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Ohjelma:
8.30 – 9.00 Puolan markkina ja liiketoiminta
Tuomas Asunmaa | Spondeo

9.00 – 9.30 Finlandia SPOT –hanke
Virve Antinoja | Centria

9.30 -10.00 Q&A 



Miksi Puolaan?



• Puola on sekä Itämeren alueen että Itäisen Keski-

Euroopan kasvuveturi

• BKT kasvuennuste 4,5-5% / 2018

• Erinomainen sijainti Keski-Euroopan kainalossa

• Saksa tärkein kauppakumppani

• Länsi-Puola imee etenkin logistiikkainvestointeja

• Etäisyys Helsingistä Varsovaan ~ sama kuin Lappiin

• Suuri kotimarkkina – n. 39m asukasta

• Asukasmäärältään sama kuin Baltia + Tsekki + 

Slovakia + Unkari + Bulgaria

• Puolan ennustetaan olevan Euroopan kovimpia 

talouskasvajia seuraavan 20v aikana

• Länsimainen liiketoimintaympäristö

• EU:n jäsen vuodesta 2004, oma valuutta

• Mahdollisuus verohelpotuksiin ja EU-tukiin

• Suomalaisilla on erinomainen maine Puolassa – nyt on

menossa skandinaavisuus –buumi!



Talouden tunnuslukuja



Vahvuudet ja haasteet

• Dynaaminen, energinen markkina

• Liiketoiminnan käynnistys melko 

vaivatonta ja nopeaa

• Kohtuullinen palkkataso

• Hyvä koulutustaso

• Infra hyvällä tasolla

• Suuri kotimarkkina

• Vakaa liiketoimintaympäristö

• Byrokratiaa jonkun verran mutta 

tilanne paranee koko ajan

• Suomalaisilla hyvä maine eikä 

historiallisia rasitteita

Puola on tällä hetkellä CEE-alueen 

houkuttelevin investointikohde! (E&Y)

• Palkkainflaatio

• Haasteita työvoiman 

saatavuudessa (1,5m ukrainalaista)

• Nykyhallituksen toimet pitävät 

varpaillaan

• Kova kilpailu

• Harmaa talous edelleen merkittävä 

(12% BKT:sta)

• Jollain aloilla edelleen välistävetoa 

ja korruptiota

• Sopimuskulttuuri, koettelee joskus 

hermoja

• Luottamusta ei alussa ole



Messut Puolassa

Puolassa järjestetään runsaasti kv. messuja; Poznan ja Varsova ovat 

merkittävimmät messukaupungit

Finlandia SPOT –projektin puitteissa mahdollisuus päästä tuetusti Poznaniin: 

1. BUDMA – Yhdet Euroopan suurimmista rakennusalan messuista
12-15 helmikuuta 2019 | https://www.budma.pl/en/

2. TOUR SALON – turismin ja vapaa-ajan messut
1-3 helmikuuta 2019 | http://www.tour-salon.pl/en/

3. ARENA DESIGN / HOME DECOR / MEBLE POLSKA – design-, sisustus- ja 
huonekalualan suurtapahtuma

12-15 maaliskuuta 2019 | https://arenadesign.pl/en/

4. ITM POLAND – teollisuus- ja alihankintamessut
4-7 kesäkuuta 2019 | http://www.itm-polska.pl/en/

Messukalenteri: https://www.spondeo.fi/single-post/2018/07/03/Lista-

t%C3%A4rkeimmist%C3%A4-messuista-Puolassa

Aika on nyt otollinen, sillä Puolassa:

- On ostovoimaa

- Etsitään uusia tuotteita & palveluja

- On skandinaavisuustrendi

https://www.budma.pl/en/
http://www.tour-salon.pl/en/
https://arenadesign.pl/en/
http://www.itm-polska.pl/en/
https://www.spondeo.fi/single-post/2018/07/03/Lista-t%C3%A4rkeimmist%C3%A4-messuista-Puolassa


Liiketoiminnan 
käynnistämisestä



Yrityksen perustaminen

Osakeyhtiö
• Perustamisasiakirja vahvistetaan notaarissa

• Rekisteröintiaika n. 3-10 viikkoa

• Yrityksellä 3 numeroa: NIP | REGON | KRS

• Osakepääoma min. 5000PLN (1200€)

• Jos omistaja suomalainen yritys, tarvitaan kaupparekisteriote 

apostillella + muita dokumentteja

• Yritys tarvitsee perustaessaan osoitteen

• Yrityksen voi perustaa myös valtakirjalla

• Osinkovero 19%

Henkilöyhtiö:
• Yhden / kahden henkilön yritys yleinen toimintamuoto Puolassa

• Jopa tehtaat voivat olla yksityisyritysmuodossa

• Syynä alempi verokanta (=ei osinkoveroa, varat tuloveron jälkeen 

vapaassa käytössä)

• Ulkomainen henkilö voi perustaa oman henkilöyrityksen

• Henkilöyrittäjä maksaa kiinteän sos.maksun – n.270€/kk

Mahdollisuus myös ostaa 

pöytälaatikkoyritys, jolloin riittää 

omistuksen ja muiden tietojen 

muuttaminen notaarissa – valmis heti!



Kirjanpidon perusteet

Tärkeät maksupäivämäärät:
• Kuun 15.päivä > ZUS

• Kuun 20.päivä > CIT

• Kuun 25.päivä > VAT

• Myyntilaskut oltava julkisessa portaalissa sähköisessä muodossa, jotta 

verohallinto pääsee ne katsomaan

• Alvin palautus rutiinitoimenpide -> 90pv maksuaika

• Verotarkastus tulee kylkiäisenä

• Tilitoimistopalvelut alkaen n. 150€ / kk (englanninkielinen)

• Vähennyskelpoisuus edellyttää laskua, jossa näkyy yrityksen tiedot ja VAT-

numero. Taksikuitti sellaisenaan ei kelpaa

• Tilitoimisto hoitaa myös HR-asiat -> työntekijöiden rekisteröinnit, sos maksut, 

maksatuksen jne.

• Sähköiset dokumentit kelpaavat nykyisin -> ei tosin kaikille kirjanpitäjille

• Edelleen tyypillistä, että paperilaskuja lähetetään kirjattuna kirjeenä!

• Sähköiset palvelut parantuvat vuosi vuodelta!

Verokannat:

• ALV 23% / 8% / 5%

• CIT 19% / 15%



Työsopimukset

Työsopimustyypit:

1. Umowa o prace – ”Normaali” työsopimus
- Yleisin sopimustyyppi

- Koeaika max 3kk

- Irtisanomisaika 2vk – 3kk (jos ollut yli 3v samassa työpaikassa)

2. Umowa o zlecenie – ”Tietyn työn suorittamiseen tarkoitettu sopimus”
- Yleisesti esim. tuntityössä käytetty

3. Umowa o dzielo – Kertaluontoinen, määritelty tehtävä
- Ei sosiaalikuluja, käytetään esim. freelancer –tehtävissä

- Ns. roskatyösopimus -> valtio hanakka tarkastamaan

▪ Minimipalkka 2150 PLN (~500€) // 14,8PLN / tunti (3,6€)

▪ Sivukulukerroin 21%

▪ Sopimus oltava puolaksi (tai pol-eng, pol-fin..)

▪ Vuosiloma 20päivää / 26pv jos yli 10v 

▪ Kilpailukielto – työnantaja maksaa 25% 2 vuoden ajan!

▪ Tulovero 18% n. 20 000€ saakka ja 32% ylimenevästä osasta

Myös B2B –sopimus on yleinen

• Toiminimiyrittäjyys, n. 3m Puolassa

• Yrittäjä maksaa omat sivukulunsa ja 

laskuttaa yritystä

• Myyjät, IT-ala, konsultit, juristit jne..



Toimisto- ja tuotantotilat

Toimistomarkkina
• Uutta ja vanhaa toimistotilaa hyvin saatavilla

• Myös asuntomarkkinoilta mahdollisuus vuokrata toimitilaa

• Keskimääräisiä hintoja (prime headline rents per m2)

• Varsova ~20€

• Krakova, Poznan, Wroclaw, Gdansk ~13-15€

Tuotanto- ja logistiikkatilat
• Vuokraajan markkina tällä hetkellä

• Isot toimijat rakennuttavat spekulatiivisesti logistiikkakeskuksia

• Suurin tarjonta: Varsova, Wroclaw, Poznan

Vuokrahinnat:

• Uudet tilat alkaen 2€/m2 + ~1€/m2 käyttömaksut & verot isoilta 

pelureilta – pienet paikalliset -> hinta jopa tuplat

• Isot pelurit hoitavat muutostyöt ja viranomaisluvat asiakkaan 

tarpeiden mukaan

Ostohinnat

• Karkeasti 300-600€/m2, riippuen kunnosta ja sijainnista

• Esim: uusi 7300m2 halli Poznanin lähellä -> 500€/m2

Varaudu pitkiin vuokrasopimuksiin
• Lakimies välttämätön

• Ennätys: 185sivua / 200m2 toimisto



Lakiasiat

Puola on pieni Amerikka mitä tulee lakiasioihin.

Asioiden riitauttaminen oikeudessa on yleistä.

> Hyvä lakimies on välttämättömyys!

Kaikki sopimukset syytä tarkistuttaa / teettää juristilla:
• Työsopimukset

• B2B –sopimukset

• Merkittävät palvelusopimukset (esim internet)

• Vuokrasopimukset

• T&C

• Jne.

Kevyt legal check on myös paikallaan viimeistään toimintaa aloittaessa.

Oikeudessa häviäjä ei maksa 

vastapuolen kuluja siinä 

laajuudessa kuin Suomessa



Yrityskaupat

• Kommunismin romahduksen jälkeen yrittäjäksi ryhtyneet eläköitymässä

• Suurin myyjäryhmä tällä hetkellä

• Yrityskauppojen lukumäärä kasvanut etenkin IT ja Finance -sektoreilla

• Taloustietoja ei löydy googlesta

• Täytyy erikseen ostaa ko. palveluntarjoajilta

• 2016 luvut saatavilla loppukesästä

• Monet pk-yritykset toimivat toiminimellä, ”ky-muodossa” tai kahden 

henkilön yhteisyrityksenä -> ei taloustietoja saatavilla

• Puolalaisten kanssa ei aina helppo neuvotella

• ”väärinymmärrykset”, iltalypsyt, kielimuuri

• Ymmärrys arvonmäärityksestä usein vajavaista

• Tapaamisen sopiminen kuitenkin yleensä onnistuu, jahka omistajat on 

tavoitettu

Mikäli myyjäpuolella ei ole 
ymmärrystä yrityskauppaprosessista, 
kannattaa heitä kannustaa advisorin
palkkaamiseen heti alkuvaiheessa



Verohelpotukset ja EU-tuet

Erityistalousalueet
• Erityistalousalueilla (SEZ) on mahdollisuus verohelpotuksiin v. 2026 saakka

• Koko Puola on nykyään erityistalousaluetta

• Lupaprosessi kestää n. 1-2kk (vaatii uuden investoinnin)

• Mahdollisuus hakea useampia verohelpotuksia (=uusia projekteja matkan 

varrella)

Käytännössä:
• Kyseessä tuloverohelpotus (CIT 19%) | n. 20-50% investoinnin määrästä

• Verohelpotusprosentti määräytyy a) sijainnin (syrjäseudulla kovemmat prossat) ja 

b) yrityksen koon mukaan (pienempi on suurempi)

• Verohelpotus lasketaan investoinnin kulut -> palkat, tilat, laitteet, ostopalvelut jne.

• SEZ –alueilla usein myös helpotuksia kiinteistöverojen suhteen sekä mahdollisia 

yhteistyöhankkeita esim paikallisten oppilaitosten kanssa

Esimerkki:
Yritys investoi 1m€ SEZ-alueelle ja on oikeutettu 40% tuloverohelpotukseen

➢ Verohelpotuksen määrä 400 000€ > eli vapautus tuloverosta ko. summan saakka

➢ Käytettävä 2026 mennessä

EU-tuet ovat myös auki 

suomalaisille yrityksille!

ESIM: R&D, cleantech, 

innovaatiot jne.



Vielä pari vinkkiä..



Muista!

• Älä maksa liikaa eli 

kilpailuta tarjoukset

• Pitää henkkarit ja leima 

mukana

• Terve varovaisuus

• Luottamus pitää ansaita

• Puolalaiset ovat 

patriootteja ja ylpeitä 

historiastaan

• Kolmio on miesten 

vessan symboli ja pallo 

naisten

• Miehet: Naistenpäivä ja 

ovien aukaiseminen

Älä kuitenkaan

• Puhu politiikkaa ellei 

vastapuoli ota puheeksi

• Tule neuvotteluun 

likaisissa kengissä

• Ota epäilevää 

asennetta vaikka 

vastapuoli niin tekisi

• Luule että Puola olisi 

aina helppo markkina

• Johda emailitse vaan 

edestä ja alussa kädestä 

pitäen

On ihan normaalia että

• Saavutaan 15min myöhässä 

(ruuhka, pysäköinti…)

• Neuvotteluasenne on tyly, 

älä säikähdä tai provosoidu

• Joskus huudetaan

• Kaikesta pitää laatia 

kirjallinen ja monimutkainen 

sopimus

• Kokeillaan kepillä jäätä

• Kaksi puolalaista saa 

yhdestä asiasta kolme 

mielipidettä

-



Pari pointtia politiikasta

1) Valtapuolue PiS on kasvuhakuinen eikä sen agendalla ole tuhota liiketoimintaympäristöä (vaikka sen 

politiikka alentaa yleistä luottamusta Puolaan)

2) PiS on pk-yritysmyönteinen (mm. alempi tulovero)

3) PiS kiristää harmaan talouden mahdollisuuksia ja verojen välttelyä sekä ns. roskatyösopimusten käyttöä

4) Konkreettiset uudistukset talouselämän näkökulmasta:

Minimipalkan sitominen keskipalkkaan -> korotus 1.1.2019 7%

Eläkeiän lasku

Pankkivero, vähittäiskaupanvero

Lapsilisäohjelma 500+ (aiheuttanut naisten poistumista työmarkkinoilta)

Alempi tuloverokanta pienille yrityksille (15%)

5) Muissa CEE-maissa niin ikään poliittista turbulenssia -> vrt. investointikohteena

6) PiS:n valtaantulon myötä Puola on entistä enemmän kahtiajakaantunut, eikä kehitys ole myönteistä. 

Puolassa on vallalla konfliktihakuinen politiikka.

Tulevat kunnallisvaalit 21.10. antavat osviittaa, mihin suuntaan kehitys lähtee menemään.

Lisää aiheesta:

https://www.spondeo.fi/single-post/2017/04/29/Mihin-Puola-on-menossa

https://www.spondeo.fi/single-post/2017/04/29/Mihin-Puola-on-menossa




Yrityksemme

Spondeo toimii Puolassa avustaen suomalaisia yrityksiä 

Puolan markkinoille – ja päinvastoin.

www.spondeo.fi

Blogi: www.spondeo.fi/blog

• Perustettu 2014 

• Toimipiste Poznanissa

• Skandinaavisen kauppakamarin (SPCC) jäsen

• Perheyritys, 5 työntekijää

• Suomalais-puolalainen tiimi:

Tuomas Asunmaa | CEO

Weronika Gidel-Asunmaa | Rekrytointi

Andrzej Wisniewski | Business Consultant, rekrytointi

Piotr Worsztynowicz | Myynti

Kaja Gorzycka | PR & Marketing

http://www.spondeo.fi/
http://www.spondeo.fi/blog




Yrittäjä itse

CEO Tuomas Asunmaa

https://pl.linkedin.com/in/tuomas-asunmaa-77492718

• Ensi kertaa Puolaan v.2005

• yrittäjänä v. 2011 lähtien

• KTM – Oulun yliopisto

• Asuu perheineen Poznanissa

Työkokemusta:
• 2008-2011 Finance Manager + johtoryhmän jäsen | Valkea Media, Varsova

• 2011-2017 Project Manager, Finance ERP’s & Mobile Bank | Ferratum Bank 

• 2011-2014 Board Member, Co-founder | Craftman Polska & Craftman Oy

• 2014 ->     CEO | Spondeo

• 2016-2018 Interim CFO | HUB logistics Poland

• 2017 09-11 Temporary site manager | Nordcloud

https://pl.linkedin.com/in/tuomas-asunmaa-77492718


Kiitos! Dziekuje!

Lupaus osallistujille:
Kertokaa mitä olette hakemassa 
Puolan markkinoilta – teemme 

maksuttoman teaserin!


