
4H-yrittäjän 
VUOSIRAPORTOINTI

Kaikki tiedot löytyvät myös osoitteesta 
https://4h-akatemia.fi/tehtava/4h-yrittajan-raportit/

https://4h-akatemia.fi/tehtava/4h-yrittajan-raportit/


Milloin?
● Joka vuosi

● Kun vuoden yritystoiminta on ohi esim. kesäyrittäjyyden 
jälkeen heti syksyllä tai vuodenvaihteessa



VUOSIRAPORTTI, MISSÄ JA MITEN
PÄHKINÄNKUORESSA?

1. Kirjaudu jäsenkortillesi https://oma.4h.fi
a. ohjeet seuraavassa diassa

2. Valitse 4H-yritykset  
a. –> Klikkaa yrityksesi nimeä.

3. Valitse Seuranta  
a. –> Klikkaa “Lisää uusi raportti”.

4. Täytä pyydetyt tiedot
a. talousraportti ja toimintakertomus lyhyesti.

5. Paina lopuksi Tallenna.

Jos et pääse 
kirjautumaan, 

varmista, että olet 
maksanut 

4H-jäsenmaksun!

https://oma.4h.fi/


Ohjeet vaihe vaiheelta



KIRJAUDU JÄSENKORTILLESI 
oma.4h.fi

1. Uusi käyttäjä
a. Tilaa uusi salasana
b. Saat sähköpostiisi 

salasanan, jolla voit kirjautua

2. Vanha käyttäjä
a. kirjaudu sähköpostilla 

ja salasanallasi

3. Vanha käyttäjä unohtanut 
salasanansa
a. Tilaa uusi salasana
b. Saat sähköpostiisi 

salasanan, jolla voit kirjautua

Jos et pääse 
kirjautumaan, 

varmista, että olet 
maksanut 

4H-jäsenmaksun!

https://tunnistus.avoine.fi/sso-login/?service=pwa&return=https%3A%2F%2Foma.4h.fi%2Fsso%3Fprepare%3D1%26page_id%3D1


Jäsenkorttisi etusivu

Klikkaa sivun 
oikeassa laidassa 
oleva valikko auki



Valikkonäkymä

Klikkaa 
valikosta 

4H-yritykset



Yrityksesi 

Klikkaa 
yrityksesi 

nimeä

Jos sivulla ei näy 
yritystäsi, ole 

yhteydessä omaan 
4H-yhdistykseesi



Yrityksesi tiedot 
(Tällä sivulla voit myös muokata yrityksesi tietoja)

Klikkaa 
“seuranta”



Lisää uusi raportti



Täytä vuosiraportti
1. Talousraporttiin kerrot tulot, menot ja tuloksen. 

2. Liikeideaan kerrot lyhyesti yrityksestäsi

3. Toimintakertomukseen kerrot lyhyesti 
pääpiirteet kuluneesta vuodesta:
a. Esimerkiksi miten markkinoit, osallistuitko johonkin tapahtumiin, 

tapahtuiko jotain erikoista, solmitko yhteistyösopimuksia jne.

4. Jos osallistuit Vuoden 4H-yritys -kilpailuun 
TÄYTÄ HAKULOMAKE ERIKSEEN osoitteessa:
https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/vuoden-4h-yritys/

TALLENNA

https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/vuoden-4h-yritys/


Vuoden 4H-yritys -kilpailu
● Alle 18-vuotiaiden ja yli 18-vuotiaiden sarjat

● Molempien sarjojen voittaja palkitaan 500 eurolla
● Toinen ja kolmas sija molemmissa sarjoissa palkitaan 200€ 

ja 100€ rahapalkinnoin



Osallistu vuoden 4H-yritys -kilpailuun

1. Täytä lomake 15.1. mennessä osoitteessa 
https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/vuoden-4h-yritys/

2. Liitä lomakkeeseen vuosiraporttia laajempi toimintakertomus

https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/vuoden-4h-yritys/


Opintopisteitä 
4H-yrittäjänä toimimisesta 

Lisätietoja: https://4h-akatemia.fi/koulutus/4h-yrittajana/

https://4h-akatemia.fi/koulutus/4h-yrittajana/


Näin haet opintopisteitä

1. Laadi yksi tiedosto, joka sisältää 
liiketoimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, 
itsearvioinnin ja oppimispäiväkirjan.

2. Ohjeet oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen:
a. https://4h-akatemia.fi/tehtava/oppimispaivakirja/

3. Tämän jälkeen täytä sähköinen lomake:
a. https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/4h-yrittajan-opintopi

stehakemus/

https://4h-akatemia.fi/tehtava/oppimispaivakirja/
https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/4h-yrittajan-opintopistehakemus/
https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/4h-yrittajan-opintopistehakemus/


Hienoa, että olet 4H-yrittäjä!
Onnea ensi vuoteen!

Muista, että voit aina olla yhteydessä 
omaan 4H-yhdistykseesi tai 

yritysohjaajaasi, jos on jotain 
kysyttävää!

PowerPoint-esityksen laati 
Susanna Leppähaara PKS4H


