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Tallenteita ja webinaareja yrittäjille
Täältä löydät aiempien yrittäjille suunnattujen webinaarien ja koulutusten tallenteet ja
materiaalit.
TEK järjestää niin yksin kuin yhdessä toisten liittojen ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa vuosittain useita yrittäjille suunnattuja koulutuksia ja webinaareja. Alle on koottu näistä
tallenteita.

Materiaalit
19.11.2019 yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä juridiikka
Lataa Fondian Tuija Näräkän esitys täältä. [2]

18.9.2018 Shareholders´agreement
Download Rina Knape´s presentation here [3]

Tallenteet
Alta löytyvien lisäksi myös yrittäjille sunnattujen urailtojen tallenteita mm. myyntiin,
markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyen löytyy jäsenkirjautumisen takaa täältä. [4]

13.5.2020 Hinnoittele palvelusi oikein
Katso tallenne tästä. [5]

23.3.2020 oman osaamisen myyminen
Katso tallenne tästä [6].

19.11.2019 yritystoiminnan aloittamiseen liittyvä juridiikka
Katso tallenne tästä. [7]

13.11.2019 yrittäjän luontoilta - myötätunto
Yrittäjän Luontoillassa keskusteltiin tällä kertaa työelämän kenties vähiten hyödynnetystä
voimavarasta, myötätunnosta.
Koko illan tallenne löytyy täältä [8], muiden puhujien esitykset alta.
Anne Birgitta Pessi [9]
Tanja Lappi [10]
Saana Tyni [11]

8.10.2019 Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät
Katso tallenne tästä. [12]

Kevät 2019 EXIT- Podcast - tarinoita yrityskaupoista
Kuuntele kaikki 12 jaksoa tästä.

[13]

24.5.2019 Osakassopimus
Katso tallenne tästä. [14]

21.5.2019 ePrivacy - sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus
Katso tallenne tästä. [15]

9.4.2019 Tulorekisteri
Katso tallenne tästä. [16]

14.11.2018 Yrittäjän luontoilta - kasvu
Yrittäjän luontoillassa alojensa huiput herättelevät keskustelua yrittäjien kasvutarinoista eri
näkökulmista.
Asmo Salorannan esitys. Saloranta kertoo rehellisellä touchilla siitä, mitä kaikkea yrittäjä käy
läpi oman yrityksensä lopettamisvaiheessa. Onko konkurssi kaiken loppu vai uusi alku, ja mitä
sitten tapahtuu?

Eeva Hellströmin esitys. Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Hän
pohtii, miten kasvuun tulisi suhtautua, kun tavoittelemme taloutta, joka luo ihmisille

hyvinvointia samalla kun siitä aiheutuvat ympäristöhaitat vähenevät.

Karo Hämäläisen esitys. Pitkän linjan sijoitustoimittaja, kirjailija ja kokenut sijoittaja
Hämäläinen kertoo, mitä hän sijoittajana etsii kasvua tekevästä yhtiöstä. Hän tuntee
yrityskentän laajalti ja tietää minkälaisten kysymysten kanssa rahoitusta pohtivat yhtiöt
painivat.

9.10.2018 Kasvuyhtiön rahoitus
Tässä webinaarissa annetaan käytännönläheisiä vinkkejä siihen, kuinka yrityksen kannattaa
lähestyä ulkoista rahoitusta, mitä se tarkoittaa vastuiden jakautumisen näkökulmasta sekä
mitä rahoituksen hakijan tulee ottaa huomioon.
Katso webinaari tästä linkistä. [17]

18.9.2018 toimivan yhtiön ostaminen
Tilastollisen tiedon valossa olemassa olevan yrityksen jatkaminen on huomattavasti nollasta
aloittamista helpompaa. Webinaarissa käydään läpi sitä, mitä ostajan tulee ottaa huomioon
yritysostoa suunnitellessa.
Katso webinaari tästä linkistä. [18]

14.9.2018 Kaikki oleellinen toimeksiantosopimuksesta
Toimeksiantosopimus on yksi yrittäjän yleisimmistä sopimuksista. Tässä webinaarissa
asianajaja, varatuomari Heikki A. Huhtamäki käy läpi toimeksiantosopimuksen laatimiseen
liittyvät keskeiset asiat.

19.4.2018 Tietosuoja kuuluu kaikille
Lakitoimisto Fondian lakimies Elina Honkajuuri avaa tietosuojan peruskäsitteitä ja käy läpi
keskeisimpiä siihen liittyviä juridisia kysymyksiä. Lisäksi käsittelyssä on EU:n
tietosuojauudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset – erityisesti siinä säädetyt ankarat
sanktiot ja se, miten ne voi välttää.

14.12.2016 palkkaa vai osinkoa - verowebinaari

Osakeyhtiön osakas voi nostaa yhtiöstä palkan lisäksi myös osinkoa. Kouluttajana toimii
Fiscalesin veroasiantuntija Nico Fontanili.

23.11.2016 Yrittäjän luontoilta
Suoraa puhetta yrittäjyydestä, karikoista ja kohokohdista.
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