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Suomen ensimmäinen laskutuspalvelu, 
perustettu 2008

Palveluumme on rekisteröitynyt 
yli 20 000 henkilöä ympäri Suomen

Toimisto Helsingissä, neuvontapisteet 
Kokkolassa, Kuopiossa ja Imatralla

14 työntekijää, jotka huolehtivat laskutuksesta ja 
opastavat itsensä työllistämiseen liittyvissä 
asioissa

Eezy – Suomen johtava laskutuspalvelu



Helpompaa yrittäjyyttä

Laskutuspalvelun avulla itsensä työllistäjä toimii 
itsenäisesti ilman omaa yritystä
– Ei yrittäjän velvollisuuksia

– Ei paperitöitä

– Ei kirjanpitovelvollisuutta

”Ei tarvitse miettiä y-tunnusta, vakuutuksia, 
kirjanpitoa, alveja, ennakkoperintä-rekisteriä, 
laskutusta, perintää ja kaikkea sitä muuta 
paperisälää, mitä tehdessä minulta meni toisen 
ammatin elinkeinonharjoittajana järjetön määrä 
hyvää aikaa hukkaan.”



Itsensä työllistäjän asema

Verotuksen ja kirjanpitovelvollisuuden kannalta palkansaaja

Työttömyysturvalain kannalta yrittäjä

- Mahdollisuus soviteltuun päivärahaan,  mikäli toiminnan katsotaan olevan sivutoimista

- Laskutuspalvelun kautta tehty työ ei täytä työssäoloehtoa

”Mahdollisuus elättää itsensä 
ainakin osittain omalla työnteolla 
ilman että kaikki suojaverkot 
raapaistaan saman tien alta pois 
(kuten yrittäjällä on tilanne).”



Joustavasti elämäntilanteen mukaan

Laskutuspalvelu soveltuu:

– sekä päätoimiseen että osa-aikaiseen työskentelyyn

– oman liikeidean testaamiseen

– projektien laskuttamiseen

– työporukassa toimimiseen

”Stressittömämpää. Jos ei ole töitä, ei ole 
kulujakaan. Eikä tarvitse laittaa rahoja sivuun 
veroja ja yllättäviä kuluja varten. Maksan 
mielelläni palvelumaksun osuuskuntaan kun 
vastineeksi voin olla huoletta noissa asioissa.”

”Kevyt byrokratia”

”Todella mainio tapa 
hankkia lisäansioita ja pitää 
yllä ammattitaitoa.”

”Helppo tapa aloittaa 
'yrittäminen'.”

”Helppous, joustavuus, 
vapaus.”



Tilanteet, joissa oma yritys on 
laskutuspalvelua parempi vaihtoehto

Jos toimii tuotteiden jälleenmyyjänä.

Jos haluaa käyttää vähennyksinä työvälineitä, työkaluja tai muuta 
kalustoa.

Jos toimii alalla, jossa on valvova viranomainen, toimiminen 
laskutuspalvelun kautta onnistuu tietyin edellytyksin.



Laskutuspalvelu käytännössä
Palvelu otetaan käyttöön tavallisesti rekisteröitymällä käyttäjäksi netissä, ja työt voi 
aloittaa vaikka heti.

Työn suorittaja vastaa itse työnsä markkinoinnissa, hinnoittelusta ja myymisestä 
sekä sopii työn ehdot suoraan tilaajan kanssa. 

Laskutustiedot toimitetaan extranetin kautta laskutuspalvelulle, joka laskuttaa työn 
tilaajaa. 

Kun työn tilaaja on maksanut laskun, laskutuspalvelu korvaa mahdolliset työstä 
aiheutuneet kulut ja maksaa toiminnan tuloksen työn suorittajalle palkkana sekä 
huolehtii lakisääteisistä työnantajamaksuista ja vakuutuksista. 

Palvelun käyttö maksaa yleensä jonkin prosenttiosuuden laskutussummasta. 
Palvelumaksu peritään vasta palkanmaksun yhteydessä.

Käytännössä käteen jää saman verran kuin omassa yrityksessä – mutta vähemmällä 
työllä.



3–6 %
Eezyn palvelumaksu

18–21 %
Työnantajakulut

73–79 %
Bruttopalkka

Esimerkki: Miten laskutussumma 
jakaantuu ?

€ € €

Kuukausi-
laskutuksesi
(alv 0 %)

1000 2000 3400

Työnantaja-
kulut 
(18–21 %)

180–210 360–420 612–714

Eezyn
palvelumaksu 
(3–6 %)

30–60 60–120 102–204

Brutto-
palkkasi

730–790 1460–1580 2482–2686



Haluatko lisätietoa?

Eezyn neuvonta

p. 09 4247 5630
info@eezy.fi

www.eezy.fi

Voit myös varata maksuttoman neuvonta-ajan 
toimistollemme. 

mailto:info@eezy.fi
http://www.eezy.fi

