
työntekijät, luvat, vakuutukset sekä
aikataulutus

PROSESSI



TYÖNTEKIJÄT
osa 1 - prosessi

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu mm.
työehtosopimuksen noudattaminen, palkanmaksu

sovitusti, tasa-arvon noudattaminen sekä
turvallisuudesta vastaaminen. Työnantajana
toimiminen on iso harppaus, joten suunnittele
työpaikkarakenne sekä -kulttuuri huolellisesti.

 
Kuinka monta henkilöä tarvitaan, kuinka monta

viikkotyötuntia? Kartoita työvoimakulut, millaisia
työvuoroja, onko ilta- tai viikonlopputyötä? Laadi
tehtävänkuvaukset, mitä osaamista henkilöstöllä

pitää olla, entä mitä olisi hyvä olla? 
 

työnantaja
Yrityksesi on ilmoittauduttava

työnantajarekisteriin, jos aloitat säännöllisen
palkanmaksun ja palveluksessasi on

kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi
vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi

tilapäistä palkansaajaa. Palkkaamiseen liittyvät
sivukulut ovat noin neljännes työntekijän

bruttopalkasta. Huolehdi työnantajavelvoitteista,
mm. vakuutukset, työterveyshuolto ja

työnantajarekisteri.



toimeksiantosopimus
Haluaisitko palkata kaverisi hetkeksi teille töihin -

tutustu kevyt yrittäjyyteen ja toimeksiantajana
toimimiseen. Tämä vaihtoehto on huomattavasti
halvempi kuin työntekijän työllistäminen. Muista

kuitenkin aina luoda kirjallinen
toimeksiantosopimus, jotta väärinkäsityksiltä

vältytään. Muista myös pyytää alle 18-vuotiaalta
vanhempien suostumus sekä 15-vuotiaan ikäraja.
Tutki ukko.fi palvelun nettisivuja toimeksiantaja-

kohdalta. Siellä on paljon vinkkejä milloin
toimeksianto on järkevää ja milloin poissuljettua. 

 
vastuullinen kesäduuni-kampanja

Jäsenyys antaa teille pääsyn webinaareihin ja
seminaareihin, joissa käsitellään työnantajana
olemista. Voit ilmoittaa kesätyöpaikat veloi-

tuksetta Oikotiellä ja kampanjasivustolla koko
sesongin ajan. Jäsenyys maksaa pienille sekä

keskisuurille työnantajille (alle 250 työntekijää)
390€ + alv 24% / vuosi

kurkkaa instagram: @vastuullinen_kesaduuni
 

Muista myös oikeaoppiset työvarusteet!
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LUVAT
Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus

sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle,
noin neljä viikkoa ennen avaamista.

 
omavalvontasuunnitelma

Kirjaa omavalvontasuunnitelma kahvilan
toiminnalle. Huomioi, että kaikkia kirjauksia on

säilytettävä 2 vuotta. Mikäli haette
kesäkahvilaanne anniskelua, tulee teidän kirjata

myös anniskelusuunnitelma.
 

pelastussuunnitelma
Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla lueteltuna

pelastussuunnitelma niin työntekijöiden kuin
asiakkaiden varalle. Mitä tapahtuu kun asiakas
saa vahingossa palovamman teidän kahvista tai

kun työntekijä sytyttää vahingossa tulipalon?
 

anniskelu
Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on

luvanvaraista. Mikäli haluat tarjoilla kahvilassa
anniskeltavia juomia tulee sinun hakea ja saada

anniskelulupa Aluehallintavirastosta.

osa 2 - prosessi



prosessi

osa 2 - luvat

musiikkilupa
Musiikinkäyttölupa tarvitaan aina, kun musiikkia

esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan
esittämistä varten. Mikäli haluat luvan ravintolan

taustamusiikin soittamiseen hae lupa GT
Musiikkiluvat Oy, jos live-esiintymisiin niin lupa

tulee hakea Teostolta. Mikäli lupaa ei ole seuraa
siitä varoitus, jonka jälkeen sakko maksettavaksi.

esim 50 asiakaspaikkaa 44,14 €/kk (sis. alv0%)
 

mainosluvat
Korkeintaan 400mm korkean irtokirjainmainoksen

asentaminen välittömästi kahvilan luukun
yläpuolelle ei vaadi lupaa. Ikkunoiden ja ovien
yläpuolelle laitettavien suorien ja sivuilta auki
olevien markiisien asentaminen ei vaadi lupaa.
Markiisien alareunassa sallitaan yrityksen nimi,

mikäli haluatte pyöreät ja logoilla varustetut
markiisit tulee teidän hakea erikseen mainosluvat.

Tarkista myös mikäli kahvilan ulkoseinään
kiinnitetty mainos tarvitsee luvan myyntipaikan

vuokraajalta.
Mikäli harjoitat muutakin luvanvaraista toimintaa,

varaudu lupaprosessien pitkään kestoon.



VAKUUTUKSET
osa 3 - prosessi

Yrittäjänä saat ottaa vakuutukset toimijalta, jonka
koet parhaaksi, vertaa aina hintaa sopimukseen.

 
YEL

YEL eli Yrittäjän eläkevakuutus on vakuutus, jolla
katetaan itse yrittäjän eläke- sekä sosiaaliturva.
YEL on pakollinen kun on 18-67-vuotias, toiminta
jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kk ajan, tulosi
ylittää 8 261,71 euroa, työskentelet yrityksessäsi

etkä saa työeläkelakien mukaista vanhuus-
eläkettä. Maksamasi YEL:n määrä vaikuttaa
saamaasi sairauspäivärahaan, vanhempain-

päivärahoihin kuten äitiysrahaan, erityis-
äitiysrahaan, isyysrahaan sekä vanhempain-

rahaan. Työkyvyttömyyseläkeen, kuntoutustuen,
ansio- sekä peruspäivärahan suuruuteen. YEL on 
 myös verotuksessa kokonaan vähennettävä kulu.

 
Esim. Mikäli maksat minimi YEL-maksua äitiys-

rahasi on minimaalinen jäädessäsi äitiyslomalle.
Mikäli sairastut, voi olla että minimi maksu ei edes

kata sairaspäivärahaa. Ps. Muista nostaa
asumistukea YEL:n kautta!



Kevytyrittäjänä palvelun tuottaja vastaa usein
vakuutuksista, joten tutustu niiden ehtoihin!

 
tarvitsetko työnantajavakuutukset?

Työnantajan pakollisia vakuutuksia ovat
työeläke-, työtapaturma-, ammattitauti-,
työntekijäin ryhmähenki-, työttömyys- ja

sairausvakuutusmaksu.
 

vapaaehotoiset vakuutukset
Tutustu seuraaviin vakuutuksiin ja palveluiden
sisältöön: tapaturma-, sairauskulu-, matka- ja

henki-, vastuu-, oikeusturva-, omaisuus- ja
keskeytysvakuutus.

 
Vakuutuksia suunnitellessa on tärkeä miettiä

sopivuutta sekä tarpeellisuutta oman liiketoiminta-
alan riskeihin ja kesäkahvilan laajuuteen. 

 
Hyvänä esimerkkinä on epidemian vaikutus

ravintola-alan määrättyihin aukioloihin. Mikäli
yrittäjällä oli voimassa toiminnan keskeytys-

vakuutus sopivilla ehdoilla saattoi hän välttää
konkurssin.
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aikataulusuunnitelma
Käytä apunasi liikennevalo-työkalua
viikottain. Merkkaa vihreällä kaikki

lievät tehtävät, jotka voi siirtää
seuraavalle viikolle. Merkkaa

keltaisella kaikki viikon aikana teh-
tävät asiat, punaisella kiireelliset
tehtävät, jotka tulee hoitaa heti.

 
Hyvin tehty projektisuunnitelma

tulisi näyttää todella täydeltä, mutta
järjestelmälliseltä sekä selkeältä.
Tutustu neljän kohdan projektin

aikataulutus suunnitelmaan seura-
avilla sivuilla. 

 
Ota parhaat vinkit käyttöön ja

sovella - testaa sopiiko digitaalinen
kalenteri vai paperinen paremmin

sinulle! (suosittelemme digiversiota,
koska kun sesonkinne on käynnissä

saatat olla keittämässä kahvila
kahvilalla ja tarvitset heti tietää

menoistasi.)

AIKATAULUTUS
osa 4 - prosessi

kiireel-
linen

muista

lievä



1) listaa
Tee seuraavaksi taulukko (excel/Google sheets),
johon kirjoitat kaikki tehtävät ylös - aivan kaikki,

jokainen omalle rivillensä.
 

2) katogorisoi
Merkitse mitä aihealuetta mikäkin tehtävä koskee,

jotta luot yläluokkia. Laajenna alaluokkiin!
 

3) priorisoi
Jaa neljään ryhmään: tee, aikatauluta, delegoi

(kenelle) sekä turhat. 
 

4) aikatauluta ja seuraa
Kun et keksi uusia tehtäviä merkitse viereen

milloin x asia tulee hoitaa viimeistään tai onko sillä
edes dead-linea? Jaa tehtävät liikennevalon

väreillä lopuksi. Kun kaikki on merkattu aloita
aikatauluttaminen. Mitä sinun pitää tehdä tällä
viikolla ensimmäiseksi, entä sitten ja minkä voisi

tehdä?
 

seuraa aikataulussa pysymistä!
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super simppeli listaus
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mikä asia minua
stressaa?

mitä haluaisin
tehdä?

mitkä toiminnat
vievät minut
lähemmäs
tavoitteta?

mitä tehtävää
välttelisin?

super simppeli kategorisointi

omavalvonta
suunnitelma

täydennä kohdan 2) mukaisesti

täydennä kohdan 1) mukaisesti

kertakäyttöastioiden
tilaaminen

nettisivujen teko osta domain!

tutki vakuutukset

kirjoita 
blogitekstit!

soita Laitilan
limonadit

mieti kesäkukkien 
kastelu

omavalvonta
suunnitelma

kertakäyttöastioiden
tilaaminen nettisivujen teko

osta domain!tutki vakuutukset
kirjoita blogitekstit!

soita Laitilan
limonadit

mieti kesäkukkien 
kastelu

AstiatPerustaminen Nettisivut ja some yhteistyöt muut

Tee tehtävistä kasoja - laita tehtävä kasalle otsikko - jaa alaotsikoiden alle

täydennä kohdan 3) mukaisesti

omavalvontasuunnitelma

kertakäyttöastioiden
tilaaminen nettisivujen teko

osta domain!
tutki vakuutukset kirjoita blogitekstit!

soita Laitilan
limonadit

mieti kesäkukkien 
kastelu

Astiat

Perustaminen

Nettisivut ja some

yhteistyöt muut

super simppeli priorisointi

TEE AIKATAULUTA

DELEGOI TURHAT

nettisivut

Turhat - tehtävät jotka voidaan siirtää paljon
kauemmas tai uudet ideat



      

      

      

      

      

        

        

        

        

        

Perustaminen

super simppeli viikkoaikataulu
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suunnitelma nettisivujen teko

osta domain!

tutki vakuutukset

kirjoita 
blogitekstit!

soita Laitilan
limonadit

mieti kesäkukkien 
kastelu

täydennä kohdan 4) mukaisesti

   vko 14               vko 15              vko 16               vko 17              vko 18               MUUT    

super simppeli seuranta täydennä kohdan 4) mukaisesti

Astiat
Nettisivut ja some

yhteistyöt
muut

x

   vko 14       vko 15       vko 16       vko 17     vko 18      vko 19.    MUUT    

kertakäyttöastioiden
tilaaminen

x
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x
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-
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LUKU 4 - prosessi 
työntekijät

 
 

luvat
 
 

vakuutukset
 
 
 

aikataulutus

tiivistelmä

syvennä:

tutustu Great

Place to work-

kilpailijoihin,

ota mallia!

RantaSmoothie -  Matilda Tella



taloushallinto
verot

kirjanpito
laskutus

palkanlaskenta
sopimukset

 
ravintola-alan käytännöt
hygienia-, anniskelupassi

ruoanvalmistus, lämpötilat, kylmäketju
omavalvonta, elintarvikeastiat

 
Sitra: megatrendit, heikot signaalit

 
paikallinen Visit Finland organisaatio sekä

paikalliset mediat, lehdet, uutiset

jatka tutustumista seuraaviin aiheisiin



"Vielä enemmän hämmästelyä perheeni
keskuudessa oli aiheutunut siitä, kun olin
ottanut lopputilin työstäni Oxfordissa,
eronnut pitkäaikaisesta avopuolisostani ja
muuttanut tänne vakituiseksi
kahvilanpitäjäksi. Vastoin kaikkia
odotuksia olin oikeasti onnistunut:

vuosia jatkuneen päämäärättömän
haahuilun jälkeen olin vihdoin aivan
vahingossa löytänyt työn, josta nautin ja
jossa olin vieläpä hyvä."

Lucy Diamond - Rantakahvilan joulu

Miltä tuntuisi omistaa ikioma
kesäkahvila?

RantaSmoothie -  Matilda Tella


