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4. Koulutuspäivä



Miten pihatöistä 
voisi kehittää 
yritystoimintaa?



Video yrityksen perustaneesta nuoresta



Video yrityksen perustaneesta nuoresta



Pihatyöpalveluiden 
myyminen

• On paljon vanhuksia, jotka tarvitsevat 
pihanhoitoapua

• Myös eri elämäntilanteissa olevat ihmiset 
voivat tarvita apua

• Usein ihmiset tarvitsevat:

• Ruohonleikkausapua

• Marjapensaiden ja muiden 
pensaiden leikkausapua

• Puutarhan perustamisapua

• Kasvien viljelyapua

• Sadonkorjuuapua

• Jne.



Pihan sadon 
myyminen

• Oman sadon myymiseen ei tarvitse erillistä 
viranomaislupaa, vaan niitä voi myydä 
vapaasti yrityksille ja yksityisille ihmisille. 

• Jos jatkojalostat tuotteita (esim. mehut), 
tarvitset luvan myymiselle.

(Ruokavirasto https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikea
la/elintarvikkeiden-alkutuotanto/kasvikset/viljellyt-
kasvikset/oman-kasvissadon-myynti/)

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/kasvikset/viljellyt-kasvikset/oman-kasvissadon-myynti/


Pihan sadon myyminen

• Oman pihan satoa voit myydä:
• Torilla
• Kotoa käsin
• Suoraan yksityisille ihmisille
• Vähittäismyyjälle

• Voit myös saada asiakkaita jättämällä myymisilmoituksia eri paikkoihin 
sekä sosiaaliseen mediaan



Omien 
pihatuotteiden 
myyminen
• Jos olet kiinnostunut valmistamaan itse 

erilaisia tuotteita, voit myös myydä niitä
• Linnunpöntöt ja hyönteishotellit
• Saunavastat
• Pihapatsaat
• Ruukut
• Kasvien nimikyltit
• Taideteokset
• Jne.

• Tuotteita voit myydä myyjäisissä, torilla, 
erilaisissa tapahtumissa tai suoraan 
yksityishenkilöille



Mitä hyötyjä on 
perustaa on yritys?

Teet sitä, mistä tykkäät

Määrittelet itse paljonko teet töitä

Olet itsesi pomo ja vastaat yrityksesi 
toiminnasta itse

Opit paljon uutta

Työllistät itse itsesi --> Jos kesätyö jää 
saamatta tai peruuntuu, voit työllistää itsesi



Mitä eri vaihtoehtoja
on yrittäjyyteen?



4H-yritys

• 4H-yritys on turvallinen vaihtoehto yrityksen perustamiseen

• Saat neuvoa ja tukea yrityksen perustamisessa

• Voit perustaa yrityksen myös kaverin kanssa

• Huom! 4h-yrittäjä on aina 4H-yhdistyksen jäsen



4H-yritys

• Olet 13–28-vuotias.

• Voit käydä 4H:n tarjoaman yrityskoulutuksen, joita järjestävät paikalliset 4H-yhdistykset.

• Sitoudut 4H:n arvoihin.

• Toimit yksin tai ryhmässä.

• Sinulla on oma yritysohjaaja.

• Teet kirjallisen suunnitelman yrityksestäsi.

• Yrityksesi myynti on 50 € – 7 000 € vuodessa.

• Saat 4H-yrittäjän digitaalisen osaamismerkin.

• Voit saada opintopisteitä yrittäjänä toimimisesta.

• Teet vuosittain toimintakertomuksen ja talousraportin yrityksesi toiminnasta.

• Saat apua 4H-yhdistykseltä.

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

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


4h-Yrityksen perustaminen

• Yritysidean keksiminen

• Ota yhteyttä oman paikkakuntasi 4H-yhdistykseen.

• Voit käydä yrityskoulutuksen, jossa kehitetään yritysideaa.

• Teet perustamisilmoituksen ja toimitat sen 4H-yhdistykseen.

• Teet tarpeelliset materiaalihankinnat.

• Suunnittelet markkinoinnin ja toteutat sen. Kannattaa rekisteröityä 4H-yrittäjien 
omalle markkinapaikalle, www.4h.fi/yritystori.

• Yritystoimintasi käynnistyy.

• Teet toimintakertomuksen.

• Teet talousraportin yhteenvedon.

• Arvioit 4H-yrityksesi toimintaa ja teet kehitysideoita.

http://yritys.4h.fi.pwire.fi/yritykset/


4H-yhdistyksellä on myös omia koulutuksia 
yrittäjyyteen liittyen

• https://4h.fi/toita/hanki-toita/kurssien-kautta-toihin/

• https://4h.fi/toita/hanki-toita/hanki-ajokortti-tyoelamaan/

https://4h.fi/toita/hanki-toita/kurssien-kautta-toihin/
https://4h.fi/toita/hanki-toita/hanki-ajokortti-tyoelamaan/


Mistä saada asiakkaita? 
/ Miten markkinoida?
• 4H-yhdistys voi auttaa löytämään 

asiakkaita

• Pohdi, tarvitseeko tuttavat ihmiset apua?

• Hyödynnä sosiaalista mediaa 

• Facebook sivut

• Instagram

• Tee omat kotisivut

• Luo mainos ja vie esitteitä eri paikkoihin

• Kysy rohkeasti eri yrityksiltä ja yksityisiltä 
ihmisiltä



Mitä muita ideoita 
yrittäjyyteen keksit?



Tehtävä

• Laadi piha- ja puutarhatöistä 
yritysidea

• Mitä yrityksesi tarjoaa?

• Miten markkinoit yritystä?

• Kenelle kohdistat yrityksen 
palvelut?



Palaute

• Kahoot!-sovelluksella




