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7.4.2021 

Yritystoiminnan aloittaminen (ammatinharjoittaja) 
yksityisellä terveyspalvelualalla 
 
1. Ilmoitus kaupparekisteriin ja Y-tunnuksen saaminen 
Yksityisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnan aloittamista varten perustamisilmoitus 
kaupparekisteriin. Perustamisilmoitusta ja kaupparekisteriin merkintää ei edellytetä, mikäli 
palvelujen tuottamista varten ei ole pysyvää toimipaikkaa. Kaupparekisteri-ilmoitus kannattaa 
kuitenkin tehdä tällöinkin, mikäli yrittäjällä on tarkoitus tarjota palvelujaan esim. kunnille ja 
kuntayhtymille, joiden tarjouskilpailuissa edellytetään usein kuulumista kaupparekisteriin. 
Kaupparekisteri-ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. 
Ammatinharjoittajaksi/toiminimiyrittäjäksi aikovan tulee täyttää lomake Y3; Yksityinen 
elinkeinoharjoittaja. Sähköisesti ilmoittaminen on nopeampaa ja yleensä edullisempaa kuin 
paperilomakkeella.  
 
2. Ilmoitus verohallintoon  
Ammatinharjoittajan on liityttävä ennakkoperintärekisteriin, jotta hänen perimänsä palkkiot 
voidaan maksaa ilman ennakonpidätystä. Verottajalle tehdään ilmoitus edellä mainitulla Y3-
lomakkeesta löytyvällä liitteellä. Verohallintoon tehtävässä ilmoituksessa on arvioitava 
ensimmäisen vuoden verotettava ansio. Verotoimisto määrittelee ennakkoveron ilmoituksen 
pohjalta ja lähettää ennakkoveroliput yleensä kalenterivuoden alkupuolella.  
 
3. Ilmoitus työnantajalle  
Sivutoimisesta ammatinharjoittamisesta kannattaa ilmoittaa työnantajalle. Valtion tai kunnan 
palveluksessa olevien sivutoimeen tarvitaan lupa käytännössä silloin, kun siihen joudutaan 
käyttämään työaikaa. Yksityisellä sektorilla työntekijän oikeutta yksityiseen 
ammatinharjoittamiseen voi rajoittaa työsopimuslain tarkoittama ns. kilpailukielto. 
Työsopimuslain mukaan (3. luku Työntekijän velvollisuudet 3 § Kilpaileva toiminta) työntekijä ei 
saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka vahingoittaa työnantajaa 
tai kilpailee työnantajan toiminnan kanssa. 2(2)  
 
4. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän eläkevakuutus  
YEL-vakuutus on pakollinen, jos ammatinharjoittamisesta tai yritystoiminnasta saatu työtulo 
ylittää lain alarajan eli 8 063,57 euroa vuonna 2021. Aloittava ammatinharjoittaja tai yrittäjä saa 
alennusta YEL-maksustaan. Työtuloksi arvioidaan käytännössä yrittäjän toiminnan liikevaihto 
ilman kuluja tai muita vähennyksiä. YEL-vakuutuksen voi ottaa mistä tahansa vakuutusyhtiöstä.  
Mikäli ammatinharjoittaja myy palvelujaan kunnille, tulee palkkiosta perittäväksi myös KuEL-
vakuutusmaksut, mikäli ammatinharjoittajalla ei ole YEL-vakuutusta.  
 
5. Ilmoitus aluehallintovirastoon  
Ilmoitus yksityisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana toimimisesta tehdään 
aluehallintovirastoon (AVI). Ilmoitus on maksullinen: Ammatinharjoittajan (toiminimellä) maksu 
on 240 euroa, osakeyhtiömuodolla kustannus 1 200 €. Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/lomakkeet.html
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toiminnan muutoksesta (esim. jos vastaanoton osoite muuttuu) ja toiminnan lopettamisesta. 
Nämä ilmoitukset ovat maksuttomia.  
 
 
6. Potilasvakuutus  
Terveyden- tai sairaanhoitoa tuottavalla ammatinharjoittajalla tulee olla potilasvakuutus. Kaikilla 
terveydenhuollon ammattihenkilöiksi kouluttautuneilla Tehyn yrittäjäjäsenillä on 
potilasvakuutus automaattisesti liiton jäsenyyden kautta, kun ammatinharjoittaja ei työllistä 
työntekijöitä. Liiton ottama potilasvakuutus ei kuitenkaan koske avoimen yhtiön tai y-
tunnuksettomana kevytyrittäjänä tuotettavia palveluja. Lue lisää Tehyn vakuutuseduista. 

 
Toiminnan lopettaminen  
 
Ammatinharjoittajan, joka on lopettamassa toimintaansa, on tehtävä ilmoitus seuraaville 
tahoille: - Kaupparekisteri ja verohallinto - eläkevakuutusyhtiölle: vapaamuotoinen kirjallinen 
ilmoitus tai yhtiön edellyttämä lomake. - Aluehallintovirasto: terveyspalvelujen osalta 
vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus 30 päivän kuluessa siitä, kun palvelujen antaminen 
lopetetaan. Lisäksi ilmoitettava, missä potilasasiakirjat säilytetään toiminnan loppumisen 
jälkeen.  
 
Lisätietoa  
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien neuvonta: yrittajaneuvonta(at)nyanssi.info 
Liitä sähköpostiin mukaan Tehyn jäsennumerosi.  

 

https://www.tehy.fi/fi/jasenedut/vakuutusedut

