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Kevytyrittäjien laskutuspalvelu tarjoaa apua keikkatöiden tekijälle. Millaista palvelu on ja mitä se 
maksaa? Kysyimme asiaa kuudelta laskutuspalvelulta, jotka tarjoavat palveluita ilman Y-tunnusta 
toimiville. 

Hankitko lisätuloja keikkatöillä tai onko edessä työuran muutos? Moni kokeilee ainakin aluksi, 
miten työ sujuu laskutuspalvelun asiakkaana. 

https://www.taloustaito.fi/bonus/


Laskutuspalvelu tekee kevytyrittäjän puolesta toimistotöitä, kuten esimerkiksi kirjanpitoa, 
laskutusta ja veroilmoituksia sekä tilittää palkasta ennakonpidätyksen Verohallinnolle. Kevytyrittäjä 
voi yleensä myös saada neuvoja, jotka liittyvät laskutuspalvelun järjestelmän käyttöön tai yleensä 
yrittämiseen. 

Laskutuspalveluiden hinnoissa on eroja. Eroa on myös palveluun sisältyvissä vakuutuksissa. Jutussa 
esitellään kuusi palvelua. 

NÄIN TOIMITAAN LASKUTUSPALVELUSSA 

• Yleensä järjestelmän käyttäjäksi voi rekisteröityä maksutta. Palvelumaksua 
peritään, kun on laskuttanut palvelun kautta tietyn summan. 

• Asiakasta kutsutaan kevytyrittäjäksi. Verottajan rekisterissä kevytyrittäjä on 
palkansaaja. Palkan maksaa laskutuspalvelu. Työoikeudellista työsuhdetta 
kevytyrittäjän ja laskutuspalvelun välillä ei silti ole. 

• Sosiaaliturvassa kevytyrittäjä katsotaan yrittäjäksi. Eläketurvaa saa ottamalla 
YEL-vakuutuksen. Yleensä myös tapaturma- ja vastuuvakuutus ovat tarpeen. 
Vakuutusasioissa saa apua monelta laskutuspalvelulta ja usein vakuutuksia 
sisältyy myös palveluun. 

LASKUN PÄÄLLE TULEE ALV 

Laskutuspalvelu laskuttaa kevytyrittäjän asiakkaita omalla Y-tunnuksellaan ja lisää 
laskuun aina kulloinkin voimassaolevan verokannan mukaisen arvonlisäveron. Tämän 
vuoksi kevytyrittäjän asiakasta ei voi laskuttaa ilman arvolisäveroa, vaikka 
kevytyrittäjän tilikauden liikevaihto olisi enintään 10 000 euroa. 

Jos kevytyrittäjä haluaa palkkansa heti syötettyään laskun tiedot järjestelmään, monet 
laskutuspalvelut voivat sen maksaa. Laskutuspalvelu perii aikaistetusta palkanmaksusta 
oman provisionsa. 

OMIA KULUJA VOI VÄHENTÄÄ 

Laskutuspalvelu voi vähentää palkasta ennen ennakonpidätyksen toimittamista työstä 
välittömästi johtuvat kulut.Kevytyrittäjän tulee toimittaa tositteet kuluista. 
Laskutuspalvelu ei siis ilmoita näitä kuluja tulorekisteriin. 

Puhelinta, nettiyhteyttä, tietokonetta tai muita myös yksityiskäyttöön sopivia hankintoja 
– tai huomattavan suuria työstä johtuvia kuluja – ei yleensä voi vähentää 
laskutuspalvelussa ennen ennakonpidätystä. Nämä hankinnat kevytyrittäjä ilmoittaa 
omalla esitäytetyllä veroilmoituksellaan tulonhankkimismenoina. 



Laskutuspalvelun käyttäjä voi saada matkakuluista verovapaita korvauksia tai tehdä 
matkakuluista vähennyksiä verotuksessa. Lue niistä lisää verkossa: ”Kevytyrittäjä, 
tuliko keikasta matkakuluja?”  

LASKUTUSPALVELUT VERTAILUSSA 
Omapaja 

Omapaja on Oulussa vuonna 2011 perustettu perheyhtiö. Yrityksellä on toimipisteet 
myös Tampereella, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Kevytyrittäjiä on 3 500. 

Omapajassa palkkioita aletaan periä, kun kevytyrittäjä nostaa palvelusta palkkaa tai 
korvauksia. 

Uudella käyttäjällä palkkio on korkein. Alennusta saa, kun laskutusta on kertynyt 75 000 
euroa. Pienin palkkioprosentti on 150 000 euroa laskuttaneilla kevytyrittäjillä. 

Omapaja auttaa myös esimerkiksi YEL-, tapaturma- ja vastuuvakuutuksen ottamisessa 
tai vaikkapa kortinlukijan hankinnassa. Jos kevytyrittäjä haluaa perustaa oman yrityksen, 
hän voi siirtyä Omapajan Talouspalvelut-nimisen sisaryrityksen asiakkaaksi. 

Palkkio: 3–5 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24 % 
Plussaa: Selkeät verkkosivut, paljon tietoa 
Miinusta: Palveluajat eivät ole esillä verkossa 
Kenelle: kasvuhaluiselle, yrittäjähenkiselle  

Eezy Kevytyrittäjät   

Eezy Kevytyrittäjät on osa henkilöstö- ja rekrytointipalvelukonserni Eezyä. 
Kevytyrittäjien laskutuspalvelu alkoi jo vuonna 2008. Asiakkaita on yli 25 000. 
Päätoimipaikka on Helsingissä, muita palvelupisteitä on lähes 20 paikkakunnalla. 

Palvelua käytetään verkkopankkitunnuksilla. Uuden asiakkaan palvelumaksu on korkein. 
Maksun alennusportaat laskutuskertymässä ovat 75 000 euroa ja 150 000 euroa. 

Palveluun sisältyy toiminnan vastuuvakuutus. Myös YEL-vakuutuksen voi ottaa Eezyn 
kautta ja palvelu hoitaa haluttaessa vakuutusmaksut. Perintäpalvelu on maksuton. 
Kevytyrittäjätoimintaan liittyvä lakineuvonta on pienissä kysymyksissä maksutonta. 

Palkkio: 3–5 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + tapaturmavakuutusmaksu 
toimialan mukaan + alv 24 % 
Plussaa: Pitkä kokemus alalta. Laskutus myös ulkomaille. 
Miinusta: Verkkosivustolle joutuu navigoimaan konsernin etusivun kautta. 
Kenelle: hyvää vakuutusturvaa arvostavalle 

Ukko.fi    

https://www.taloustaito.fi/Vero/kevytyrittaja-tuliko-keikasta-matkakuluja-nain-hyodyt-niista-verotuksessa/#bf253484
https://www.taloustaito.fi/Vero/kevytyrittaja-tuliko-keikasta-matkakuluja-nain-hyodyt-niista-verotuksessa/#bf253484


Ukko.fi on laskutuspalveluista suurin: asiakkaita on yli 85 000. Yrityksen omistavat 
perustajat, hallitus sekä pääomasijoitusyhtiö. Toimipiste on Helsingissä.  

Ukko.fi huolehtii asiakkaan kaikista paperitöistä. Asiakkaalle otetaan tarvittaessa myös 
YEL-vakuutus ja hoidetaan sen maksut. Laskut, palkat ja kulut käsitellään saman 
työpäivän aikana. 

Palveluun sisältyy tapaturma- sekä vastuuvakuutus. Palkkio on kaikille 5 % + alv 24 %. 
Muista laskutuspalveluista poiketen Ukko.fi veloittaa vielä palveluiden lisämaksuna 2,7 
% asiakkaan bruttopalkasta ennen ennakonpidätystä. Lisämaksulla rahoitetaan erilaisia 
lomake-, neuvonta- ja perintäpalveluja. 

Palkkio: 5 % + 2,7 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24 % 
Plussaa: Täyden palvelun talo 
Miinusta: Kallis 
Kenelle: Helppoutta ja ajansäästöä haluavalle 

Free-Kevytyrittäjä  

Free-Kevytyrittäjä on Helsingissä toimiva palvelu. Palvelua pyörittävä yhtiö Free-
Laskutus Oy aloitti toimintansa vuonna 2016. Asiakkaita on runsaat 4 000. 

Käyttäjäksi voi kirjautua jopa Facebook-tililtään.  Sivuston tyyli on rento ja siellä 
päivystää puhelias chattibotti. Palvelun käyttöohjeet löytyvät suomen ohella englanniksi 
ja venäjäksi. Asiakkuutta harkitseva ei löydä sivuston julkiselta puolelta tarpeeksi tietoa 
kuluista. 

Vastuu- ja tapaturmavakuutus ovat pakollisia ja niistä peritään lisämaksu 2,5% 
nettopalkasta. YEL-vakuutus hankitaan asiakkaalle tarvittaessa. 

Palkkio: 4 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24 % sekä 2,5 % 
nettopalkasta + alv 24 % 
Plussaa: Asiakaspalvelu auki klo 9–20 arkisin 
Miinusta: Tarkan palkkalaskelman saa nähdä vain asiakkaana. 
Kenelle: Nuorekkaalle, myös ei-suomenkieliselle 

Taitajien toimipiste   

Taitajien toimipiste on perustettu Turussa vuonna 2010. Yksityinen osakeyhtiö 
palvelee 3 000 kevytyrittäjää. 

Uudelle asiakkaalle Taitajien toimipiste lupaa ensimmäisen laskun madalletulla 
palvelupalkkiolla 4 % + alv 24 %. Normipalkkio on prosenttiyksikön korkeampi. 
Palkasta peritään myös tapaturma-, henki-, vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen maksu 2,7 
% + alv 24 %. 



Tarvittaessa palvelu hankkii YEL-vakuutuksen ja hoitaa maksut kevytyrittäjän palkasta. 
Rakennusalalla toimivalle palvelu voi hoitaa merkinnän veronumerorekisteriin ja tilata 
veronumerollisen henkilökortin. 

Palkkio: 5 % + 2,7 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24 % 
Plussaa: Palvelu suomeksi ja ruotsiksi, hyvät lomakearkistot 
Miinusta: Kallis, vanhahtavat verkkosivut 
Kenelle: esimerkiksi rakentajalle sekä vuokratuoliparturille, -kampaajalle ja -
kosmetologille, joille tarjolla erikoispalveluja 

4eze   

4eze aloitti toimintansa Helsingissä vuoden 2017 lopulla. Asiakkaita on lähes 8 000. 
Yrityksen kolme omistajaa työskentelevät laskutuspalvelussa. 

Uuden asiakkaan palvelumaksu on 3,6 % + alv 24 % arvonlisäverottomasta 
laskusummasta. Maksu pienenee portaittain 50 000 euron, 100 000 euron ja 150 000 
euron laskutuskertymien täytyttyä. 

Jos laskutus on enintään 10 000 euroa vuodessa, 4eze-palvelussa on mahdollista lähettää 
lasku asiakkaalle ilman arvonlisäveroa. Palveluun sisältyy vastuuvakuutus. 
Tapaturmavakuutus hoidetaan itse. Mikäli oman yrityksen perustaminen tulee 
ajankohtaiseksi, 4ezen PLUS-palvelussa voi toimia omalla Y-tunnuksella. 

Palkkio: 2,4–3,6 % arvonlisäverottomasta laskutuksesta + alv 24% 
Plussaa: Edullinen 
Miinusta: Ei peri ja maksa YEL-maksuja 
Kenelle: vähemmän keikkailevalle sekä yrittäjähenkiselle 

Huomaa lisämaksu edellä ilmoitettujen palkkioiden lisäksi:  Jos 
kevytyrittäjä on YEL-vakuuttamisvelvollinen, laskutuspalvelu perii palkasta 
työnantajan sairausvakuutusmaksun (1,34 % + alv 24 %). 

Satu Alavalkama 
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