
 
SIVUTOIMINEN YRITTÄJYYS – perustietoa 
(Yksityiset elinkeinonharjoittajat) 
 
 

• Sopiva muoto toimia yrittäjänä, silloin kun olet palkansaaja, opiskelija 
tai eläkeläinen ja kun toimintasi on osa-aikaista tai kausiluontoista. 
 

• Suositeltava muoto, ellet ole varma liiketoiminnan kannattavuudesta,  
ja kun et halua ottaa päätoimisuuden riskiä, mutta haluat testata liikeideasi kantavuutta. 
 

• Kaikissa yritysmuodoissa voi toimia sivutoimisena yrittäjänä. 
 
 

Huomioitavia asioita 
 

• Olet yrittäjän eläkevakuutusvelvollinen, mikäli vuosittainen työtulosi on vähintään  
7 645,25 euroa vuodessa (2017). 
http://www.etk.fi/elakejarjestelmat/suomi/elaketurvan-kattavuus-ja-vakuuttaminen/yel-
yrittajat/ 
 

• Liiketoimintasi on arvonlisäverovelvollista mikäli liikevaihtosi on vähintään 10 000 eur (alv 0 %). 
https://www.vero.fi/fi-
FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus 
 

• Sinulla on muistiinpano- ja kirjanpitovelvollisuus liiketoiminnasta. Sivutoimisilla 
elinkeinonharjoittajilla voi olla yhdenkertainen kirjanpito, josta tilinpäätös ja 
elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Kysy neuvoa esim. tilitoimistosta. 
 

• Et saa harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa, tai ilmaista muille työnantajan 
ammatti- ja liikesalaisuuksia (työsopimuslaki, luku 3, työntekijän velvollisuudet). 
 

• Jos jäät työttömäksi ansiotyöstä, sinun on sivutoimisen toiminnan aloittaessasi mahdollista 
hakea soviteltua työttömyyspäivärahaa. Älä rekisteröi yritystä ennen kuin olet keskustellut TE-
toimiston asiantuntijoiden kanssa. Soviteltu työttömyysturva käsitellään aina jokaisen henkilön 
kohdalla tapauskohtaisesti, tarkastelun alla mm. se, ettei yrittäjyys estä työllistymistä 
palkkatöihin kokopäiväisesti. Tarkista menettelytavat työttömyysetuuden maksajalta (KELA, 
työttömyyskassa). Pyydä tarvittaessa kiireellistä käsittelyä TE-toimistolta. 
 

• Starttiraha on tarkoitettu vain päätoimiseen ja kannattavaan yritystoimintaan.  
Jo sivutoimisena yrittäjänä toimivalle ei pääsääntöisesti myönnetä starttirahaa. 

 

• Huomioi että sivutoimisen yrittäjän tulot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan, työttömyysturvaan. 
 

• Ota huomioon myös tulojen muutos henkilökohtaisessa verotuksessasi, käy verotoimistossa 
ennen toiminnan aloittamista. 
 

• Muista tarkistaa toimialakohtainen luvanvaraisuus ja/tai ilmoitusvelvollisuus. 
 

• Älä täytä perustamisilmoitusta yksin, vaan kysy apua asiantuntijalta: kirjanpitäjältäsi,  
Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalta tai veroneuvojalta. 
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Laskutuspalvelu vaihtoehtona 
 

• Aina ei ole kannattavaa eikä tarpeellista perustaa omaa yritystä, jos ideasi ja toimintamallisi 
sopii laskutettavaksi laskutuspalvelun kautta (kuten ukko.fi, eezy.fi tai odeal.fi) Laskutuspalvelu 
veloittaa laskutettavasta summasta 3-8 % provision, sinä voit keskittyä omaan toimintaasi. 
Esimerkkinä Odeal –laskutuspalvelu: 
 

• Ei omaa y-tunnusta → ei yrittäjän velvollisuuksia 

• Ei kirjanpitovelvollisuutta, verotiliä, kausiveroilmoituksia tai yrittäjän eläkemaksuja 

• Vältyt paperitöiltä, säästät aikaa 

• Riskitön ja turvallinen, palkansaajan asema verotuksessa 

• Työttömyyskorvaus mahdollinen (ota ensin yhteys TE-palveluihin) 

• Pienet kiinteät kulut 

• Maksuhäiriö ei ole este toiminnalle 

• Rekisteröityminen ilmaista, ei sitoumuksia 

• Palvelumaksu veloitetaan käyttöön perustuen 
 

Laskutuspalvelu huolehtii: 

• Vakuutukset (tapaturma-, vastuu- ja oikeusturva) 

• Maksumuistutukset ja perintä 

• Verot, TyEl- ja työttömyysvakuutusmaksut tilitetään automaattisesti palkasta. 

• Laskutuspalvelun alainen toiminta on arvonlisäverovelvollista. Jos asiakkaasi on yritys, se voi 
vähentää arvonlisäveron ostaessaan sinun tarjoamaasi palvelua, ilman että itse perustaisit 
yrityksen ja olisit arvonlisäverovelvollisten rekisterissä. 

 

Linkkejä: 
 
Perustamisilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet yritysmuodoittain:  
https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html 
Perustamisilmoituksen opasvideo, Kaupparekisteri: https://youtu.be/75u-cW5Onx0 
Nimipalvelu: https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi           
Patentti- ja rekisterihallitus (yrityksen perustajalle) https://www.prh.fi/fi/index.html                                     
TOL-luokitus: www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html                                                      
Luvat: http://www.yrityssuomi.fi/fi/lupahaku                                                             
 
Yhteystietoja: 
 
Kaupparekisterin neuvonta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yleista/neuvonta_1.html 

 
Verohallinto, yrittäjät (tmi, ay, ky) palvelunumero: 029 497 004 

 
(Veroilmoitus, ennakkoverot, uuden yrittäjän ohjaus. Verohallinnon rekistereihin hakeutuminen, toiminnan 
keskeyttäminen ja yritystoiminnan lopettaminen.) 

 
Kysy sivutoimisesta yrittäjyydestä ja työttömyysturvasta esim. henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta,         
0295 020 701 ma-pe klo 9–16.15  
http://www.te-
palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_tyottomyysturva/index.html 

 
KELAN puhelinneuvonta, työttömyysajan tuet 020 692 210 (Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, koulutusajan 
tuet työttömälle) 

 
26.04.2017  Ilona Ukkonen, Keski-Suomen Uusyrityskeskus ry 
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