
Freelancerin 
toimintamuodot

Verokortilla, firmalla vai 
osuuskunnassa?



Freelancerin toimintamuodot
1. Verokortti-free

2. Toiminimi

3. Henkilöyhtiö

4. Osakeyhtiö

5. Osuuskunta

6. Laskutuspalvelu



Verokortti-free
• Sopii sekä työsuhteiselle että käyttökorvausta (palkkio)

saavalle ei-työsuhteiselle.

• Useampi toimeksiantaja samanaikaisesti.

• Verokortin kopio toimeksiantajalle, joka suorittaa ennakonpidätyksen.

• Hankalampi vähentää liiketoimintaan liittyviä menoja.

• Verotetaan tuloverolain mukaan.

Yksinkertainen: Monen kirjoittavan freen käyttämä toimintamuoto!



Verokortti-free
+ Toimeksiantaja pidättää verot

+ Työttömyysturvaa on helpoin saada, jos

toimeksiannot vähenevät

- Verotus tuloverolain mukaan (pienemmät matkakulut ja päivärahat)

- Verosuunnittelu olematonta



Toiminimi
• Osoittaa ammattimaisuutta, yrityksellä on nimi.

• Halpa perustaa: perusilmoitus kaupparekisteriin 60 €.

• Yhdenk. kirjanpito, henkilökohtainen vastuu yritystoiminnasta kaikella omaisuudessa.

• Tulojen voitto-osuus jaetaan verotuksessa ansio- ja pääomatuloksi (0%, 10% tai 20%)

*Jos ansiotuloveroprosentti on pienempi, verotuksessa voidaan

vaatia kaiken olevan ansiotuloa.

*Pääomatuloa verotetaan 30%, yli 50.000 euron osuutta 32%.



Toiminimi
+ Verotetaan elinkeinoverolain mukaan

+ Parempi mahdollisuus vähentää tulonhankkimiskuluja

+ Ammattimaisuus

+- Suorittaa itse tuloveron kuukausittain (ennakonperintärekisteri)

+ Osa tulosta pääomatuloa

- Kirjanpitovelvollisuus



Osakeyhtiö
• Helppo perustaa verkossa – 275 €. Osuuspääomavaatimus poistui 2019.

• Kahdenkertainen kirjanpito, pitää laatia säännöt ja perustamiskirja.

• Teoriassa ei henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista.

• Verotuksellisesti edullisin, jos yhtiöllä paljon omaisuutta (esim. kuvaajat).

• Mahdollistaa tulon jakamisen eri verovuosille. Yhtiön tulosta verotetaan 
kuitenkin erikseen.

• Helpointa vähentää kuluja verotuksessa.



Osakeyhtiö
+ Ei henkilökohtaista vastuuta yritystoiminnan veloista.

+ Tulon kohdistaminen eri verovuosiin

- Yrittäjän työttömyysturvaa vaikea saada.

- Vaatii kirjanpitäjän.



Työosuuskunta
• Osuuskunnassa tehtävä työtä samalla tavalla kuin muissa freemuodoissa.

• Palkansaajan työttömyysturva-asema, jos vähintään 7 jäsentä

• Liitolla oma osuuskunta Mediakunta!

• Osuuskunnassa voi olla oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan

*Eläkkeet TyEL mukaan, voi kuulua työttömyyskassaan

*Nämä asiat on otettava huomioon palkkiossa (työnantajan

työeläkevakuutusmaksu 18% + työntekijän osuus n. 5%)



Työosuuskunta
+ Työkaverit

+ Kustannusten jakaminen

- Kulut voivat olla suuria, mutta kuluilla ei pyritä

tekemään voittoa.

Kenelle: Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavalle, freelancer-uraa

kokeilevalle



Laskutuspalvelu
• Laskutusyhtiö Eezy, Ukko.fi jne.

• Laskutusyhtiön ja työnsuorittajan välillä sopimus.

• Työttömyysturvassa henkilö tulkitaan yrittäjäksi.

• Palkasta pidätetään laskutusyhtiön kulut n. 5-10% - voi

vähentää henk. koht. verotuksessa.

• Yritystoimintaan liittyviä kuluja hankala vähentää.

• Eläkevakuutusta ei voi vähentää verotuksessa.



Laskutuspalvelu
+ Ei byrokratiaa

Kenelle: Vähän keikkoja tekevät ja tilanteisiin, joissa toimeksiantaja ei halua 
maksaa palkkiota verokortilla.



Tilastotietoa freelancerien toimintamuodosta
Freetyömarkkinatutkimus 2019 vastaajat:

● Runsas neljännes (28 %) sijoittaa itsensä ryhmään ”freelancer 
verokortilla”. 

● Toiminimeä käyttää 45 prosenttia.
● Henkilöyhtiötä käyttää 2 % (Ay, Ky).
● Osakeyhtiössä toimii 11 prosenttia.
● Osuuskunnassa on 6 prosenttia (heistä puolet on liiton omassa, puolet 

jossain toisessa osuuskunnassa).
● Laskutuspalvelun kautta toimii 4 prosenttia.
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