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Toimittajan toimintamuodot
Toimintamuoto Hyödyt ja haitat: Kenelle:

Freelance-verokortti + Toimeksiantaja pidättää verot

+ Työttömyysturvaa on helpoin saada, jos 

toimeksiannot vähenevät.

- Verotus tuloverolain mukaan (pienemmät 

matkakulut ja päivärahat)

- Verosuunnittelu olematonta

- Kirjoittavat toimittajat

Toiminimi + Verotetaan elinkeinoverolain mukaan

+ Suuremmat matkakulut ja päivärahat

+ Parempi mahdollisuus vähentää

tulonhankkimiskuluja

+ Ammattimaisuus

+- Suorittaa itse tuloveron kuukausittain

(ennakonperintärekisteri)

+ Osa tulosta pääomatuloa

- Yksinkertainen kirjanpitovelvollisuus

- Kaikki

Osakeyhtiö + Ei henkilökohtaista vastuuta yritystoiminnan 

veloista.

+ Tulon kohdistaminen eri verovuosiin

- Tuplaverotusongelmat

- Yrittäjän työttömyysturvaa vaikea saada.

Valokuvaaja ja graafikot, 

joilla suuri laskutus ja suuret 

kulut. 



Toimittajan toimintamuodot
Toimintamuoto Hyödyt ja haitat: Kenelle:

Työosuuskunta Vähintään 1 jäsen

+ Työkaverit

+ Kustannusten jakaminen

+ Palkansaajan sosiaalioikeudellinen asema, 

jos vähintään 7 jäsentä.

- Kulut voivat olla suuria, mutta kuluilla ei 

pyritä tekemään voittoa.

- Ansiosidonnaista 

työttömyyspäivärahaa 

saavalle, freelancer-uraa 

kokeilevalle

Laskutusyhtiöt + Ei byrokratiaa

- Laskutusyhtiö vie välistä 5-10% suuruisen 

palkkion

- Ei helppo vähentää verotuksessa toimintaan 

liittyviä kuluja.

- Vähän keikkoja tekeville

Avoin- ja 

kommandiittiyhtiöt

- Työpareille

- Verotus kuten toiminimellä



Kevyet muodot



Free-verokortti

 Sopii sekä työsuhteiselle että käyttökorvausta saavalle ei-työsuhteiselle.

 Useampi toimeksiantaja samanaikaisesti.

 Kopio toimeksiantajalle, joka suorittaa ennakonpidätyksen.

 Hankalampi vähentää liiketoimintaan liittyviä menoja.

 Verotetaan tuloverolain mukaan:

-Matkakustannusvähennys ja päivärahaoikeus on pienempi.

- 0,25 euroa / km (muut toimintamuodot: 0,45 euroa / km)
- Päiväraha yli 6 tunnin työmatkalta: 12 euroa v. 17 euroa
- Päiväraha yli 10 tunnin työmatkalta: 24 euroa v. 38 euroa.

- Ulkomaan päivärahat voi vähentää normaalisti.



Laskutusyhtiöt

 Laskutusyhtiö Eezy, Ukko.fi jne.

 Laskutusyhtiön ja työnsuorittajan välillä näennäinen työsopimus

 Eläke TyEL-mukaan.

 Työttömyysturvassa henkilö tulkitaan joka tapauksessa yrittäjäksi. 

 Palkasta pidätetään laskutusyhtiön kulut n. 5-10%.

 Yritystoimintaan liittyviä kuluja hankala vähentää. 

 Eläkevakuutusta ei voi vähentää verotuksessa. YEL-vakuutuksen 
verovähennyskelpoisuuden hyöty n. 36% 30.000 euron tuloilla.
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Työosuuskunta

 Osuuskunnassa tehtävä työtä samalla tavalla kuin muissa 
yrittäjämuodoissa.

 Osuuskunnassa vähintään 1 henkilö

 Osuuskunnassa voi olla oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan

 Eläkkeet TyEL mukaan, voi kuulua työttömyyskassaan (jos siis vähintään 
7 jäsentä)

 Nämä asiat on otettava huomioon palkkiossa (työnantajan 
työeläkevakuutusmaksu 18% + työntekijän osuus n. 5%)



Yrittäjyyttä korostavat muodot



Toiminimi

 Osoittaa ammattimaisuutta, yrityksellä on nimi.

 Edullinen perustaa: perusilmoitus kaupparekisteriin

 Yhdenkertainen 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.

 Suuremmat päiväraha ja matkakuluvähennysoikeudet.

 Perusilmoitus kaupparekisteriin 110 euroa.



Henkilöyhtiöt 

 Vähintään kaksi yhtiömiestä

 avoin yhtiö (Ay)

 vastuunalaiset, tasavertaiset yhtiömiehet

 kommandiittiyhtiö (Ky)

 vastuunalainen ja äänetön yhtiömies

 kahdenkertainen kirjanpito

 Verotus samoin kuin toiminimellä. Tulo jaetaan kahden 

yhtiömiesten kesken.



Osakeyhtiö

 Nykyisin helppo perustaa verkossa

 Kahdenkertainen kirjanpito

 Osuuspääoma 2500,00 euroa.

 Teoriassa ei henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista.

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

 Helpoin vähentää kuluja verotuksessa.



YEL

 Yrittäjän sosiaaliturvan perusta

 Pakollinen kun työtulo vähintään 7 557,18 (2016)

 Maksaa: 22,5 % (yli 53 v. 23,85 %) yrittäjän työtulosta

 Eläkkeen, perhe-eläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen, sairauspäivärahan 

ja vanheimpainetuuksien peruste.

 Verovähennyskelpoinen kokonaisuudessa

 30.000 työtulolla: 7.110 euroa vuodessa

 Verovähennyksen jälkeen: 4.569,00 euroa vuodessa

 Aloittavan yrittäjän alennus (22 % 48 kk)



Työtulo

 Yrittäjä arvioi työtulon määrän itse vuosittain.

 Sääntönä ”mitä maksaisi, jos joutuisi 

palkkaamaan työntekijän tekemään saman suorituksen”. Ohjeena 

työehtosopimukset jne.

 Työtulon ei tarvitse vastata laskutusta, mutta luovilla aloilla 

käytännössä se on hyvin lähellä sitä.



YEL



YEL ei ole vain eläke, vaan 

sosiaaliturvavakuutus
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Yrittäjän ansiosidonnainen työttömyysturva

 Yrittäjän ansiosidonnainen kerrytetään yrittäjän tai 
ammatinharjoittajan työttömyyskassassa.

 Vuosimaksu on 2,7% vakuutetusta tulosta ja 2% 5800 euron ylittävältä 
osalta.

 Keskimäärin 30.000 euron ansiolla: 618,40 euroa / v.

 Yrittäjän työttömyyspäivärahaan on oikeus, jos henkilö lopettaa 
yritystoiminnan ja on ollut kassan jäsen 15 kk

 Lisätietoa www.ayt.fi

http://www.ayt.fi/


Veroasiat



Tulonhankkimiskulut

 Elantomenot eivät ole vähennyskelpoisia.

 Tuloon liittyvät hankintakulut ovat. Yleensä tietokone ja 

tietoliikenneyhteydet ovat 100%, jos niillä hankintaan huomattavia tuloja.



Mediakunta Osk

Osuuskunta journalisteille ja viestinnän alan ammattilaisille



Mikä on Mediakunta?

- Mediakunta on Journalistiliiton lisäpalvelu kaikille liiton 
jäsenille

- Pääsääntöisesti mediakuntaan halutaan ammattitekijät

- Mediakunta on osuuskunta

- Osuuskunta on yhteisyrittämistä

- Osuuskuntaan liitytään maksamalla liittymismaksu ja 
osuuspääoma

- Osuuskunnassa jäsenet omistavat osuuskunnan ja päättävät 
sen asioista

- Journalistiliitto on osuuskunnassa mukana ja liitto 
pääomittaa osuuskuntaa



Mediakunnan palvelut

- Mediakunta tarjoaa

- Työ on työsuhteista

- Digitalisaatio:

- Kaikki byrokratia hoidetaan verkossa etukäteen

- Laskutuksen ulkoistus

- Kulukorvauksien vähentäminen samanaikaisesti (haastattelukulut 
ja materiaalikulut)

- Myyntireskontra

Myöhemmin:

- Työtilojen etsiminen

- Työtilaisuuksien etsiminen, yhteydenpito lehtitaloihin

- Työterveyshuollon selvittäminen

- Toiminnanjohtajalla keskeinen rooli 



Mediakunnan palvelut

 Sivuilla esitetään jäsenistön työpanosta

 Toiminnanjohtaja 

 Käytössä myös liiton normipalvelut:

 1. Koulutus ja 2. Lakimiesapu

 Free-yhdistys 



Vähennykset

 Palkkioon liittyvät vähennykset välittömästi laskutuksen 

yhteydessä

 Isommat kalustohankinnat omassa verotuksessa 

tulonhankkimiskuluina.

 Jos tulonhankkimismenot yli 620 euroa

 Vaaditaan verottajalta itse



Järjestelmä Osuuskunnan 

jäsen

Lasku: Ilmoitetaan asiakas ja ilmoitetaan työtunnit.

Lisätään palveluun oma verokortti

Toiminnanjohtaja: 

Hyväksyy laskun

Lasku maksetaan tilille

Henkilö saa työtodistuksen ja 

työsopimuksen

Freelancerille 

maksetaan palkkaa

Henkilö voi 

ilmoittaa 

haluavansa 

työvälineen 



Mitä palkasta peritään?
Palkkio: 450 €

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 110,70 €

- Työntekijän osuus verovähennyskelpoinen

Osuuskuntamaksu: 36,00 €

Tapaturmavakuutusmaksu: 31,50 €

Työttömyysvakuutusmaksu: 6,75 €

Liiton jäsenmaksu ja kassamaksu 6,30 €

Käteen jäävä osuus: 265,05 €

Palkkio: 100 €

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 24,60 €

- Työntekijän osuus verovähennyskelpoinen

Osuuskuntamaksu: 10,00 €

Tapaturmavakuutusmaksu: 7,00 €

Työttömyysvakuutusmaksu: 1,50 €

Liiton jäsenmaksu ja kassamaksu 1,40 €

Yhteensä: 56,90 €



Mitä mediakunta ei ole?

- Ei ole tarkoitettu työttömyysetuuksien maksimointiin tai sillä työskentelyyn.

- Ei takaa täystyöllisyyttä kenellekään

- Ei takaa ylimääräisiä tuloja

- Kysymys on yhteisyrittämisestä ja keskittämisestä

- Edelleen tulee hinnoitella työ itsenäisesti ja neuvotella siitä

- Palkka ja lomat maksetaan laskutetun palkkion mukaan



Edunvalvontatavoite

- Pitkällä tähtäimellä pyritään parempaan edunvalvontaan

- Yhdessä saamme enemmän aikaiseksi

- Informaatiotavoite

- Palkkiotietoisuus ja niistä neuvotteleminen



Mitä maksaa?

- Liittymismaksu 99 € ja osuuspääomamaksu 1 €

- Suunniteltu palkkio budjetin mukaan: 8%-10% 

(ei ole vielä vahvistettu)

- Budjetti on laadittu +-0 eli otettu huomioon toiminnasta 

aiheutuvat kulut



Kiitos!


