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Yrittäjyyden muuttuvia tapoja ja työelämän 
muutoksia

Päätoiminen yrittäjyys
Kokoaikainen työ, 
pitkät työsuhteet

Hybridityö
Sivutoiminen 

yrittäjyys Kevytyrittäjyys

Freelancer Osuuskunnat Silpputyö

Alustatalous Jakamistalous

ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN



Itsensä työllistäjä?

▪ Yksinyrittäjät

▪ Ammatinharjoittajat

▪ Freelancerit

▪ Apurahansaajat

▪ Laskutuspalveluiden käyttäjät



Erityyppisiä palveluita
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Laskutuspalvelut

- Laskutuspalveluita tuottavat yritykset toimivat henkilölle hallinnon hoitavana 
ja maksavat tekijälle palkan, palvelusta peritään %-osuus laskutushinnasta. 

- Henkilöt markkinoivat työnsä itse ja hoitavat yhteydenpidon asiakkaaseen 
→ ei työsuhdetta asiakkaaseen, mutta ei myöskään laskutuspalvelua 
tarjoavaan yritykseen

- Voi olla rajoituksia siinä, mitä toimialoja voi harjoittaa (esim. rakennusala, 
luvanvaraiset elinkeinot)

- Kaikilla ei voi laskuttaa ulkomailta

- Kaikilla ei käteis/korttiveloitusmahdollisuutta

- Laskutuspalveluiden suosio heijastelee hyvin työelämän muutoksia

- Palveluun rekisteröityminen ei ole maksullista eikä edellytä sitoutumista
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Laskutuspalvelut

- Sovit asiakkaan kanssa hinnan, hintaan yleensä lisätään arvonlisävero 
(palvelusta riippuen)

- Bruttopalkkasi on tuo hinta ilman arvonlisäveroa, ja siitä voi vähentää esim. 
kuluvähennyksiä (km-kulut tms. tavanomaiset). Bruttopalkastasi 
laskutuspalvelu pidättää myös ennakonpidätyksesi

- jäljelle jäävä on nettopalkkasi, josta vielä vähennetään 
sairausvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja palveluprosentti (5-6%)

- palkasta ei kerry

▪ * työeläke

▪ * työssäoloehto palkansaajakassassa

- YEL-velvollisuus, kun työtulo vähintään 7 799,37 € per vuosi

- vähennykset henkilökohtaisessa verotuksessa (palvelumaksu,  
tapaturmavakuutusmaksu) 1.1.2018 alkaen
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Laskutuspalvelut 

- ei ole yksiselitteinen käsite (vrt. OP-Kevytyrittäjä, jossa 
rekisteröidään oma Y-tunnus ja saa yksityisen 
elinkeinonharjoittajan aseman tai 4eze, jossa laskutetaan 
”omissa nimissä”) 

- ”kevytyrittäjyydellä” ei ole minkään lain määritelmää

- laskutuspalveluita on monen tyyppisiä ja erilaisia palveluita 
syntyy lisää
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Milloin kevytyrittäjyys?

- Voit testata ideaa ja yrittäjyyttä

- Pienimuotoiseen toimintaan

- Sivutoimiseen yrittäjyyteen

- Jos toiminta on hyvin epäsäännöllistä

- Jos oikeastaan etsit työtä, mutta sitä tarjotaan vain, jos voit laskuttaa

- Kun et halua joutua hoitamaan ”byrokratiaa”



Kevytyrittäjien määrä, lähde Uusi Työ ry, https://uusityo.fi/

https://uusityo.fi/


Uusi Työ ry - yhdistys edustaa noin 95 % laskutuspalvelualan 
yrityksistä liikevaihdolla mitattuna.



KIITOS!


