Maahanmuuttajan polku yrittäjäksi Suomessa
Kartta avuksi yritysneuvontaan

Muita tapoja myydä omaa osamista Suomessa
Osuuskunnassa työskentely
•

Perusta yritys (tai voit myös ostaa valmiin yrityksen sen
edelliseltä omistajalta)

•
•
•

Osuuskunnan kautta voit tehdä töitä, kun sinulla on voimassa oleva oleskelulupa tai oikeus työntekoon.
Oikeus työntekoon riippuu siitä, onko sinulla ollut passi turvapaikkahakemuksen yhteydessä. Jos passi on, oikeus työntekoon on 3 kk kuluttua,
jos passia ei ole ollut, oikeus työntekoon 6 kk kuluttua.
Osuuskunnassa liitytään jäseneksi ja myydään sen kautta osaamista.
Osuuskunta hoitaa palkanmaksun, työnantajamaksut, vakuutukset ja verot.

Doerz.co - osaamisen myyminen ilman yritystä
•
•

Voit perustaa osakeyhtiön tai
osuuskuntayrityksen tai hakea erikseen
elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa

Voit perustaa minkä tahansa
yrityksen Suomeen

•

Laskutusosuuskunnan kautta töiden laskuttaminen
•
•

Sinulla on voimassa A (jatkuva) tai P (pysyvä)
oleskelulupa

Sinulla on voimassa B (tilapäinen)

Palvelussa voit myydä omaa osaamistasi keikkaluontoisesti.
Esimerkiksi: myyjä haluaa opettaa kokkaamista muille ihmisille, myyjä voi
liittyä Doerz.co palveluun ja myydä kokkausopetusta keikkaluontoisesti
sivustolla. Myyjä saa itse määritellä oman palvelunsa hinnan.
Lisätietoja Doerz.co sivustolta: www.doerz.com

•
•

Laskutusosuuskunnan kautta voit tehdä töitä, kun sinulla on voimassa oleva
oleskelulupa tai oikeus työntekoon.
Oikeus työntekoon riippuu siitä, onko sinulla ollut passi turvapaikkahakemuksen yhteydessä. Jos passi on, oikeus työntekoon on 3 kk kuluttua,
jos passia ei ole ollut, oikeus työntekoon 6 kk kuluttua.
Myyt itse osaamistasi asiakkaalle ja laskutusosuuskunta laskuttaa sitten
asiakastasi.
Laskutusosuuskunta hoitaa palkanmaksun sinun verokortillesi ja vähentää
summasta oman palkkionsa, työnantajamaksut, vakuutukset ja verot.

Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa (EHOL)
•

Voit perustaa minkä
tahansa yrityksen
Suomeen

Oleskelulupatyypistäsi
riippuu, minkä yrityksen voit
perustaa Suomeen.

Voit perustaa minkä
tahansa yrityksen
Suomeen

•
•
•
•

•

Sinua koskevat samat
oikeudet kuin Suomen
kansalaistakin

Olet EU-kansalainen
ja haluat perustaa
yrityksen Suomeen

Olet saanut oleskeluluvan
työn perusteella Suomessa
ja haluat sivutoimisesti
ryhtyä yrittäjäksi

Olet saanut Suomesta
oleskeluluvan
A (jatkuva) tai
P (pysyvä)

Et ole EU-kansalainen
ja haluat perustaa
yrityksen Suomeen

ASIAKKAAN LÄHTÖTILANNE

Elinkeinonharjoittajan on yleensä rekisteröitävä yritystoiminta Patentti- ja
rekisterihallituksen kaupparekisteriin ennen kuin lupa myönnetään
Hakiessasi tätä lupaa Maahanmuuttovirastolta, tulee sinulla olla voimassa
oleva passi sekä yritystoimintaa koskevat selvitykset.
Hakemuksen voi täyttää internetissä sähköisesti, hinta 450 e tai paperisena
lomakkeena, hinta 520 e.
Hakemuksen lähettämisen jälkeen sinun tulee käydä tunnistautumassa
viranomaisen luona. Samalla esität henkilöllisyystodistuksesi, hakemuksen
liitteiden alkuperäiset kappaleet sekä annat sormenjälkitunnistuksen.
Hakemuksen etenemistä voit seurata sähköisessä palvelussa. Käsittelyaika
on yleensä useita kuukausia.

Elinkeinonharjoittajan
oleskelulupa

Laskutusosuuskunta

Doerz.co

Osuuskunta

Sinulla ei ole oleskelulupaa (vielä) Suomeen ja haluat myydä
omaa osaamistasi Suomessa. Ilman voimassa olevaa
oleskelulupaa voit myydä omaa osaamistasi
seuraavilla tavoilla.

Huomioithan myös nämä seikat maahanmuuttajaa neuvoessasi:
1. Selkosuomen käyttö neuvontatilanteessa - ei liian vaikeita tai vieraita sanoja.
2. Lupa-asioissa saatetaan tarvita tavallista enemmän tukea - kertaa luvat ja varmista, että asiakas ymmärtää niiden sisällön.
3. Pankkitilin avaamiseen liittyvät asiat. Lisätietoja löytyy esimerkiksi Yrityssuomi.fi sivustolta kohdasta pankkitilin avaaminen.
4. Kannusta tapaamaan muita yrittäjiä - näin hän kuulee kokemuksia ja neuvoja yrityksen perustamiseen ja yrityksen toimintaan liittyen.
5. Ennen yrityksen perustamista yrittäjyyttä voi kokeilla tai harjoitella esimerkiksi Doerz.co:n tai laskutusosuuskunnan kautta.

Linkkejä hyödyllisiin yrittäjyysoppaisiin maahanmuuttajille:
How to become an entrepreneur in Finland. Englanninkielinen opas yrittäjäksi ryhtymiseen Suomessa. Oppaassa kerrotaan myös, mitä lupia
tarvitsee sekä miten ETA-alueen sisä- tai ulkopuolelta tuleva voi ryhtyä Suomessa yrittäjäksi. (Julkaisija NewCo YritysHelsinki 2017.)
https://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/ImmigrantEntrepreneurs_How_to_become_an_entrepreneur_in_Finland.pdf
Yrittäjäksi Suomeen. Mitä lupia tarvitset. Sama opas suomenkielellä. (Julkaisija NewCo YritysHelsinki 2017.)
https://newcohelsinki.fi/lupamateriaali/Yrittajaksi_Suomeen_Mita_lupia_tarvitset.pdf
Tietoa siitä, millaisilla oleskeluluvilla voi Suomessa ryhtyä yrittäjäksi.
www.infopankki.fi/fi/muutto-suomeen/ei-eu-kansalaiset/suomeen-yrittajaksi
Ravintola-alan ABC. Ohjeita kahvilan tai ravintolan perustajalle. (Julkaisija NewCo YritysHelsinki 2015.)
https://www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2017/02/Ravintolaopas_2015_08.pdf
Yrityksen perustamisopas selkokielellä. (Julkaisija Suomen Uusyrityskeskukset ry 2017.)
www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2017/06/SUK_selko_opas_verkkoon.pdf
Yrityksen perustamisopas englanniksi. (Julkaisija Suomen Uusyrityskeskukset ry 2017.)
www.uusyrityskeskus.fi/wp-content/uploads/2017/05/SUK_OPAS2017_ENG_verkkoon.pdf
Yrityksen perustamisopas ruotsiksi, venäjäksi, arabiaksi, viroksi, kiinaksi, ranskaksi, turkiksi, somaliksi, kurdiksi löytyy täältä:
www.uusyrityskeskus.fi/tyokalupakki/yrittajaksi-suomeen-oppaat/

