaa mitään...
*pakkaamaan tuotteita
Verkkokauppaako siis? Silloin Osallistuja 6 kannattaa pitää mielessä tuo tuleva verkkokauppakoulutus jota
täällä aiemmin mainostettiin, odotas kun kaivan linkin:
http://tapahtumat.neuroliitto.fi/tapahtumat/verkkokauppatyopaja-tampereella/
Saa avustajaa käyttää, muutenhan tekisit ne itse.
Avustajan kanssa on toki alussa hyvä sopia nämä asiat, että ymmärtää, miksi.
Lain mukaan henkilökohtaista avustajaa käytetään siihen mitä vammainen henkilö ei pysty tekemään.
Vammaispalvelujen teettämässä palvelusuunnitelmassa määritellään henkilökohtaisen avustajan
tuntimäärät.
Ja kuten Osallistuja 4 jo kirjoittikin avustajan kanssa kannattaa etukäteen työtehtävät sopia.
Mä en ole vielä hakenut työavustajaa itselleni mutta se on tässä työn alla. Itse tulen pyytämään avustajaa
niihin toimiin mitä en pysty tekemään itse, esim. palaverikattaukset, postittaminen, printtien hakeminen
printteristä jne. Sellaiset asiat mitkä tekisin itse jos olisin terve, mutta sairauden vuoksi en kykene
Näin minä vähän ajattelinkin, että se näin voisikin mennä.
Mitä siihen alkuvaiheen rahoitukseen tulee, niin investoinnit vaativat toki rahaa, mutta jos ajattelit
pienimuotoista tavaranvalmistusta/verkkokauppaa, niin alkuinvestoinnit eivät välttämättä ole kovin suuret.

Jos haluat kertoa tarkemmin minkätyyppistä yritystoimintaa mietit, niin voimme pohtia minkälaisia
rahoitusmahdollisuuksia siihen löytyisi
Mistä päin olet? Yritystä!-projektikoordinaattorit toimii Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Jyväskylässä?
Yrittäjän apuvälineet on sellainen aihe mitä ei olla tässä käsitelty. Kiinnostaisiko se?
Oletteko tutustuneet tukilinjan pienyrittäjien apurahaan, oletteko saaneet sitä?
Käykää tutustumassa: http://www.tukilinja.fi/pienyrittajan-apuraha/
Enempi itse ollut kuulolla tässä, mahdollisena apuna mikäli yrittäjyyteen liittyviä juttuja tullut ilmoille
Ihan uusi asia minulle tuo tukilinjan apuraha.
Kiva, että oli hyödyllistä tietoa :)
Jos teille tulee vielä kysymyksiä, niin voitte olla yhteydessä Yritystä-projektiin
sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi tai markus.saari@invalidiliitto.fi , Lihastautiliittoon liisamaija.verainen@lihastautiliitto.fi tai Neuroliittoon marju.toivonen@neuroliitto.fi
Kiitokset kaikille ja osan näkeekin sitten livenä Tampereella.
Laitamme chatin nyt kiinni, kiitoksia kaikille osallistujille! Oli huikean hyvää keskustelua. Tattis ja moro!

