NY-yrittäjän vakuutukset
Nuori Yrittäjyys ry:n kautta
vastuuvakutukset ja
tapaturmavakuutus

A) Toiminnan vastuuvakuutus
• On voimassa VY-ohjelmaan
rekisteröityneille NY-yrittäjille
• vakuutusyhtiö on Fennia
• vastuuvakuutus on voimassa NYyrityksen toiminnan ajan
• vastuuvakuutus ei korvaa tahallaan
tai törkeällä huolimattomuudella
aiheutettuja vahinkoja
• Ei korvaa vahinkoa, joka johtuu virheestä
tai puutteesta tutkimus- ja
mittaustuloksissa, laskemissa,
piirustuksissa, työselvityksissä, neuvoissa
tai ohjeissa, jotka neuvonta- tai
konsulttitoimintaa harjoittava NY-yritys on
antanut.

• Korvaa toiminnassa
aiheutettuja henkilö- ja
esinevahinkoja, joista NYyritys on voimassa olevan
oikeuden mukaan
korvausvastuussa
• Vakuutus pitää sisällään
myös tilaisuuden
järjestäjän
vastuuvakuutuksen
• vastuuvakuutus on
voimassa Suomessa

B) Tuotevastuuvakuutus
• tuotevastuuvakuutus
korvaa tuotteen
virheellisyydestä ja
puutteellisuudesta toiselle
aiheutuneita henkilö- ja
esinevahinkoja, joista
vakuutuksenottaja on
voimassa olevan oikeuden
mukaan korvausvastuussa.

tuotevastuuvakuutus on NYyritysten valmistamia
- käsityö- ja tekstiilituotteita
- ruoka-annoksia
- NY-yrityksen myymää
pienelektroniikkaa varten

Tuotevastuuvakuutus ei korvaa mm.
seuraavia
vahinkoja:
• vahinkoja, jotka aiheutuvat
yritykselle itselleen

• toimitetulle tavaralle aiheutuneita
vahinkoja
• vahingon johtuessa itse tavarassa
olleesta ominaisuudesta, puutteesta
jne.
• tahallisella tai törkeällä
tuottamuksella aiheutettu vahinko
• vahinkoja, jotka johtuvat
tuoteturvallisuutta koskevien
määräysten vastaisesta toiminnasta.
• vahinkoa ei myöskään korvata, jos
tuotteen virheellisyys ym.
korvausvastuun peruste oli tai sen
olisi pitänyt olla yrityksen tiedossa

Jos vahinko sattuu
Vahingon satuttua on
otettava välittömästi
yhteyttä ensin Nuori
Yrittäjyys ry:n toimistoon
info@nuoriyrittajyys.fi ja/tai
kesäyrittäjyysvalmentajaan
etunimi@nuoriyrittajyys.fi
(Mari, Petri, Pirkko)
Laadi valmiiksi
vapaamuotoinen kuvaus
kirjallisesti tapahtuneesta

vahingosta

Vapaaehtoinen, henkilökohtainen
tapaturmavakuutus https://www.fennia.fi/ny• Fennia vakuuttaa täysajan
• Tapaturman sattuessa, soita
tapaturmavakuutus
tapaturmavakuutuksella Nuori Yrittäjyys
ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa
opiskelevat (edellyttää Vuosi yrittäjänä yrityksen rekisteröintiä vuosiyrittajana.fisivulla).

• Vakuutus tulee voimaan, kun Vuosi
yrittäjänä -ohjelmassa opiskelevan
tiedot ilmoitetaan Fennialle. Tämän
ilmoituksen opiskelija tekee itse
verkossa
• Vakuutus on voimassa Vuosi yrittäjänä ohjelman ajan tai niin kauan, kun NYyritystoimintaa harjoitetaan, kuitenkin
enintään 31.8.2021 saakka

FenniaHoitajalle numeroon 010 503
5000.

Y-tunnus
NY-yritystä ei rekisteröidä viralliseksi yritykseksi, jonka vuoksi sillä ei ole Y-tunnusta. Tämä kannattaa
ottaa huomioon jo liikeidean suunnitteluvaiheessa!

Milloin NY-yritys voi tarvita Y-tunnusta?
Myynti
Jos myytte tuotteita yrityksille, nämä voivat laskujen maksun yhteydessä vaatia myyjältä Y-tunnuksen. Yleisohje on,
että NY-yritykset voivat käyttää oppilaitoksen Y-tunnusta, jos oppilaitos on antanut siihen luvan. Tarkista lupa aina
omasta oppilaitoksestasi!
Jos oppilaitoksen Y-tunnusta ei voida käyttää, tulee opettajan hakea Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnuksen käyttöoikeutta. Ytunnusta ei saa käyttää ilman kirjallisesti myönnettyä lupaa, https://vuosiyrittajana.fi/tyokalupakki/hallinto/#Ytunnus
HUOMIO! KESÄAJAN NY-YRITTÄJÄT, ellette tavoita opettajaa hakemaan Y-tunnusta Nuori Yrittäjyys ry:ltä, laittakaa
täytetty lomake sähköpostilla kesäyrittäjyysvalmentajalle https://vuosiyrittajana.fi/wp-content/uploads/2020/12/NY_Ytunnuksen_kayttolupa-anomus.pdf
mari@nuoriyrittajyys.fi tai petri@nuoriyrittajyys.fi tai pirkko@nuoriyrittajyys.fi
Yleisesti NY-yrityksen hankinnat voidaan tehdä yksityishenkilönä. Osa yrityksistä (esim. tukkuliikkeet) myyvät
tuotteitaan vain toisille yrityksille, ja vaativat sen vuoksi ostajalta Y-tunnuksen. Tällöin NY-yrityksen kannattaa etsiä muu
kauppa, josta ostaa tarvitsemansa tuotteet yksityishenkilönä.

Nuori Yrittäjyys ry:n Y-tunnusta ei voi käyttää tuotteiden ostamiseen tai minkäänlaisten sopimusten
tekemiseen

Verotus
• Nuori Yrittäjyys ry on selvittänyt toiminnan laillisuuden ja
verotuskäytännöt yhdessä Verohallinnon kanssa.
• Verohallinto on antanut ohjeet NY-yritysten toiminnasta
(diaarinumero: A73/200/2016) ja toimintatavoista.
Käytännössä NY-yrittäjien toiminnasta saama voitto on
veronalaista tuloa ja toiminnan liikevaihdon jäädessä alle 15
000 euron eivät NY-yrittäjät ole arvonlisäverovelvollisia.
• Henkilöverotuksessa toiminta rinnastetaan itsenäiseen
tulonhankkimistoimintaan. Mahdollinen voitto ilmoitetaan
veroilmoituksessa.
• NY-yritys ei itsessään tee ilmoitusta Verohallinnolle.

Onnea matkaan ja uskalla
yrittää!
Jos tarvitset apua ohjelman aikana, otathan yhteyttä!
Vuosi yrittäjänä -tiimi
Info(a)nuoriyrittajyys.fi

