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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? - Alkusanat

Alkusanat
Yrittäjyyden alkutaipaleella riittää monia
kysymyksiä ratkottavaksi. Yrityksen nimen
päättämisen jälkeen yleensä heti seuraavana
listalla on yhtiömuodon valinta. Mikä
vaihtoehdoista sopisi juuri minun toimintaani
parhaiten?

Toivottavasti oppaastamme on sinulle hyötyä
ja se auttaa sinua löytämään sopivan
yhtiömuodon yrityksellesi. Antoisia
lukuhetkiä!

Opas helpottamaan valintaa
Tämä opas käsittelee osakeyhtiön, avoimen
yhtiön, kommandiittiyhtiön, osuuskunnan ja
toiminimen perustamiseen liittyvät asiat.
Kerromme myös pintaa raapaisten eri
yhtiömuotojen vastuista sekä yrityksen
perustamisen kustannuksista.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? - Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustaminen
Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen
oikeushenkilö. Osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan
vähintään yksi henkilö (hallituksessa vähintään kaksi
jäsentä) ja vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa (rahana
tai apporttiomaisuutena tai rahana sekä
apporttiomaisuutena) ja julkisen osakeyhtiön
vähimmäisosakepääoma on 80 000 euroa.
Toimielimet
Osakeyhtiön toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja
toimitusjohtaja. Yhtiöllä ei välttämättä tarvitse olla
toimitusjohtajaa. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme
jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.
Yhtiössä voi olla myös hallintoneuvosto, jonka roolia emme
tässä yhteydessä käsittele.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? - Osakeyhtiön perustaminen

Perustamissopimus
Osakkeenomistajat tekevät kirjallisen
perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen.
Perustamissopimukseen on lisäksi otettava tai
liitettävä yhtiöjärjestys, joka voi uuden lain mukaan
olla hyvin suppea.

1.
2.
3.

Perustamissopimus sisältää; sopimuksen pvm, kaikki
osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet,
osakkeesta yhtiölle maksettavan määrän
(merkintähinta), osakkeen maksuajan, yhtiön
hallituksen jäsenet, sekä yhtiön tilintarkastajat
(HT/KHT). Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta,
jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi
edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi
seuraavista kolmesta ehdosta :

Osakeyhtiö syntyy eli saavuttaa itsenäisen
oikeushenkilön aseman rekisteröimisellä. Toisin sanoen
silloin, kun patentti- ja rekisterihallitus merkitsee sen
kaupparekisteriin. Yhtiö tulee rekisteröidä
kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1
liitteineen kolmen kuukauden kuluessa
perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.
Rekisteröintimaksu paperisena 380 € ja sähköisesti
330 € on maksettava etukäteen.
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taseen loppusumma on yli 100 000 euroa,
liikevaihto on yli 200 000 euroa ja
palveluksessa on yli 3 henkilöä

Rekisteröinti

Miten valitsen oikean yhtiömuodon? - Osakeyhtiön perustaminen

Milloin on viisasta valita yhtiömuodoksi osakeyhtiö?
Osakeyhtiö on oiva valinta, kun haluat kasvattaa toimintasi isoksi. Tämä muoto
mahdollistaa useamman omistajan sekä sijoitusten hankkimisen yritykseen. Lisäksi
omistajien vastuu yrityksen veloista rajoittuu ainoastaan heidän sijoittamaansa
osakepääoman määrään.
Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa omistajilleen mahdollisimman paljon voittoa.
Valitse siis tämä muoto, mikäli tavoitteesi ovat kunnianhimoiset!

Seuraavaksi tarkastelemme avoimen yhtiön perustamista.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Avoimen yhtiön perustaminen

Avoimen yhtiön perustaminen
Avoimen yhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä. Yhtiömiehinä voivat olla sekä
luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt (toiset
yritykset). Oma pääoma muodostuu yhtiömiesten
yhtiöön sijoittamista panoksista.
Yhtiösopimus
Avoin yhtiö syntyy yhtiösopimuksella. Oma pääoma
muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista
panoksista. Perustamisilmoitus Y2 liitteineen,
ajankohta ja kaupparekisterimaksu (240 €) on sama
kuin kommandiittiyhtiössä. Tilintarkastaja voidaan
jättää valitsematta tilintarkastuslaissa olevien ehtojen
mukaan (katso sivu 5).
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Milloin kannattaa valita yhtiömuodoksi avoin yhtiö?
Tämä yhtiömuoto on hyvä valinta, mikäli tulevalla
yrityksellä on monta omistajaa eikä osakeyhtiöön
vaadittavaa alkupääomaa ole. On syytä huomioida,
että avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat
kuitenkin veloista yhteisvastuullisesti.

Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Kommandiittiyhtiön perustaminen

Kommandiittiyhtiön perustaminen
Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä: vastuunalainen yhtiömies ja äänetön
yhtiömies. Vastuunalaisen yhtiömiehen panos voi olla mitä tahansa (myös esimerkiksi työtä). Äänetön yhtiömies
on yrityksessä mukana vain sijoituspanoksella. Yhtiömiehinä voivat olla sekä luonnolliset henkilöt että
oikeushenkilöt (toiset yritykset).
Yhtiösopimus
Kommandiittiyhtiö syntyy yhtiösopimuksella.
Perustamisilmoitus Y2 liitteineen on tehtävä
kaupparekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Yhtiö
kuitenkin syntyy jo yhtiösopimuksen
allekirjoittamisella, ellei syntyhetkestä sovita toisin.
Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta
tilintarkastuslaissa olevien ehtojen mukaan (katso sivu
5). Kaupparekisterimaksu 240 euroa on maksettava
etukäteen.
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Milloin kannattaa valita yhtiömuodoksi
kommandiittiyhtiö?
Tämä yhtiömuoto kannattaa valita, mikäli osa
yhtiömiehistä (äänettömät) haluaa sijoittaa
yritykseen pääomaa ja osa työpanosta
(vastuunalaiset). Kommandiittiyhtiö
mahdollistaa tällaisen toimintamallin helposti.

Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Osuuskunnan perustaminen

Osuuskunnan perustaminen
Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tarkoituksena on sen jäsenistön taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen siten,
että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnalla ei ole kiinteää
aloituspääomaa, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan.
Osuuskunnan kokouksessa ylin päätösvalta on jäsenillä. Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen
henkilö, yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö. Perustajat liittyvät samalla osuuskunnan jäseneksi.
Osuuskunta perustetaan laatimalla
perustamissopimus ja säännöt. Osuuskunnalle on
valittava hallituksen jäsenet (1-5), toimitusjohtaja (ei
pakollinen) ja tilintarkastaja. Tilintarkastaja voidaan
jättää valitsematta tilintarkastuslaissa olevien ehtojen
mukaan (katso sivu 5). Jos hallituksessa on vähemmän
kuin kolme jäsentä, on hallituksessa lisäksi oltava
vähintään yksi varajäsen.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Osuuskunnan perustaminen

Rekisteröinti

Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin perustamisilmoituksella Y1 liitteineen kolmen
kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Rekisterimerkinnällä osuuskunnasta syntyy
oikeushenkilö. Kaupparekisterimaksu 380 euroa on maksettava etukäteen.
Milloin kannattaa valita yhtiömuodoksi osuuskunta?

Osuuskunta on hyvä yhtiömuoto, mikäli suunnitelmissa on harjoittaa yhteisöllistä yrittäjyyttä. Yhtiömuoto
on hyvin samankaltainen kuin osakeyhtiö, mutta erona on se, että laissa määritettyä
minimipääomavaatimista (alkupääomaa) ei ole. Yhtiömuoto sopii esimerkiksi asiantuntijuuden ympärille
perustettavalle yritykselle.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen
Toiminimen voi perustaa vain luonnollinen
henkilö yksin. Yhtiösopimusta ei tarvitse laatia.
Perustamisilmoitus

Yksityisen elinkeinoharjoittajan on tehtävä
perustamisilmoitus Y3 liitteineen
kaupparekisteriin, jos hän harjoittaa
luvanvaraista elinkeinoa siten, että
elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka
eli omasta asunnosta erillinen liiketila tai
palveluksessa on muita henkilöitä kuin yrittäjän
aviopuoliso tai alaikäinen tai muuten
holhouksenalainen lapsi tai lapsenlapsi.
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Rekisteröinti
Maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajan ei
tarvitse rekisteröityä kaupparekisteriin.
Jokainen elinkeinoharjoittaja voi kuitenkin
tehdä perustamisilmoituksen, vaikkei olisi siihen
velvollinen.

Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Toiminimen perustaminen

Rekisteröinti kaupparekisteriin on tehokkain tapa suojata yrityksen toiminimi. Esimerkiksi luoton vakuutena
käytettävä yrityskiinnitys voidaan vahvistaa vain rekisteröidyn yrityksen omaisuuteen.
Kaupparekisterimaksu 110 euroa on maksettava etukäteen.
Milloin kannattaa valita yhtiömuodoksi toiminimi?
Toiminimi on yhtiömuodoista kaikista helpoin ja yksinkertaisin. Mikäli olet aloittamassa yritystoiminnan
yksin, on toiminimi varmasti helpoin ratkaisu. Myös kirjanpidon kannalta toiminimi on kaikista
yksinkertaisin vaihtoehto. Moni aloittava yrittäjä päätyy tähän vaihtoehtoon sen helppouden ja
vaivattomuuden takia. Yritystoiminnan käynnistämiseksi riittää käytännössä pelkkä ilmoitus
kaupparekisteriin.
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Miten valitsen oikean yhtiömuodon? – Vertailu yhtiömuotojen kustannuksista ja vastuista

Vertailu yhtiömuotojen kustannuksista ja
vastuista
Osakeyhtiö

Avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiö

Toiminimi

Aloitusmaksut

380 €

240 €

240 €

110 €

Alkupääoma

2500 €

-

-

-

Vastuut veloista

Ainoastaan
sijoitettu pääoma

Yhteisvastuullisesti
yhtiömiesten välillä

Vastuunalainen
Luonnollinen
yhtiömies koko
henkilö koko
omaisuudellaan ja
omaisuudellaan
äänetön yhtiömies
ainoastaan sijoittamansa
pääoman mukaisesti
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Talousverkko - Yrittäjän tilitoimisto

Talousverkko on yrittäjän tilitoimisto. Käytössämme on sähköiset järjestelmät,
joilla taloushallinto muutetaan helpoksi ja tehokkaaksi. Tavoitteemme on tehdä
asiakkaidemme arjesta helpompaa ja tukea heitä yrittäjyyden eri vaiheissa.
Luotamme laatuumme ja palveluumme niin vahvasti, että annamme täyden
tyytyväisyystakuun: palautamme rahasi, mikäli et olisi palveluumme
tyytyväinen! Haluamme auttaa sinua matkassasi kohti menestyvää
liiketoimintaa.
Miten voimme auttaa?
Kerromme mielellämme lisää! Tutustu meihin tai ota suoraan
yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistasi tarkemmin 0103976703 tai
sähköpostilla tarjouspyynto@talousverkko.fi

www.talousverkko.fi

