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UUTISET
Espoolainen nuori työllisti itsensä kekseliäästi
16-vuotias Aada Holm keksi
nerokkaan tavan työllistää itsensä
kesälomalla, kun kesätöitä ei löytynyt.
Hän pitää kesäisin pyörillä kulkevaa
kahvilaa. Polkupyörän edessä ja
sivuilla on isot laatikot, joissa on
myytävänä leivonnaisia salaattia ja
juomia. Kahvilan voi bongata kesäisin
pääkaupunkiseudun uimarannoilta.
-Idea liikkuvaan kahvilaan lähti
kaupunkilomalta Amsterdamista.
En ollut törmännyt Suomessa
vastaavaan ja pidin sitä hauskana
ideana, joten ajattelin kokeilla samaa
Suomessa, Holm kertoo.
Aada on aina tykännyt leipoa ja tehdä
ruokaa, joten kesäkahvilan pitäminen
onkin ollut mieluista puuhaa.
Myynnistä täytyy ilmoittaa vähintään neljä
viikkoa ennen elintarvikeviranomaisille.
Yrityksen täytyy myös tehdä rekisteröintiilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan
aloittamista. Aadan yrityksen
yhtiömuodoksi määräytyi toiminimi, sillä
silloin Aada saa itse päättää yrityksen
toiminnasta sekä pitää mahdolliset voitot.

Aadan liikkuva kahvila on ollut pystyssä jo
kolmen kesän ajan ja Aadan mukaan

Toiminimi on yhtiömuoto, jossa
yksinyrittäjä päättää itsenäisesti yrityksen
asioista ja saa pitää itsellään mahdolliset
voitot. (Voittoja ei tarvitse jakaa esimerkiksi
yhtiökumppaneiden tai omistajien kanssa.)
Yrittäjä toimii omilla rahoillaan ja maksaa
niillä yrityksen mahdolliset velat. Toiminimi
on yleisin yritysmuoto aloittelevilla
pienyrityksillä.

Toiminimen verotus:
Toiminimen omistajaa verotetaan tuloista,
jotka jäävät jäljelle yritykseen menevien
kulujen jälkeen. Yrittäjä ei saa erillistä
palkkaa. Yrittäjä ei nosta palkkaa vaan tekee
yksityisottoja. Otot eivät kylläkään vaikuta
verotettavaan yritystuloon eli yrittäjän pitää
huolehtia, että rahaa jää myös verojen
maksuun. Yrityksen varallisuudesta riippuen
verotetaan joko pääomatulona tai
ansiotulona. Ansiotulojen verotus on
progressiivista, mutta pääomatuloja
verotetaan aina samalla veroprosentilla.
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asiakkaita on riittänyt. Liikkuvan kahvilan pitäminen
on helppoa, sillä Aada voi valmistaa myytävät
tuotteet kätevästi kotonaan. Holmin isä neuvoo
laskujen ja ilmoitusten hoitamisessa. Hänen isänsä
myös osti hänelle syntymäpäivälahjaksi pyörän,
josta Holm myy tuotteitaan.

Haluatko kokeilla millaista on
olla yrittäjä? Jos vastasit
kyllä, kannattaa vierailla 4H:n

-Asiakkaita on eniten kuumina ja aurinkoisina

nettisivuilla. 4H antaa sinulle

kesäpäivinä, mutta kyllä niitä riittää, Holm

mahdollisuuden kokeilla

toteaa.

yrittäjyyttä harrastuksen

Liikkuvan kahvilan listalla on salaattia, muﬃnseja,

keinoin, eli 4H:n yrittäjyys on

keksejä, raikkaita smoothieita sekä vettä. Kahvilan
tuotteet eivät ole kovin hintavia.

harrastustoimintaa. Voit
toimia toimia 4H-yrittäjänä
haluamasi ajan.

-Liikkuva kahvila tekee pientä voittoa, mutta se
on riittävästi minulle. Oman yrityksen pitäminen
on todella opettavaista ja olenkin oppinut paljon

näiden kolmen kesän aikana, Holm kertoo.
Holm ilmoittaa kahvilansa sijainnin kahvilan omalla
Instagram-tilillä: @aadanliikkuvakahvila.
- Näillä näkymin ajattelin pitää yritystä ainakin lukion
loppuun asti, Holm suunnittelee.
Ennen yrityksen perustamista suunnitellaan liikeidea ja
liiketoimintasuunnitelma. Sen jälkeen kannattaa päättää
yritysmuoto. Holmin tapauksessa toiminimi oli paras
vaihtoehto. Viimeiseksi pitää jättää perustamisilmoitus
Yritys- ja yhteistietojärjestelmään, jonka jälkeen
yritystoiminta voi alkaa. Ilmoittamisen yhteydessä verottaja
saa tiedon uudesta yrityksestä ja yritys saa Y-tunnuksen eli
yritysten tunnusnumero.

Yhteisövero
Yrityksen täytyy maksaa
voitosta 20 prosenttia
yhteisöveroa, joka jaetaan
valtiolle ja kotikunnalle.
Yrityksen liikevoitto saadaan
selville, kun yrityksen
liikevaihdosta(= Yrityksen
vuoden aikana saamat tulot,
joidts on maksettu
arvonlisävero. Arvonlisäveroa
ei kylläkään tarvitse maksaa,
jos liikevaihto on alle 10 000
euroa tilikaudessa.)
vähennetään vuoden aikana
tulleet menot/kustannukset.
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