Infokirje 4H-yrittäjän huoltajalle
Mikä on 4H-yritys?
4H-yritys on nuorelle mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti, ohjatusti ja omassa tahdissaan. 4Hyritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. 4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa,
joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa.

Miksi nuoren kannattaa perustaa 4H-yritys?
4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa, joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Jokaisella 4H-yrityksellä on oma yritysohjaaja. Omaa yritystä pyörittäessään nuori
oppii vastuuta ja itsenäisyyttä ja saa samalla hyvää työkokemusta. Lisäksi hän saa 4H-yhdistyksen ja 4Hjärjestön apua yritystoiminnalleen.

4H-yrityksestä lyhyesti:
•
•
•

4H-yrityksen voi perustaa 13–28-vuotias 4H:n jäsen.
4H-yrityksen myynti on 50 € - 7000 € / vuosi.
4H-yritykselle on räätälöity vapaaehtoinen vastuuvakuutus. Vakuutuksen hinta on 30 €/vuosi
(2018). Kaikissa yrityksissä vastuuvakuutusta ei tarvita, mutta etenkin palveluita myyvissä yrityksissä riskit on hyvä kartoittaa ja harkita vakuutuksen ottamista.
Useampi 4H-yrittäjä voi toimia myös yhteistyöryhmänä.

•

4H-yrittäjästä lyhyesti:
•
•
•
•
•

Nuori liittyy 4H:n jäseneksi.
Nuori tekee suunnitelman yrityksestään.
Nuori tekee 4H-yrityksen perustamisilmoituksen 4H-yhdistykseen.
Nuori tekee kirjallisen sopimuksen yritysohjaajansa kanssa.
Nuori pitää yksinkertaista kirjanpitoa 4H-yrityksensä tuloista ja menoista, ottaa kuitit talteen ja tekee toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksensä toiminnasta 4H-yhdistykselle.
Nuori voi toimia 4H-yrittäjänä haluamansa ajan ja toiminnan voi lopettaa milloin tahansa ilmoituksella 4H-yhdistykseen.
Nuori voi halutessaan hakea opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.

•
•

4H-yritys voi toimia kahdella eri tavalla:
4H-yrittäjällä ei ole Y-tunnusta eli kyseessä
on itsenäinen tulonhankkimistoiminta
•
•
•

Nuori voi laskuttaa yksityishenkilöitä.
Nuori ilmoittaa tulot verottajalle omassa
veroilmoituksessaan
Nuorta verotetaan tarvittaessa jälkikäteen (tähän on hyvä varautua).
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4H-yrittäjällä on Y-tunnus eli nuori on yksityinen elinkeinonharjoittaja
•
•

Nuori voi laskuttaa myös yrityksiä ja yhteisöjä.
Nuori tekee elinkeinotoiminnan veroilmoituksen. Pienimuotoisesta yritystoiminnasta verotetaan yleensä jälkikäteen
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Jokainen 4H-yrittäjä tarvitsee oman yritysohjaajan
4H-yrityksen perustava nuori etsii itselleen yritysohjaajan, joka tukee nuorta yritystoiminnassa. Esimerkiksi
nuoren vanhempi, sukulainen tai paikallinen yrittäjä voi ryhtyä yritysohjaajaksi. Yritysohjaaja saa aina tarvitessaan tukea 4H:lta. Tarvitsemme jatkuvasti uusia yritysohjaajia 4H-yritystä perustamassa oleville nuorille.
Jos olet kiinnostunut yritysohjaajuudesta, otathan yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen.
Nuori ei tarvitse yrittäjyyden yksityiskohdat tuntevaa eksperttiä, vaan henkilön, joka on kiinnostunut jakamaan kokemuksen nuoren yrittäjyydestä ja etsimään yhdessä vastauksia nuoren esittämiin kysymyksiin.
Nuori tekee yritysohjaajan kanssa sopimuksen, jossa sovitaan yhdessä ohjaukseen liittyvistä yksityiskohdista. Yritysohjaaja ei ole juridisesti vastuussa nuoren yritystoiminnasta.

Yritysohjaajan tärkeimmät tehtävät ovat
•
•
•
•

keskusteleminen, kuunteleminen ja palautteen antaminen nuorelle
nuoren tukeminen, motivoiminen ja kannustaminen
nuoren tai ryhmän ohjaaminen
yhteydenpito nuoreen.

Yritystoimintaa aloittaessaan nuori tarvitsee aktiivisen yritysohjaajan, joka pitää häneen yhteyttä ja suunnittelee toimintaa hänen kanssaan. Tapaamisia voidaan järjestää heti perustamisen jälkeen esimerkiksi kerran viikossa ja sen jälkeen nuoren tarpeen mukaan.

Miksi ryhtyisit yritysohjaajaksi?
•
•
•

Pääset seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen
ja elämään mukana yrittäjyyden haasteissa ja onnistumisissa.
Voit toimia aikuisena tukijana nuorelle.
Saat ohjauskokemusta.

Jos yritysohjaaja toimii itse yrittäjänä, voi hänen yrityksensä
toimia 4H-yrityksen ”kummiyrityksenä”.

Lisätietoja:
4H-yrittäjän työkirjan, lomakkeet, yritysohjaajan oppaan
ja muuta lisätietoa löydät 4H:n sivuilta www.4h.fi/yritys.

4H on valtakunnallinen nuorisojärjestö. Alle 13-vuotiaat harrastavat
4H-kerhoissa. Yli 13-vuotiaita 4H-harrastus ohjaa turvallisesti työelämään sekä kouluttamalla että tarjoamalla ensimmäisiä työkokemuksia. 4H on tekemisen riemua – sillä tekemällä oppii parhaiten!
www.4h.fi
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