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MIKSI
YRITTÄMINEN
KANNATTAA?
Esipuhe: Joonas Tuompo

Keskustelu yrittäjyydestä on  
monipuolista. Yrittäjyys kiinnostaa ja kiehtoo, 
mutta toisaalta siihen hyppääminen saattaa 
jännittää. Yrittäjyydestä puhutaan yleisesti 
niin, että se vaatisi paljonkin aivotyöskentelyä, 
mutta haluan murtaa tämän myytin. Yrittäjyys 
mahdollistaa unelmien toteuttamisen sekä 
myös paremman ansiotason. Työskentelet 
tällöin itsellesi ja olet oman itsesi pomo. 

“Kaikista ei ole yrittäjiksi”  
- ei ihan näinkään

Toivon vapaata työelämää Suomeen, missä 
kaikilla olisi oikeus työllistyä haluamallaan 
tavalla. FREE.fi tarjoaa laskutuspalvelua niin 
kevyt- kuin toiminimiyrittäjille, jotka kaipaavat 
tukea yrittäjän velvollisuuksien hoitamiseen, 
sillä yrittäjyys ja siihen liittyvä byrokratia 
voivat tuntua hämmentäviltä. Usein 
kuullaankin sanottavan “Kaikista ei ole 
yrittäjiksi”, mistä olen täysin eri mieltä. 
Mielestäni yrittäjyys sopii kaikille ja 
haluamme olla avuksi niille, jotka sitä apua 
tarvitsevat.

Yrittäjyydestä mahdollista kaikille

Pyrimme FREE.fi:llä luomaan ratkaisuja 
työllistymiseen ja haluamme myös tuoda 
toimialan onnistumiset julkiseen keskusteluun. 
Laskutusalustat toimivat kuitenkin samalla 
periaatteella, kuin mikä tahansa alusta ja 
vapaasta tavasta työllistyä on tehtävä 
helpompaa. Onhan kuitenkin selvä asia, ettei 
työllistyminen ole itsestäänselvyys. Moni 
työtön, opiskelija tai palkkatyötä tekevä on 
kyennyt työllistämään itsensä yrittäjänä. 
Kaipaamme selkeitä linjauksia erityistapauksia 
varten, jotta yrittäjien asemaa ei heikennetä. 
Kaikkia työn tekemisen muotoja tulee kehittää 
tasavertaisiksi.

On yrittäjyys sitten laskutuspalvelun kautta 
toteutettua tai ei, voit tehdä itse omat 
päätöksesi työn tekemisestä. Toki 
laskutuspalvelu vie ylimääräisiä stressitekijöitä 
pois arjesta, jolloin voit keskittyä työn 
tekemiseen. Yrittäminen siis kannattaa, koska 
silloin olet vapaa valitsemaan oman työsi. 
Yrittäjyys mahdollistaa paremman kontrollin 
omaan elämään, kun et ole muiden 
aikataulujen tai vaatimusten armoilla.
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MITÄ KEVYTYRITTÄJYYS ON?

Kevytyrittäjyys jatkaa suosiotaan itsensä työllistämisen 
muotona. Monet kevytyrittäjät kertovat työnsä olevan 
sellaista, jota he haluavat tehdä ja jota he eivät 
perinteisessä työsuhteessa voisi toteuttaa samalla 
tavalla. Onko kevytyrittäjyys uusi vai jo vakiintunut 
työnteon muoto ja mitä se käytännössä tarkoittaa? 
Kokoamme nyt tärkeimmät tiedot kevytyrittäjyydestä ja 
vastaamme kysymykseen: mitä kevytyrittäjyys on?

Kevytyrittäjyys on tapa työllistää itsensä. Kevytyrittäjänä toimit yrittäjänä ilman 
Y-tunnusta ja yrittäjän velvollisuuksia. FREE.fi -laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän 
puolesta byrokratian, kuten lakisääteiset vähennykset. 

Kevytyrittäjä toimittaa verokorttinsa laskutuspalvelulle ja laskuttaa asiakastaan 
tehdystä työstä. Palvelumaksu maksetaan laskutuspalvelulle vasta kun laskusi on 
maksettu, jolloin kevytyrittäjä ei sitoudu maksamaan palvelun käytöstä tai maksa 
ylimääräistä.

Kevytyrittäjällä on myös vapaus päättää oma työaikansa sekä laskutussummansa. 
Kevytyrittäjyys on itsensä työllistämisen muoto, joka vapauttaa tekijän aikatauluista ja 
valmiista sopimuksista. Kevytyrittäjä nimittäin laatii itse sopimuksensa toimeksiantajan 
kanssa. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työn kesto, hinta sekä työhön 
käytettävä aikataulu. 

Kevytyrittäjyys on vakiintunut työnteon muoto ja se sopii useaan eri 
elämäntilanteeseen sekä useille eri aloille. Kevytyrittäjyyttä voi myös harjoittaa 
sekä päätoimisesti että sivutoimisesti niin, miten työtä tekevälle sopii. Kevytyrittäjä 
on yksityishenkilö, joka myy omaa osaamistaan ja toimii käytännössä kuin yrittäjä.

Kevytyrittäjyys on itsensä työllistämisen 
muoto, joka vapauttaa tekijän aikatauluista ja 

valmiista sopimuksista. 4



KEVYTYRITTÄJYYDEN 
HYÖDYT JA HAASTEET
Kevytyrittäjäksi kannattaa ryhtyä, jos oma liikeidea 
tuntuu sellaiselta, minkä toteuttamista haluaa 
kokeilla. Onko kevytyrittäjyydessä riskejä? Mitä 
kannattaa ottaa huomioon? Mitkä ovat 
kevytyrittäjyyden hyödyt ja haitat?

KEVYTYRITTÄJYYDEN HYÖDYT
Kevytyrittäjyys on helppo tapa toteuttaa yrittäjyyttä. FREE.fi hoitaa 
paperityöt ja kaiken muun tylsän byrokratian kevytyrittäjän puolesta, jolloin kevytyrittäjä 
voi keskittyä olennaiseen - omaan työhönsä. Jos kirjanpito tai verotukseen liittyvät asiat 
tuntuvat hankalilta, kevytyrittäjyys on oiva vaihtoehto!

Kevytyrittäjällä on vapaus tehdä työnsä omalla tavallaan sekä omassa 
aikataulussa. Kevytyrittäjä neuvottelee itse omien työaikojensa lisäksi myös palkkansa

Kevytyrittäjyys on myös riskitön tapa työllistää itsensä. Kevytyrittäjä 
maksaa kuluja laskutuspalvelulle ainoastaan laskuttaessa. Palveluun ei kuulu niin 
sanottuja ylläpitokuluja ja aloittaminen on täysin ilmaista.

Kevytyrittäjyys soveltuu usealle eri alalle ja sopii lähestulkoon kaikille, kuten 
opiskelijoille, alaikäisille, työttömille, eläkeläisille ja perinteisessä työsuhteessa oleville.

Kevytyrittäjänä voi myös toimia sekä sivutoimisena että 
päätoimisena. Voit esimerkiksi toimia sivutoimisena kevytyrittäjänä opiskeluiden 
ohessa. Kevytyrittäjyyttä harjoittavana opiskelijana voit saada lisätuloja omien 
aikataulujesi puitteissa.

KEVYTYRITTÄJYYDEN HAASTEET
Ilman Y-tunnusta toimiva kevytyrittäjä ei ole oikeutettu starttirahaan.
Kun kevytyrittäjä siirtyy Y-tunnuksen piiriin, aikaisemmasta kevytyrittäjyydestä voi olla 
kuitenkin hyötyä starttirahan saamisessa.
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“Kevytyrittäjyys on itsensä 

työllistämisen muoto, 
joka vapauttaa tekijän 

aikatauluista ja valmiista 
sopimuksista.”

Jotkut argumentoivat, että kevytyrittäjä tienaa vähemmän laskutuspalvelun perimien 
palvelumaksujen vuoksi. Kevytyrittäjä kuitenkin määrittelee itse oman laskutussummansa, 
sekä sitä kautta myös palkkansa. Kevytyrittäjällä on siis mahdollisuus tienata enemmän 
verrattuna työsuhteisen palkkaan, kunhan hän hinnoittelee työnsä palvelumaksun huomioon 
ottaen.

Useissa keskusteluissa kevytyrittäjä sijoittuu yrittäjän ja työntekijän välimaastoon. 
Kevytyrittäjä on kuitenkin vakiintunut itsensätyöllistämisen muoto. Kevytyrittäjyys on myös 
viranomaiskäsityksessä vakiintunut yrittäjyydeksi. Kevytyrittäjyys ei siis ole mielipidekysymys, 

“Maailma kehittyy jatkuvasti ja 

työmaailma sen mukana. 

Työllistyminen sekä työllistäminen 

laskutuspalvelun kautta ovat 

joustavia tapoja kehittää 

molempien osapuolten prosesseja.”

vaikka aiheesta voidaan olla monta mieltä.

Tietyillä luvanvaraisilla aloilla kevytyrittäjyyttä ei voi harjoittaa, kuten 
esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla sekä taksialalla. Kevytyrittäjyys soveltuu kuitenkin useille 
eri aloilla ja lähes kaikille, jotka myyvät omaa osaamistaan. Kevytyrittäjyys on suosittua 
esimerkiksi konsultti-, myynti-, rakennus- ja siivousalalla.

Työttömyysturvassa työssäoloehtoa voi tällä hetkellä kerryttää yhdestä kassasta kerrallaan, 
joko työntekijän tai yrittäjän työttömyyskassasta. Mikäli henkilö, joka toimii sekä yrittäjänä että 
työntekijänä jää työttömäksi, lasketaan tällöin henkilön bruttotuloksi ainoastaan yrittäjänä tai 
työntekijänä tienattu palkka. Tästä syystä FREE.fi:n toimitusjohtajan Joonas Tuompon mukaan 
tarvitaan yhdistelmävakuuttamisen malli, jotta sosiaaliturva perustuisi oikeisiin työtuloihin.
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MILLAISTA TYÖTÄ 
KEVYTYRITTÄJÄNÄ 
VOI TEHDÄ?
Kevytyrittäjyydestä on moneksi! Taidatko käsityöt 
tai graafisen suunnittelun? Vai oletko myynnin 
ammattilainen? Unelmoitko ryhtyväsi rakennusalan 
yrittäjäksi? Lähestulkoon mitä tahansa osaamista
on mahdollista myydä kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjänä voit myös esimerkiksi toimia siivoojana yrityksille tai yksityishenkilöille 
ja sopia vapaasti työaikasi ja palkkasi. Voit myös tehdä keikkahommina esimerkiksi 
pienkorjausta, talonmaalausta tai pihatöitä. Kuljetusalalla voit työskennellä vaikkapa 
kuriirina tai muuttomiehenä. Myös eri alojen konsultit voivat toimia kevytyrittäjänä

FREE.fi:n kautta laskuttavat kevytyrittäjät edustavat monipuolisesti osaamista eri 
aloilla. Rakennusalan kevytyrittäjänä itsensä työllistävät muun muassa 
rakennusmiehet, rakennusmestarit, kirvesmiehet sekä rakennusapulaiset. Kuten 
jokainen kevytyrittäjä, myös rakennusalan kevytyrittäjä sopii omasta palkastaan.
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Myös luovalla alalla kevytyrittäjät kukoistavat! Olit sitten valokuvaaja, videokuvaaja, 
bloggaaja tai graafikko, kevytyrittäjyys on oiva vaihtoehto myydä osaamistasi. Myös 
näyttelijät, muusikot, taidemaalarit tai muut taiteilijat voivat työllistää itsensä 
kevytyrittäjänä.

Kenelle kevytyrittäjyys soveltuu?

Kevytyrittäjyys soveltuu lähes kaikille, jotka myyvät omaa osaamistaan! Voit toimia 
kevytyrittäjänä alaikäisenä, eläkeläisenä, opiskelijana, työttömänä tai työsuhteessa. 
Kevytyrittäjänä voit toimia myös sivutoimisesti tai päätoimisesti.  Kevytyrittäjänä voit 
laskuttaa satunnaisesti, etkä joudu maksamaan ylläpitokuluja. Kevytyrittäjyys on siis 
riskitön tapa työllistää itsensä ja se soveltuu moneen eri elämäntilanteeseen.

Kevytyrittäjyys soveltuu lähes kaikille,
jotka myyvät omaa osaamistaan!
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KEVYTYRITTÄJÄN 
EUROT JA 
TALOUDELLISET 
SEIKAT
Kevytyrittäjä neuvottelee itse oman 
laskutussummansa, eli sen myötä myös palkkansa. 
Välttääkseen yllätykset kevytyrittäjän tulee kiinnittää 
huomiota tiettyihin taloudellisiin seikkoihin. Vaikka 
kevytyrittäjyys on taloudellisesti riskitön tapa 
työllistää itsensä, kannattaa aloittaessa huomioida, 
mistä kevytyrittäjän laskutussumma muodostuu ja 
mitä hänelle jää käteen.

Kevytyrittäjän verotus

Kevytyrittäjän verotus toimii samalla tavalla kuin palkansaajan, vaikka käytännössä 
kevytyrittäjä toimii kuin yrittäjä. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on siis yksityishenkilö, joka 
toimittaa verokorttinsa laskutuspalvelulle, eikä täten joudu huolehtimaan paperitöistä tai 
muista byrokratiaan liittyvistä asioista. Perinteiset yrittäjän verovähennykset eivät koske 
kevytyrittäjää. Kevytyrittäjä voi kuitenkin vähentää esimerkiksi laskutuspalvelun 
palvelumaksun omassa henkilökohtaisessa verotuksessaan. 

Kevytyrittäjän hinnoittelu ja palkka

Kevytyrittäjän kannattaa ottaa huomioon hinnoittelussaan oma veroprosenttinsa, 
arvonlisävero sekä laskutuspalvelun palvelumaksu. Käteen jäävän summan lasket 
kätevästi FREE.fi:n laskurilla. Tällöin kevytyrittäjälle ei jää epäselväksi, mikä hänen 
palkkansa tulee olemaan.
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Kevytyrittäjän YEL ja muut vakuutukset

YEL-vakuutusmaksu tulee maksaa kun tienaat kevytyrittäjänä yli 8261,71 euroa 
(v. 2022) vuodessa ja kevytyrittäjänä työskentely kestää yli neljä kuukautta. YEL:n voit 
ottaa FREE.fi:n kautta tai itse. YEL on henkilökohtainen vakuutus, joten jos päätät 
lopettaa kevytyrittäjyyden, YEL-vakuutuksen peruutus tulee tehdä itse. FREE.fi:n 
kevytyrittäjänä olet automaattisesti tapaturma- ja vastuuvakuutettu.

Kevytyrittäjän työttömyysturva

Kevytyrittäjän työttömyysturvaan vaikuttaa, onko työ päätoimista vai sivutoimista. 
TE-toimisto arvioi, onko toimintasi päätoimista vai sivutoimista. Yritystoimintaasi 
arvioidaan ajankäytön perusteella. Jos kevytyrittäjänä työskentely on vähäistä, 
katsotaan se pääsääntöisesti sivutoimiseksi. Sivutoimisena kevytyrittäjänä voit olla 
oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen. Jos kevytyrittäjyys katsotaan 
päätoimiseksi, tulee yrittäjän maksaa yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL. Työttömyys-
korvaus lasketaan YEL-työtulon perusteella.

YEL-vakuutus?

Työttömyysturva?

Verotus?

Kevytyrittäjän 
hinnoittelu?

Vaikka kevytyrittäjyys on taloudellisesti 
riskitön tapa työllistää itsensä, kannattaa 

aloittaessa huomioida, mistä kevytyrittäjän 
laskutussumma muodostuu 

ja mitä jää käteen.10
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MITEN SAADA 
TÖITÄ?
Oletko vasta-aloittanut tai jo kokenut 
itsensätyöllistäjä? Kaipaatko apua uusien töiden 
löytämiseen? FREE.fi jakaa nyt vinkkinsä siihen, miten 
saat lisää asiakkaita ja kerrytät työkokemustasi 
itsensätyöllistäjänä tehokkaasti.

Osaaminen esille

Jotta voit esitellä osaamistasi, on hyvä 
kerätä tärkeimmät tiedot yhteen paikkaan. 

Samalla tavalla kuin työnhakija kertoo 
osaamisestaan ansioluettelossa, voi 
itsensätyöllistäjä käyttää tässä kohtaa 
luovuuttaan. 

Voit luoda esimerkiksi portfolion, verkko-
sivut, presentaation tai profiilin sosiaaliseen 
mediaan, missä näytät konkreettisesti 
osaamisesi kuvin tai tekstein. Kun kaikki 
löytyy yhdestä paikasta, on asiakkaat 
helppo ohjata olennaisen tiedon pariin.

Vinkit markkinointiin

Markkinointi on oiva keino myydä omaa 
osaamistaan sekä saada uusia asiakkaita 
ja sitouttaa vanhoja.
 
Miten aloittaa markkinointi? Tee ensin 
selvitys siitä, mitä markkinointikanavia 
potentiaaliset asiakkaasi käyttävät. 
Löytäisivätkö he palvelusi kenties 
perinteisestä sanomalehdestä vai 
sosiaalisen median kanavasta? 

Ota huomioon oma toimialasi sekä missä 
kilpailijasi markkinoivat toimintaansa. 
Voit löytää oman markkinapaikkasi myös 
testaamalla. Valitse parhaiten tulosta 
tuonut markkinointikanava ja panosta 
siihen.
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Asiakkuudet ja niiden hoitaminen

Hyvää palvelua saavat asiakkaat palaavat useimmiten 
takaisin. Itsensätyöllistäjänä olet vastuussa siitä, miten kohtaat 
asiakkaasi. Huomioi asiakkaidesi tarpeet ja kohtaa heidät 
yksilöinä. Pyydä palautetta tarjoamastasi palvelusta ja pidä 
asiakkaisiin yhteyttä - näin osoitat asiakkaillesi heidän olevan 
tärkeitä. 

Hyvä asiakaspalvelu on yritystoiminnan kulmakivi, joka lisää 
luottamusta asiakkaan ja palveluntarjoajan välille.

Verkostojen hyödyntäminen

Moni työllistyy verkostojen avulla. Pieni mainospuhe 
toiminnastasi LinkedInissä tai muussa sosiaalisen median 
kanavassa voi poikia suosituksia verkostoiltasi. Yhä useampi 
asiakas perustaa ostopäätöksensä enemmän tuttujen 
suosituksiin, kuin tuntemattomien mainostajien markkinointiin. 
Tule tutuksi verkostossasi ja hyödynnä verkostosi arvokas 
apu!

Itsensätyöllistäjän muistilista

1. Ole näkyvissä - oli markkinointi sitten 
perinteistä tai digitaalista, tärkeintä on olla 
näkyvissä omalle potentiaaliselle kohde-
ryhmälleen.

2. Tarjoa tietoa osaamisestasi. Kerää tärkeimmät 
pointit palvelustasi haluamallesi alustalle, 
jonka voit jakaa asiakkaillesi.

3. Ole saatavilla ja kohtaa asiakkaasi yksilöinä. 
Hoida asiakassuhteitasi ja ota mahdollinen 
palaute vastaan.

4. Hyödynnä verkostoasi ja anna heidän  
suositella osaamistasi.
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SOPIMUSOIKEUDELLISET 
SEIKAT
Perinteisen työsopimuksen sijaan kevytyrittäjän ja  
toimeksiantajan välille laaditaan toimeksiantosopimus. 
Toimeksiantosopimuksen laatimisessa kannattaa ottaa 
huomioon pienimmätkin seikat, jotka liittyvät 
toimeksiantoon. Hyvin laaditun toimeksianto-
sopimuksen avulla kevytyrittäjä ja toimeksiantaja 
voivat keskittyä olennaiseen kun epäselvyydet 
minimoidaan.

Sopimuksen on hyvä 
olla tarkoin laadittu, 
jotta mahdollisilta 
väärinymmärryksiltä 
vältytään.
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Miten luoda hyvä sopimus?

Sopimuksesta tulee käydä ilmi muun muassa kevytyrittäjän työn 
aikataulu ja hinnoittelu sekä maksuaika ja -tapa. Sopimuksen on 
myös hyvä olla tarkoin laadittu, jotta mahdollisilta 
väärinymmärryksiltä vältytään.

Kirjallinen vai suullinen sopimus?

Kirjallinen sopimus on aina parempi vaihtoehto kuin suullinen. Kirjallisen 
toimeksiantosopimuksen tekeminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mutta FREE.fi 
suosittelee sen laatimista. 

Kun sopimus ollaan tehty kirjallisesti, pelisäännöt ovat molemmille osapuolille 
selkeät. Jos toimeksiantosopimus tehdään suullisesti, kannattaa kevytyrittäjän kirjata 
tärkeimmät tiedot sopimuksesta ylös ja pyytää toimeksiantajalta varmistus 
toimeksiannon alkamisesta sekä päättymisestä. On kuitenkin suositeltavaa tehdä 
kirjallinen sopimus, jotta sekä kevytyrittäjä että toimeksiantaja voivat keskittyä 
olennaiseen.

Osapuolet

Kirjaa ensin sopimusosapuolten, eli toimeksiantajan sekä työn suorittajan 
perustiedot, kuten nimi sekä Y-tunnus tai syntymäaika.

Tehtävät

Tee kuvaus tai lista toimeksiannon mukaisista työtehtävistä.

Aikataulutus

Sopimus voi olla määräaikainen, jolloin sopimuksessa tulee ilmi toimeksianto-
suhteen aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Jos toimeksiantosopimus on toistaiseksi 
voimassaoleva, kirjaa aloituspäivämäärä. Toimeksiantosopimuksen voimassaolo-
aika voidaan myös määrittää aloituspäivämäärästä alkaen, kunnes toimeksianto on 
suoritettu.

Suorituksen hyväksyminen

Kirjaa kriteerit hyväksytylle suoritukselle, eli milloin työ on tehty 
toimeksiantosopimuksen mukaisesti.

Hinnoittelu

Ilmoita onko hinnoittelusi urakka- vai tuntikohtaista. Kirjaa laskutushinta sekä 
mahdollinen arvonlisävero.
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Aloittelevan kevytyrittäjän kannattaa perehtyä 
hinnoitteluun, jotta käteen jäävä osuus ei yllätä tai 
jää odotettua pienemmäksi. Toiminnan kehittyessä 
myös kokeneiden itsensätyöllistäjien kannattaa 
päivittää hinnoitteluaan, jotta kevytyrittäjä ei 
alihinnoittele työtään. Mutta miten hinnoitella, jos 
ei tiedä mistä aloittaa? FREE.fi:n laskurin ja näiden 
vinkkien avulla pääset alkuun hinnoittelun kanssa.

Miten kevytyrittäjän palkka muodostuu?

Kevytyrittäjän laskutussummasta lasketaan laskutuspalvelun palvelumaksu ja 
lisäpalvelumaksu. Nämä maksut vähennetään nettopalkasta. Lisäksi laskutussummaa 
muodostettaessa tulee ottaa huomioon muun muassa arvonlisävero, ennakonpidätys, 
hankitut materiaalit, työvälineet, matkakulut sekä mahdolliset muut kulut. Kevytyrittä-
jän palkka ei muodostu samalla tavalla kuin perinteisessä 
työsuhteessa olevalla. Sen vuoksi kevytyrittäjä ei voi hinnoitella omaa työtään 
samanarvoiseksi kuin työsuhteessa.

Laskutushinnan rakentuminen

Aloitteleva kevytyrittäjä muodostaa laskutushintansa sen hetkisen kokemuksen sekä 
koulutuksen mukaan. Jos kevytyrittäjä aloittaa nollasta, tulee hänen ottaa se huomioon 
hinnoittelussa. Kun kokemusta alkaa kertyä, tulee hinnoittelua myös päivittää. Hinnan 
nostaminen kannattaa perustella asiakkaalle. Asiakas saa mahdollisesti parempaa, 
nopeampaa tai arvokkaampaa palvelua, jolloin korkeampi hinnoittelu on perusteltua. 
Kevytyrittäjän kannattaa myös pitää silmällä muiden toimijoiden tarjoamia hintoja, jotta 
hän ei ali- tai ylihinnoittele työtään.

OMAN TYÖN 
HINNOITTELU
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Miten hinnoitella oma osaaminen?

Kevytyrittäjä voi saada apua työnsä hinnoitteluun esimerkiksi tutkimalla toimialan 
yleistä hintatasoa. Laskutushinta on aina tapauskohtainen, joten yleispätevän ohjeen 
antaminen on lähestulkoon mahdotonta. Kevytyrittäjällä on kuitenkin käytännössä 
kaksi vaihtoehtoa työn hinnoitteluun: tuntihinnoittelu sekä urakkahinnoittelu. 

Tuntihinnoittelu vai urakkahinnoittelu?

Jos kevytyrittäjä päättää valita tuntihinnoittelun, arvioi hän työhön käytettävät 
työtunnit ja antaa työtunnille hinnan. Tällöin kevytyrittäjän ja toimeksiantajan on 
sovittava etukäteen työhön käytettävä aika, joka oletettavasti voi muuttua tai olla 
hankalasti määriteltävissä. Urakkahinnoittelua käytetään projektiluontoisissa 
työtehtävissä. Urakkahinnoittelu on yleisesti kannattavampaa sekä asiakkaalle 
helpommin ostettavissa. Tuntihinnoittelussa kevytyrittäjä antaa työlleen tuntihinnan 
ja sopii työtunneista asiakkaan kanssa, mutta urakkahinnoittelussa kevytyrittäjä antaa 
asiakkaalle yhden hinnan per projekti. Työn hinta on tällöin molemmille osapuolille 
selkeämpi.

Apuna FREE.fi:n kevytyrittäjän laskuri

Laskurimme avulla kevytyrittäjä voi arvoida tulonsa helposti ja vaivattomasti. Syötä 
laskuriin laskutettava summa, oma veroprosenttisi sekä tieto siitä, sisältääkö summa 
arvonlisäveron vai ei. Laskuri laskee automaattisesti mukaan FREE.fi:n palvelumaksun 
(4 %) sekä FREE.fi -turvan (2,5 %). 

Kevytyrittäjä muodostaa laskutushintansa 
sen hetkisen kokemuksen sekä koulutuksen 

mukaan.16



MILLOIN ON 
AIKA MIETTIÄ 
TOIMINIMI-
YRITTÄJYYTTÄ?
FREE.fi:n kevytyrittäjän on helppo vaihtaa 
toiminimiyrittäjyyteen, jos liiketoiminta alkaa 
kasvaa. Myös toiminimiyrittäjä voi tarvittaessa 
vaihtaa kevytyrittäjyyteen. Milloin on aika 
miettiä toiminimiyrittäjäksi ryhtymistä?

Toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilöyhtiö. 
Toiminimiyrittäjyys on hyvä vaihtoehto itsensätyöllistämiselle, kun yritystoimintasi 
on säännöllistä ja asiakaskuntasi on jo laaja. Voit esimerkiksi olla toiminut 
kevytyrittäjänä ja huomata yritystoimintasi olevan jo säännöllistä. Kun asiakkaita on 
yhä enemmän ja laskutushintasi ovat korkeampia, voi olla kannattavampaa siirtyä 
kevytyrittäjästä toiminimiyrittäjäksi. 

Toiminimiyrittäjänä saat myös starttirahaa ja voit tehdä hankinnoistasi 
verovähennyksiä. Toiminimen voi perustaa perinteisen työsuhteen ohella, riippuen 
työsopimuksesta. Kilpailevaa toimintaa työnantajan kanssa ei saa harjoittaa.
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Toiminimen perustaminen

Kun perustat toiminimen itse, täytät perustamis-
ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka 
sähköisesti tehtynä maksaa 60 euroa ja paperisena 
115 euroa (2022). Perustamisilmoituksen tekemisen 
jälkeen saat Y-tunnuksen. Toiminimen perustaminen 
ei välttämättä vaadi alkupääomaa. Voit myös tehdä 
toiminimiyrittäjyyden itsellesi helpoksi ja perustaa 
toiminimesi FREE.fi:n kautta!

Toiminimiyrittäjyys FREE.fi:n kautta

Toiminimiyrittäjäksi ryhtyminen FREE.fi:n kautta on 
helppoa. Kun rekisteröidyt FREE.fi:n käyttäjäksi, 
täytä tietosi ja valitse toiminimiyrittäjyys. Laadimme 
puolestasi perustamisilmoituksen Patentti- ja 
rekisterihallitukselle. Kun ilmoitus on hyväksytty, saat 
Y-tunnuksen. Perustamisilmoitus FREE.fi:n kautta 
on ilmainen. Hoidamme puolestasi kirjanpidon sekä 
veroilmoitukset, jotta voit keskittyä omaan 
osaamiseesi.

Milloin ryhtyä toiminimiyrittäjäksi?

1. Voit ryhtyä toiminimiyrittäjäksi, kun 
toimintasi on jo säännöllistä ja  
asiakaskuntasi on laaja.

2. Hankintasi ovat suuria, jotka voisit  
toiminimiyrittäjänä vähentää  
verotuksessa.

3. Riippuen työsopimuksesta, voit ryhtyä 
sivutoimiseksi toiminimiyrittäjäksi  
palkkatyössä. 
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JOKAISEN OIKEUS VALITA 
TYÖN TEKEMISEN MUOTO
Jokaisella tulisi olla oikeus valita vapaasti työn 
tekemisen muoto ja FREE.fi ajaakin kaikkien työtä 
tekevien oikeuksia. Mitä tapahtuu, kun 
perinteisen työsuhteen ja yrittäjyyden lisäksi 
vaihtoehtona on kevytyrittäjyys tai muu tapa 
työllistyä? Vastauksemme tähän: silloin kaikille 
annetaan mahdollisuus työllistyä sekä ryhtyä  
yrittäjäksi joustavasti omilla ehdoilla.

Perinteinen työsuhteinen voi esimerkiksi nauttia työnsä säännöllisyydestä. 
Toiminimiyrittäjä toisaalta vapaudesta ja siitä, että hänellä on langat käsissään. 
Nollatuntisopimuksella työskentelevä voi esimerkiksi nauttia työnsä joustavuudesta. Ja 
kevytyrittäjä voi nauttia itse työn tekemisestä! Kaikille työn tekemisen muodoille löytyy 
tilaa. Oikeus valita työn tekemisen muoto ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Ketään ei saa 
pakottaa työsuhteeseen tai vastaavasti yrittäjyyteen. Oikeus valintaan koskee kaikkia.

Muuttuva työelämä mahdollistaa uudet työtavat

Työelämä muuttuu ja niin muuttuvat myös ihmisten asenteet. Yhä useampi arvostaa 
joustavaa ja omaehtoista tapaa työllistyä, jota myös yritykset haluavat enenevissä määrin 
tarjota. Moni arvostaa myös vapautta tehdä työnsä omassa aikataulussa. Toisaalta joku 
voi arvostaa valmiiksi tehtyjä aikatauluja. Toinen haluaa tehdä töitä yhteistyössä muiden 
kanssa, toinen taas omin käsin. Vapaus valita pätee monessa yhtälössä - kuten myös työn 
tekemisen muodossa.

Moni arvostaa vapautta tehdä
työnsä omassa aikataulussa.20
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KEVYTYRITTÄJIEN
MÄÄRÄ JA KEHITYS
Yhä useampi kiinnostuu kevytyrittäjyydestä. 
Halu kokeilla omaa liikeideaa tai vaihtoehtoisia 
¨työllistymistapoja ilman oman yrityksen 
perustamista houkuttelee - ja onneksi siihen 
on mahdollisuus! Kiinnostus kevytyrittäjyyttä 
kohtaan on kasvanut nopeasti ja se on vuosien 
varrella yleistynyt yhdeksi tavaksi työllistyä 
yrittäjänä.

Kevytyrittäjyydestä tiedetään yleisesti harmillisen vähän, ottaen huomioon 
sen kasvun ja suosion. Kevytyrittäjyys ei siis ole pieni ilmiö: Arvioiden mukaan 
Suomessa on jo lähes 200 000 kevytyrittäjäpalveluihin rekisteröitynyttä. 
Tutkimuksien mukaan kevytyrittäjyys kasvattaa suosiotaan pääasiassa sen 
tuoman vapauden sekä helppouden vuoksi.

Työelämän muutokset toimialan vauhdittajana

Kevytyrittäjyyspalveluiden avulla on pyritty ensisijaisesti tuomaan vaihtoehtoja 
työllistymiseen sekä työn tarjoamiseen. Toimiala on ollut kasvussa ja se on 
noteerattu myös mediassa useaan otteeseen. Vuonna 2020 toimialan liikevaihto 
oli peräti 200 miljoonaa euroa ja uusia toimijoita tulee alalle jatkuvasti. 
Muutamassa vuodessa laskutuspalveluita on tullut alalle runsaasti, minkä myötä 
myös kevytyrittäjien määrä on kasvanut.

Kevytyrittäjyys voi olla osa-aikaista tai sivutoimista, jolloin kevytyrittäjien tark-
kaa määrää on vaikea arvioida. Tämä kertoo myös työn luonteen muutoksesta. 
Työelämän rakenteet muuttuvatkin tulevaisuudessa niin tekijöiden kuin työn 
luonteen suhteen: työ on nykypäivänä yhä useammin projektiluontoista, mihin 
myös kevytyrittäjyys sopii hyvin. Kevytyrittäjiä tulee jatkuvasti lisää, jotka 
jakautuvat monelle toimijalle ja alalle.
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Syyt kevytyrittäjyyden kasvuun

Nykytilanteessa alanvaihto on yleistynyt, mikä osaltaan lisää kevytyrittäjyyden suosiota. 
Alanvaihto voi tapahtua esimerkiksi irtisanomisen myötä, jolloin kevytyrittäjyys on hyvä 
vaihtoehto. Useat päättävät ryhtyä sivutoimiseksi yrittäjäksi, jolloin tulonlähteitä on 
monesta eri paikasta. Esimerkiksi päivätyötä tekevä voi haluta lisätuloja omin ehdoin. 
Myös matkustaminen on kasvava trendi, jolloin työt - sekä lomat - halutaan toteuttaa 
omien päätösten mukaisesti.

Palkkatyön hyvät ja huonot puolet kulkevat käsi kädessä. Säännöllinen työaika ja 
palkka ovat osalle työtä tekevistä arvokkaita, mutta osa arvostaa vaihtoehtoja. Etenkin 
nuoremmat työtä tekevät kaipaavat enemmän vapautta työelämään, jotta työn 
tekeminen ei tarkoittaisi vain yhtä asiaa. Kevytyrittäjyys sopii myös opiskelijoille, jotka 
usein edustavat nuorempaa sukupolvea. Kun aiemmin motivaationa on toiminut 
palkka, on nykyisin vapaus tärkeämpää työelämässä. Kevytyrittäjyys on yksi keino 
työllistää itsensä ja olla osa vapaampaa työelämää.

Kevytyrittäjien kasvavaa määrää selittää myös FREE.fi:n kasvu, jonka liikevaihto on jo 
toista vuotta yli 250% kasvussa. FREE.fi on muutaman vuoden aikana kasvanut 
liikevaihdoltaan toimialan toiseksi suurimmaksi laskutuspalveluksi. Kevytyrittäjät 
arvostavat korkeaa palvelutasoa, mitä myös FREE.fi pitää tärkeänä.

Kevytyrittäjyys tulevaisuudessa

Toimialan kasvua ohjaavat työelämän muutokset sekä yrittäjyyden kasvu. 
Laskutuspalveluiden perimmäisenä tarkoituksena on mahdollistaa yrittäjyys heille, 
jotka syystä tai toisesta haluavat toteuttaa yrittäjyyttä ilman byrokratian painetta. 
Kevytyrittäjyyspalvelut yleistyvät siis kovaa vauhtia, kun työelämä muuttuu 
yrittäjämäiseen suuntaan. Osaamisella on tulevaisuudessa entistäkin isompi merkitys 
työelämässä ja yrittäjämäisyyttä arvostetaan myös palkkatyössä. Onkin 
odotettavissa, että laskutuspalveluiden määrän kasvaessa sekä tietoisuuden 
lisääntyessä myös kevytyrittäjien määrä kasvaa.

Kun aiemmin motivaationa on toiminut 
palkka, on nykyisin vapaus tärkeämpää 

työelämässä. 22
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Kevytyrittäjyys lisää vaihtoehtoja työllistymiseen. 
Työelämän vapaus on polttava puheenaihe, kun 
työelämän rakenteissa huomataan muutosta 
yrittäjämäisempään suuntaan. Yhteiskunnallisesti 
kevytyrittäjyys mukautuu Suomen työelämään hyvin, 
sillä se edistää valinnan vapautta. Tämä myös 
heijastelee kevytyrittäjyyden kasvua.

KEVYTYRITTÄJYYDEN 
YHTEISKUNNALLINEN 
MERKITYS JA HYÖTY

Merkityksellistä muutosta

”Kevytyrittäjyydellä on laaja merkitys”, kertoo FREE.fi:n toimitusjohtaja 
Joonas Tuompo. Hän arvioi, että ilman vaihtoehtoisia työllistymistapoja Suomen 
työttömyysluvut olisivat tällä hetkellä huomattavasti korkeammat: “Poikkeuksellisina 
aikoina työllisyysluvut eivät romahtaneet niin paljon, kuin olisivat voineet. Uskon, että 
kevytyrittäjyydellä on ollut asiassa oma merkityksensä, kun ihmiset ovat onnistuneet 
työllistämään itsensä”, Tuompo sanoo odottaen innolla Tilastokeskuksen 2021 tilastoa 
kevytyrittäjyydestä.

Työttömyys nostaa päätään julkisena puheenaiheena aika ajoin. Samalla työpaikkoja 
aukeaa säännöllisesti, mutta kilpailu paikoista on kovaa. Kevytyrittäjyys on 
vaihtoehto myös työttömälle päästä kiinni työntekoon. “Lukuunottamatta luvanvaraisia 
aloja, kevytyrittäjyys sopii kaikille”, sanoo Tuompo.

Hyödyt ja mahdollisuudet

Kevytyrittäjyys on saanut alkunsa akuutista tarpeesta löytää keino työllistymiseen, kun 
muut tavat eivät ole olleet sopivia. Oman osaamisen myyminen on tullut 
helpommaksi, kun apuna on laskutuspalvelu. Kevytyrittäjyys ei siis syrjäytä muita 
työllistymisen muotoja, vaan nimenomaan luo mahdollisuuksia työllistymiseen. 
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Kevytyrittäjyyden hyödyksi Tuompo mainitsee muun muassa sen nimenomaisen 
keveyden: “Kevytyrittäjä pystyy toteuttamaan yrittäjyyttä ilman yrittäjyyden tuomaa 
stressiä juridisista asioista.” Kevytyrittäjän ei tarvitse painia oman yrityksen perustamisen 
tuomien paperitöiden kanssa, mikä voi kannustaa yrittäjyyteen.

“Kevytyrittäjyys myös poistaa harmaata taloutta. Se on helppo tapa toteuttaa yrittäjän 
velvollisuudet ja pakolliset maksut varmasti oikein”, kertoo Tuompo. Kevytyrittäjänä myös 
vakuutuksesi ovat voimassa toimeksiantojen ajan. Harmaa talous vääristää työn hintaa, 
sillä pimeää työtä tehdään esimerkiksi veroja kiertämällä tai halvempaan hintaan, kuin 
yrittäjä tekisi. Sillä on suuri merkitys yhteiskunnallisesti.

Merkitys tulevaisuudessa

Kevytyrittäjät tulevat olemaan yhä merkittävämpi osa työelämää myös tulevaisuudessa ja 
kevytyrittäjyys tulee yleistymään. Vaihtoehtoja työllistymiseen arvostetaan ja tapoja 
työllistyä on tulevaisuudessa yhä enemmän. Julkisen keskustelun sekä selkeiden 
linjauksien lisäksi kaivataan myös koulutusta kevytyrittäjyydestä.
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Näkökannat kevytyrittäjyydestä vaihtelevat ja aiheesta voidaan tarjotaan yksipuolista tietoa. 
Kevytyrittäjän asema yhteiskunnassa puhututtaa ja mietityttää. Yrittäjyyteen liittyviä 
ongelmakohtia onkin tärkeä kehittää, jotta kaikilla - siis kaikilla - olisi vapaus työllistyä 
haluamallaan tavalla.

Kevytyrittäjyys vastaa monen yrittäjyydestä haaveilevan tarpeisiin ja työelämä kallistuu 
entistä enemmän valinnan vapauden tärkeyteen. Kevytyrittäjänä voi kokeilla riskittömästi omaa 
liikeideaansa ja se voi mahdollistaa lisäansion saamisen niin palkkatyön, työttömyyden kuin 
muun yrittäjyyden ohella. Kevytyrittäjyyttä voi soveltaa moneen eri elämäntilanteeseen ja se 
sopii myös kokopäiväiseksi tavaksi ansaita elantonsa.

KEVYTYRITTÄJÄN ASEMA 
YHTEISKUNNASSA

Vastakkainasettelusta pois

Jotkut saattavat ajatella, että kevytyrittäjät jäävät yrittäjyyden ja perinteisen työsuhteen 
väliin. FREE.fi:n toimitusjohtajan Joonas Tuompo kertoo, että kevytyrittäjä asettuu muiden 
yrittäjien rinnalle. “Se on ihan selvä asia”, hän lisää. Kevytyrittäjyydestä kevyen tekee se, ettei 
itsensätyöllistäjän tarvitse tehdä kirjanpitoa tai huolehtia yrittäjän velvollisuuksista. 
“Osa haluaa valita helpomman tavan toteuttaa yrittäjyyttä. Keskustelu siitä, ettei 
kevytyrittäjyyttä ole olemassa, on loputtava”, sanoo Tuompo.

“Jotta kevytyrittäjien asemaa voisi edistää, pitäisi kevytyrittäjät tunnustaa lainsäädännössä. 
Siihen ei tarvita kolmatta kategoriaa, sillä kevytyrittäjät ovat yrittäjiä”, kertoo Tuompo. Hänen 
mukaansa kevytyrittäjiin ja työntekijöihin kohdistuva vastakkainasettelu ei edistä kevytyrittäjien 
asemaa, vaan pikemminkin vaikeuttaa sen kehittämistä. Tarvitaan siis selkeitä linjauksia, jotka 
eivät heikennä kevytyrittäjien asemaa.
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Tietämys kevytyrittäjyydestä edelleen heikkoa

Vapaus valita työnteon muoto koskee kaikkia, oli kyse sitten yrittäjyydestä tai työsuhteesta. 
Kuten pakkoyrittäjyyskin, on myös pakkotyösuhde tuomittavaa. Toimialalla kaivataan 
julkista keskustelua sekä tietoisuuden lisäämistä. Uusi työ ry:n teettämän tutkimuksen (v. 2021) 
mukaan, moni kevytyrittäjä kokee viranomaisten tietotason olevan vaihtelevaa. Tietoisuutta 
tuleekin lisätä kaikilla osa-alueilla. Niin kevytyrittäjien, toimeksiantajien kuin viranomaistenkin 
tulee saada ajankohtaista tietoa aiheeseen liittyen.

FREE.fi pyrkii osaltaan lisäämään tietoisuutta osallistumalla julkiseen keskusteluun sekä 
puhumalla aktiivisesti itsensätyöllistäjien puolesta. Kuten sanottu, kevytyrittäjä on yrittäjä - ei 
palkansaaja, eikä jotain yrittäjän ja palkansaajan väliltä. “Kevytyrittäjyys on helppo ja joustava 
tapa työllistyä, sillä vihdoin yrittäjille on tarjolla helppo tapa hoitaa pakolliset maksut helposti 
ilman pelkoa harmaasta taloudesta”, mainitsee Tuompo.

Merkitys yhteiskunnalle

Yhteiskunnassa olisi hyvä tunnistaa myös kevytyrittäjyyden merkitys sekä sen tuomat hyödyt. 
Tuompon mukaan kevytyrittäjien hyödyntämisellä työelämässä olisi merkittävä positiivinen 
vaikutus työllistymiselle. Kevytyrittäjyys on huimassa kasvussa, mutta kevytyrittäjän 
palkkaaminen työhön on vielä usealle yritykselle uutta. “Mikäli kevytyrittäjyyttä tuettaisiin 
yhteiskunnallisesti, kynnys vastaanottaa työtä olisi myös pienempi”, mainitsee Tuompo.
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FREE.fi:n käyttäjänä voit aloittaa joko kevyt- tai 
toiminimiyrittäjänä. Mutta miten tehdä päätös siitä, 
miten yrittäjyyden polun aloittaa? Ja kumpi on 
parempi vaihtoehto: kevytyrittäjyys vai toiminimi-
yrittäjyys? Ensin on hyvä pohtia, kuinka laajaa 
yritystoimintasi tulee olemaan. Lisäksi kannattaa 
selvittää, mikä on itselle hyödyllisin ja mieluisin 
vaihtoehto. Siksi tarjoamme vaihtoehtoja - jotta 
kaikilla olisi mahdollisuus työllistyä haluamallaan 
tavalla.

KEVYTYRITTÄJÄN, 
TOIMINIMIYRITTÄJÄN JA 
PERINTEISEN 
TYÖLLISTÄMISEN EROT

Toiminimiyrittäjyys pähkinänkuoressa

Toiminimiyrittäjänä saat Y-tunnuksen FREE.fi:n kautta tai voit hankkia sen itse. Juridisesti 
toiminimiyrittäjä katsotaan yrittäjäksi, joten arvonlisäveron alarajahuojennukset sekä 
hankintojen vähentäminen verotuksessa ovat mahdollisia. Toiminimiyrittäjänä voit 
ulkoistaa byrokraattiset velvollisuudet laskutuspalvelulle tai hoitaa ne itse.

Kevytyrittäjyys pähkinänkuoressa

Kevytyrittäjyys on riskitön tapa työllistää itsensä. Kevytyrittäjänä toimitat verokorttisi 
laskutuspalvelulle ja laskutat asiakastasi tehdystä työstä. Et siis tarvitse Y-tunnusta. 
Maksat laskutuspalvelulle palvelumaksun, jolloin kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia 
paperitöistä tai muista yrittäjän velvollisuuksista. Toimit käytännössä kuin yrittäjä, mutta 
verotuksellisesti kevytyrittäjä katsotaan yksityishenkilöksi. Kevytyrittäjänä voit lisätä 
esimerkiksi laskutuspalvelun perimän palvelumaksun henkilökohtaiseen verotukseesi.
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Erot kevytyrittäjyyden ja toiminimiyrittäjyyden välillä

Kumpi on parempi tapa työllistää itsensä?

On yksilökohtaista, mikä itsensä työllistämisen muoto sopii kenellekin parhaiten. 
Toiminimiyrittäjyys on parempi vaihtoehto, mikäli on toistuvia hankintoja työhön liittyen. 
Jos toiminimen perustaminen kuitenkin mietityttää, on kevytyrittäjyys hyvä keino kokeilla 
yrittäjyyttä riskittömästi. Kevytyrittäjänä voit testata liikeideaasi ja siirtyä liiketoiminnan 
kasvaessa sujuvasti toiminimiyrittäjäksi.

• Kevytyrittäjyys on taloudellisesti 
lähes riskitöntä. 

• Kevytyrittäjä ei tarvitse Y-tunnusta.  

• Kevytyrittäjä voi vähentää työhön 
liittyvät hankinnat henkikökohtaisessa 
verotuksessa. 

• Kevytyrittäjyyden voi lopettaa heti.  

• Kevytyrittäjä ei tarvitse kirjanpitoa. 

• Toiminimiyrittäjänä saatat kohdata 
taloudellisia riskejä. 

• Toiminimiyrittäjä tarvitsee Y-tunnuksen. 

• Toiminimiyrittäjä voi vähentää  
hankintansa verotuksessa. 

• Toiminimiyrittäjyyden lopettaminen 
tapahtuu viiveellä. Toiminimiyrittä-
jyyden lopettamisesta ilmoitetaan 
Patentti- ja rekisterihallinnolle. 

• Toiminimiyrittäjä tarvitsee kirjanpidon, 
jonka hän hoitaa joko itse tai ulkoistaa 
laskutuspalvelulle.

Maksat laskutuspalvelulle palve-
lumaksun, jolloin kevytyrittäjän ei tarvi-

tse huolehtia paperitöistä tai muista yrit-
täjän velvollisuuksista.
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FREE.FI:N TARINA
FREE Laskutus Oy, eli FREE.fi -laskutuspalvelu sai alkunsa vuonna 2016 yrityksen 
toimitusjohtajan Joonas Tuompon toimesta. Tuompon lähipiirissä useat freelacerit 
kokivat haasteita laskuttamisen kanssa. Moni ei halunnut perustaa omaa yritystä, 
vaan myydä omaa osaamistaan helpommin. Näin syntyi idea FREE.fi:stä - ammatti-
maisesta ja helposti lähestyttävästä laskutuspalvelusta. Palvelu perustettiin 
vastaamaan tarpeisiin ja tuomaan ratkaisu itsensä työllistämiseen. 

Toimintansa vuonna 2017 aloittanut FREE.fi on saavuttanut pieneen ikäänsä näh-
den paljon. FREE.fi on kasvanut pienestä start upista toimialaa eteenpäin ajavaksi 
yritykseksi. Yrityksen toimitusjohtaja Tuompo valittiin toimialan yrityksiä edustavan 
järjestön, Uusi työ ry:n puheenjohtajaksi vuosina 2020 sekä 2021. Vuonna 2021 FREE.
fi nousi liikevaihdoltaan toimialan toiseksi suurimmaksi laskutuspalveluksi. FREE.fi 
oli vuoden 2020 Etelä-Suomen kasvajat top 30 sijalla 15 ja vuonna 2021 Kauppaleh-
dessä Suomen sata nopeinta kasvuyritystä sijalla 23. Vuonna 2021 FREE.fi:stä tuli osa 
palveluyritys Baronaa, joka teki ensimmäisen sijoituksensa FREE.fi:hin joulukuussa 
2020 ja tuli omistajaksi heinäkuussa 2021. Lopulta Barona kasvatti osuuttaan 
enemmistöomistajaksi joulukuussa 2021.
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MIKSI TYÖLLISTÄÄ ITSENSÄ 
FREE.FI:N KAUTTA 
JA MITEN YRITYS TOIMII?
FREE.fi on itsensätyöllistäjän apuna, jotta hän voi keskittyä omaan työhönsä ja 
aikaa ei kulu yrittäjän velvollisuuksien hoitamiseen. FREE.fi:n asiantuntijat ovat 
tukenasi työelämän eri vaiheissa.

Lukuisat yhteistyökumppanimme mahdollistavat käyttäjäetuja, jotka helpottavat 
yrittäjän arkea monipuolisesti. FREE.fi:n kasvaessa ja verkostomme 
laajentuessa, myös työllistymismahdollisuudet paranevat entisestään!

FREE.fi:n käyttäjänä pääset myös hyödyntämään Talent -alustaamme, joka 
on kehitetty työtä tarjoavien sekä työtä tekevien yhdistämiseksi. Voit ilmoittaa 
osaamisestasi ja tuoda sen näkyville useille toimeksiantajille.

Miten FREE.fi toimii käytännössä?

Rekisteröityminen FREE.fi -laskutuspalveluun on ilmaista ja maksat 
palvelustamme ainoastaan laskuttaessa. Kun haluat aloittaa kevytyrittäjänä, 
lataa verokorttisi palveluun, lisää asiakkaasi ja lähetä lasku. Kun laskusi on 
maksettu, me hoidamme velvoitteet puolestasi ja maksamme palkan tilillesi!
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:n palvelut

FREE.fi on laskutuspalvelu itsensätyöllistäjälle. 
Olit sitten toiminimi- tai kevytyrittäjä, olemme 
tukenasi työelämän eri vaiheissa.

FREE.fi -kevytyrittäjyys

Kevytyrittäjänä laskutat tekemästäsi työstä ilman oman yrityksen perustamista ja ilman 
Y-tunnusta. Maksat palvelusta ainoastaan laskuttaessa. Kevytyrittäjänä voit keskittyä työn 
tekemiseen. Palvelumaksumme sisältävät mm. palkanmaksuun liittyviä kuluja, vastuu- ja 
tapaturmavakuutuksen sekä mahdolliset joukkoedut käyttäjille.

FREE.fi -toiminimiyrittäjyys

Voit ryhtyä toiminimiyrittäjäksi FREE.fi:n kautta, jolloin me hoidamme 
perustamisilmoituksen ja hankimme Y-tunnuksen puolestasi. FREE.fi -toiminimiyrittäjänä 
pääset helpommalla. Hoidamme puolestasi kirjanpidon sekä vero- ja ALV-ilmoitukset. 
Voit myös ulkoistaa velvollisuudet meille, vaikka omistaisit jo Y-tunnuksen.

Lisäpalvelut FREE.fi:n itsensätyöllistäjille

Tarjoamme myös lisäpalveluja käyttäjillemme. Ennakkopalkan avulla voit pyytää meitä 
maksamaan palkkasi, ennen kuin olemme saaneet maksun asiakkaaltasi. Ennakko-
palkkaa voi pyytää, mikäli FREE.fi -tilillä on katetta. Palkka maksetaan pankkitilillesi 1-3 
arkipäivän sisällä, siitä kun olemme saaneet palkkavahvistuksen asiakkaalta. Pikasiirron 
avulla saat palkan ilman pankkiviivettä saman arkipäivän aikana. Pyynnöt pikasiirroille 
käsitellään arkisin klo 9-15.

FREE.fi yrityksille

FREE.fi on myös yritysten apuna työn tarjoamisessa. Tarjoamme yrityksille 
mahdollisuuden työllistää vapaasti ilman sitoumuksia ja yhdistämme työtä tekevän sekä 
työntarjoajan.

31



32

TEE TYÖ. LÄHETÄ LASKU. NOSTA PALKKA.


