Hyvä opiskelija!
Lukio-opiskeluun kuuluu monenlaisten kirjallisten töiden tekeminen.
Tällaisia ovat muun muassa tutkielmat, referaatit, työselostukset, esseet,
kirjoitelmat ja oppimispäiväkirjat. Tässä ohjeessa kerrotaan, miltä
lukiokurssiin liittyvän työn tulee ulkoasultaan näyttää. Ohjeet on
tarkoituksella tehty yleispäteviksi, jotta niitä voi noudattaa erilaisten
töiden kirjoittamisessa. Kysy siis tarvittaessa tarkentavia ohjeita
opettajaltasi.
Tästä ohjeesta löydät mallina:
- kansilehden
- sisällysluettelon
- tekstisivuja
- lähdeluettelon

Nidonta, muovitasku,
klemmari, kansio…?  
Kysy opettajaltasi
kuinka työ sidotaan!

Keskitä pääotsikko
ja mahdollinen
alaotsikko.

YRITTÄJYYS SUOMESSA
Yrityksen perustamisesta yrittäjyyden merkitykseen
Pääotsikossa voi käyttää
ISOJA KIRJAIMIA ja
alaotsikossa pieniä.
Otsikon fonttikoko on
12-20.

Merkitse oikeaan
alanurkkaan nimesi,
ryhmäsi, opettajan nimi,
kurssin ja työn tiedot sekä
työn palautuspäivämäärä.

Jos työhön ei tule
kansilehteä, nämä
tiedot tulee merkitä
ensimmäisen sivun
yläreunaan.

Maija Mallikas 6.A
Opettaja: Tiina Standardi
taloustiedon tutkielma/yh-2
TYK 12.9.2008

Työssä, jossa on
useita lukuja, tulee
olla sisällysluettelo.
Sisällysluetteloon
merkitään
johdantoluku,
käsittelyluvut,
loppuluku ja lähteet.
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Pääluvulla ei voi
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alalukua: alalukuja
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ei yhtään.
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5. Lähteet

Johdantoon ja
loppulukuun ei
...................................................................................................................................
10
yleensä tehdä
alalukuja.

Päälukujen väliin
lyödään
sisällysluettelossa 1-2
rivinväliä. Alalukujen
väliin ei tarvita
rivinväliä.

Sivunumerot merkitään
sisällysluetteloon
sisällysluettelotoiminnolla
tai manuaalisesti.
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Tämä on johdatteleva
ingressi, jonka voi
tarvittaessa lisätä
pääluvun ja alaluvun
väliin.

3. Yrittäminen Suomessa

Valitse
kirjasintyypiksi
Times New Roman,
fonttikoko 12.

Yrittäminen on merkittävä osa Suomen kansantaloutta. Yrityksen tuottavat hyödykkeitä
kotitalouksille, toisille yrityksille ja julkisen talouden tarpeisiin. Suomea ei pidetä erityisen
yritysmyönteisenä maana. Suomessa toimi vuonna 2005 yli 225 000 yritystä, joista suurin osa on
hyvin pieniä. Valtioneuvoston ja kuntien pitkän ajan strategiana onkin lisätä yrityksien määrää ja
yrittämisen arvostusta Suomessa.

Sopiva riviväli on 1,5
tai 2.

3.1 Yrittäjyysaste
Yrittäjyysasteella tarkoitetaan yrittäjien prosentuaalista osuutta työssä olevien ja työttömien
yhteismäärästä. Suomessa yrittäjyysaste pieneni 1990-luvun alun laman aikana, jolloin yrityksiä
meni konkurssiin tai joutuivat lopettamaan toimintansa kannattamattomana. Vaikka 1990-luvun
lopulta lähtien yrittäjyysaste on ollut kasvussa, Suomessa on edelleen asukaslukuun nähden
vähemmän yrittäjiä kuin EU-maissa keskimäärin.
Yrittäjyyden vaje on Suomessa painottunut palvelualoille, erityisesti kuluttaja- ja
henkilöpalveluihin. Tähän on vaikuttanut muun muassa Suomen verotus, joka on ohjannut ihmisiä
tekemään monia sellaisia asioita itse, jotka esimerkiksi Keski-Euroopassa ostetaan palveluina
yrityksiltä (auton korjaus, kodin siivous). Toisaalta juuri palvelualoilla yrittäjämäärä on viime
vuosina ollut kasvussa: sosiaali- ja terveysalan, kiinteistöalan, tietojenkäsittely- ja tutkimusalan sekä
henkilökohtaisten palvelujen (kuten kuntosalit, kampaajat, hierojat, pesulat) alan yrittäjämäärä
Kappaleiden
jätetään
kasvaa. Sen sijaan kaupan, liikenteen ja rakentamisen aloilla sekä teollisuudessa
yrittäjienväliin
määrä

vähenee, sillä näillä aloilla tuottava toiminta vaatii suuria yksiköitä.

tyhjä rivi. Kappaleita ei
sisennetä (poikkeus:
kaunokirjalliset tekstit).

Yksiselitteistä syytä Suomen suhteellisen alhaiselle yrittäjyysasteelle on hankala löytää.
Yrittäjyyden edellytykset ovat Suomessa kunnossa: talouden kilpailukyky ja talouskasvu ovat viime
vuosina olleet hyviä, eikä esimerkiksi byrokratia tai lainsäädäntö hankaloita yrittämistä enempää
kuin muissakaan maissa.
Muista sivunumerointi, jos
työssä on yli kaksi sivua.
Marginaalien
suositusleveys vaihtelee.
Kysy tarkemmat ohjeet
opettajaltasi.
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Tilastolähteestä
merkitään tilaston
nimi, julkaisuvuosi
ja sivunumero.

Taulukko 1. Yrittäjyysaste Suomessa maatalousyrittäjiä lukuun ottamatta
Vuosi

%

1990

6,3

1995

6,8

2005

7,8

Taulukko lisätään tekstin
lomaan. Taulukko myös
nimetään, jotta siihen
voidaan viitata tekstissä.

Lähde: Yrittäjyys Suomessa 1990-2005 2006, 24.
Suurin syy yrittäjyyden asemaan Suomessa lienee asenteet ja arvot: suomalainen työskentelee yhä
mieluummin palkkatöissä kuin ottaa oman yrityksen perustamiseen liittyviä riskejä. Myös
perhekulttuurilla on vaikutusta: Suomessa ja Pohjoismaissa lapset eivät automaattisesti jatka
vanhempiensa yritystä. Merkittävintä yrittäjyys on EU-alueella Etelä-Euroopassa, missä myös
yritysten sukupolvenvaihdokset ovat sujuneet luontevasti. Nuoria yrittäjiä tuetaan Suomessa
erilaisilla starttirahoilla sekä palkitsemalla innovatiivisia ja rohkeita liikeideoita Nuori yrittäjä palkinnolla.

Kuvan alle tulee
kuvateksti
(fonttikoko 10).
Muista merkitä
kuvan lähdetiedot.

Kuva 1. Mika ja Heidi Koski palkittiin valtakunnallisessa Nuori yrittäjä –kilpailussa 2008.
lähde: http://www.teuva.fi/e/site;jsessionid haettu 26.8.2008.

Otsikot numeroidaan ja
lihavoidaan. Otsikon
fonttikoko on 12, paitsi jos
käytät valmista Wordin
otsikkotoimintoa.

3.2. Yrittämisen merkitys Suomen kansantaloudessa
Kansantalous jaetaan kahteen sektoriin: julkiseen, eli valtion ja kuntien talouteen sekä yksityiseen
talouteen, johon kuuluvat kotitaloudet ja yritykset. Kotitaloudet ja yritykset ovat toisiinsa sidoksissa
monella lailla: kotitaloudet myyvät työvoimaansa yrityksille ja toisaalta ostavat yritysten tuottamia
hyödykkeitä kuluttajina. Yritys tuottaa toiminnassaan arvonlisää: kun esimerkiksi valaisinvalmistaja
ostaa lasia sadalla eurolla ja myy siitä valmistamansa lampun kahdella sadalla, on syntynyt sadan
euron edestä arvonlisää. Kaikkien suomalaisten yritysten toimesta syntynyt arvonlisä muodostaa
sen hyvinvoinnin, josta suomalaiset nauttivat. Valtiolle kertyvä hyöty on arvonlisävero, joka
Kaikki teksti tasataan
vasemmasta reunasta.
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Matemaattinen teksti
kirjoitetaan kaavaeditorilla.
Muuttujat (kuten x ja p)
kursivoidaan.

voidaan laskea yhtälöstä  

p%
 x , jossa x on tuotteen verollinen hinta, p
100%  p%

arvonlisäprosentti ja α kertynyt arvonlisävero euroina.
Yrityksillä on myös työllistävä merkitys. Voidakseen tuottaa hyödykkeitä yritykset hankkivat
työvoimaa ja muita tuotannontekijöitä kuten luonnonvaroja ja pääomaa. Mitä paremmin yritykset
menestyvät, sitä enemmän ne tarvitsevat työvoimaa ja huolehtivat näin maan työllisyydestä.
Yritykset huolehtivat myös investoinneista, jotka kasvattavat pääoman määrää kansantaloudessa.
(Koskela & Rousu 2007, 50.)

Tekstin seassa olevaan
lähdeviitteeseen merkitään
kirjan tekijät, julkaisuvuosi
ja sivunumero.

3.3. Mitä yrittäjältä vaaditaan?
Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää hyvän liikeidean, uskallusta, uskoa omiin kykyihin sekä kykyä
tehdä päätöksiä. Usein tuottavan yrityksen perustajalla on osaamista, jota hän yrityksessään myy.
Tämä osaaminen voi olla koulutuksella hankittua tai työssä opittua.1 Koulutuksen merkitys
yrittämisessä on kasvanut viime aikoina, sillä globalisoituvassa informaatioyhteiskunnassa
yrityksen pyörittämiseen tarvitaan yhä enemmän tietoa. Opetusministeriön Opintoluotsi-sivustolla

Yli virkkeen pituiset suorat
lainaukset sisennetään,
fonttikoko 10, riviväli 1.

yrittäjän ominaisuuksista kirjoitetaan seuraavasti:

Yrittäjä käyttää työssään arkipäivän luovuutta. Jopa yrityksen liikeidea voi joskus syntyä
arkipäivässä tai työelämässä syntyneestä havainnosta. Päivittäisessä toiminnassa yrittäjän
luovuus ilmenee hyvänä ongelmanratkaisukykynä.2

Sopivan koulutuksen ja luonteenpiirteiden lisäksi yrittäjä tarvitsee yritykselleen luonnollisesti
rahoituksen. Tarvittavan alkupääoman suuruus vaihtelee yrityskohtaisesti. Palveluyrityksen voi
perustaa melko pienellä alkupääomalla, kun taas tuotteiden valmistamiseen keskittyvä yritys
tarvitsee alkuvaiheessa paljon varoja laitteiden ja tuotantotilojen hankkimiseen. Yrittäjä voi
alkuvaiheessa joutua turvautumaan laajastikin vieraaseen pääomaan, jonka hän joutuu maksamaan
takaisin.  ”Yrityksen  perustaminen on aina taloudellinen riski, mutta Suomessa on olemassa
turvaverkostoja  tuon  riskin  hallitsemiseksi”,  kommentoi  yrittäjä  Leena  Saarinen Uudenmaan
haastattelussa 1.7.2008.
Yhden virkkeen pituiset
lainaukset voi kirjoittaa
tekstin joukkoon
lainausmerkkien sisään.

Lähteet voidaan merkitä
vaihtoehtoisesti myös alaviittein.
1
2

Koskela & Rousu 2007, 54.
Opintoluotsi 2008: http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/yrittajyys/sinakin_voit_olla_yrittaja/luonne/ haettu 26.8.2008
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Lähdeluettelo jaetaan
kirjallisiin lähteisiin ja
verkkolähteisiin.

5. Lähteet

Teoksesta
mainitaan tekijä,
ilmestymisvuosi,
teoksen nimi,
kustantaja ja
kustannuspaikka.

Lähteet kirjataan
aakkosjärjestykseen tekijän
sukunimen mukaan.

Kirjalliset lähteet
Hautala, Heikki 2003: Suomen talouselämän rakenne ja kehitys. WSOY, Vantaa.
Holopainen, Tuulikki 2008: Yrityksen perustajan opas: silta yrittäjyyteen. Edita, Helsinki.
Ilmakunnas, Pekka 1998: “Markkinoille  tulo  ja  markkinoilta  poistuminen  tutkimuksen  valossa”.
Teoksessa V. Kanniainen (toim.), Yritykset kansantalouden perustana. Taloustieto Oy, Helsinki, 6978.
Koskela, Mirjam ja Rousu, Aki 2007: Kansantalous tutuksi. WSOY, Vantaa.
Uusimaa. Pienyrittäjien määrä kasvussa. 1.7.2008.
Yrittäjyys Suomessa 1990-2005 2006. Tilastokeskus, Helsinki.

Sanomalehtiartikkelista mainitaan
lehden ja artikkelin nimi,
ilmestymispäivämäärä sekä
toimittajan nimi, jos se on tiedossa.
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Yksittäinen artikkeli merkitään näin:
artikkelin kirjoittaja, artikkelin nimi,
teoksen toimittaja, teoksen nimi,
kustannuspaikka, ilmestymisvuosi ja
artikkelin sivunumerot.

Verkkolähteistä mainitaan
tekijä, tekstin nimi, tarkka
osoite sekä päivämäärä.

Verkkolähteet
Leppämäki, Mikko 1999. Yrityksen hyvinvoinnin perustana.
http://www.ktyhdistys.net/Aikakauskirja/sisallys/PDFtiedostot/KAK11999/KAK11999MikkoLeppa
maki.pdf/ Haettu 26.8.2008.
Opintoluotsi 2008

Jos tekijää ei tiedetä,
merkitään sivun nimi,
tarkka osoite sekä
päivämäärä.

http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/yrittajyys/sinakin_voit_olla_yrittaja/luonne/ Haettu 26.8.2008
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