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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

Opinnäytetyön aihe, sivutoimiyrittäjyys, tipahti ikään kuin vahingossa eteeni. Aloit-

taessani työt Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskuksessa helmikuussa 2013 kiinnitin 

huomiota asiakaslomakkeisiin, joihin mahdolliset uudet yrittäjät ruksasivat joko 

päätoimen tai sivutoimen. Tästä lähti kiinnostukseni sivutoimiseen yrittämiseen, 

mitä se käytännössä on.  

Idea keskittyä sivutoimiyrittäjän taloudellis-juridisiin oikeuksiin lähti siitä, kun aloit-

tavalle sivutoimiyrittäjälle ei ole selvää ohjeistusta. Monet asiat esimerkiksi perus-

tamisen suhteen tapahtuvat samalla lailla, kuin päätoimisenkin yrityksen perusta-

misessa. Työssä selvitetään, mitä sivutoimiyrittäjän pitäisi erityisesti ottaa huomi-

oon yritystä perustaessaan. 

Työn toimeksiantajana on SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri yhteistyössä Vaasan 

yliopiston Levón-instituutin kanssa toteuttama ESR-hanke ”Sivutoimiyrittäjästä 

päätoimiyrittäjäksi - kasvupotentiaalin löytäminen ja kasvun tukeminen”. Hanketta 

rahoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja se ajoittuu vuosille 2012–2014. Hank-

keen tiimoilta on aiemmin tehty kolme opinnäytetyötä, mutta ne ovat spesifioitu-

neet eri teemoihin.  

Vaikka sivutoimiyrittäjyyttä on tutkittu Suomessa poikkeuksellisen vähän, on sivu-

toimiyrittäjyys lisääntymässä. Ilkan artikkelissa ”Uusi yrittäjä usein sivutoiminen” 

[viitattu 12.11.2013] havainnollistetaan, että vuonna 2008 sivutoimisia yrityksiä oli 

perustetuista yrityksistä alle kymmenen prosenttia, mutta vuonna 2010 joka kuu-

des perustettu yritys oli sivutoiminen. 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehdyttää aloittava sivutoimiyrittäjä toimialas-

ta riippumatta yritysmuotojen eroihin, niiden verotukseen, etuuksiin sekä työttö-

myysturvaan. Tarkoituksena on saada valmis pienopas, joka kompaktissa muo-



8 

 

dossa auttaa sivutoimiyrittäjäksi ryhtyvää ihmistä ymmärtämään ja saamaan käsi-

tystä vastuista, jotka tulevat yhtiömuodon mukana. Opinnäytetyössä keskitytään 

sivutoimiyrittäjän kannalta yhtiömuodon valintaan, niiden eroavaisuuksiin perusta-

misen, kassavirtatoiminnan, verotuksen ja hallinnon suhteen. Valmiissa oppaassa 

on esimerkit sivutoimiseen yrittäjyyteen kolmesta eri näkökulmasta: opiskelijan, 

palkansaajan ja eläkeläisen.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa avataan kunkin yritysmuodon perusasiat. Vero-

tuksen suhteen keskitytään siihen, mitä on ensimmäisenä yritystoiminnan vuotena 

otettava huomioon sekä henkilöyhtiöiden että osakeyhtiön näkökulmasta. YEL-

vakuutus-luvussa selvitetään pakollisen eläkevakuutuksen ottamisen ehdot ja rajat 

ja viimeisimpänä perehdytään sivutoimiyrittäjän työttömyysturvan mahdollisuuksiin 

ja vaatimuksiin.  

Esimerkeissä avataan opiskelijan, palkansaajan ja eläkeläisen tulorajoja, verotusta 

sekä vertaillaan eri yhtiömuotoja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Tässä koh-

dassa avataan myös kullekin esimerkille sivutoimiyrittämisen vaikutukset opiske-

luihin ja valmistumisen jälkeiseen aikaan, työpaikkaan ja työttömyysturvaan sekä 

eläkkeisiin. 

Opinnäytetyön tavoite on yleishyödyllinen, helposti ymmärrettävä sivutoimiyrittäjän 

pienopas yritysmuotoihin ja työttömyysturvaan. Tavoitteena on selittää mahdolli-

simman yksinkertaisesti ja selkeästi, kuinka yritysmuodot eroavat toisistaan ja 

minkä yritysmuodon valitseminen sopii missäkin vaiheessa elämää olevan sivu-

toimiyrittäjän arkeen.  

1.3 Aiheen rajaus 

Tämä opinnäytetyö ei pureudu sivutoimiyrittämisen tai yrittäjyyden teorian tutkimi-

seen, vaan työssä keskitytään laatimaan käytännön opas aloittavalle sivutoimiselle 

yrittäjälle. Oppaassa tarkastellaan yleisimpiä yritys- ja yhtiömuotoja sekä perehdy-

tään sivutoimiyrittäjänä olemisen vastuisiin. Työssä ei käsitellä yrityksen perusta-

mista. 
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Yritysmuodoista mukaan on otettu yleisimmät sivutoimiyrittäjyyttä harjoittavat yri-

tysmuodot: ammatin- ja liikkeenharjoittaja (toiminimi), avoin yhtiö ja kommandiitti-

yhtiö sekä osakeyhtiö. Työssä ei käsitellä osuuskuntaa, sillä se ei ole vielä aina-

kaan yksityisen sivutoimiyrittäjän kannalta mahdollinen vaihtoehto, mutta tämä 

saattaa pian olla mennyttä. Juvonen [viitattu 12.11.2013] kirjoittaa Kauppalehden 

verkkojulkaisussa osuuskuntalain on muuttumisesta 1.2014 lähtien ja uudistuk-

seen on ehdotettu, että henkilö voisi perustaa osuuskunnan myös yksin. 

Opinnäytetyössä keskitytään kolmeen mahdolliseen sivutoimiyrittäjä-ryhmään: 

opiskelijaan, työntekijään ja eläkeläiseen. Tästä opinnäytetyöstä on jätetty pois 

vanhempainvapaalla harjoitettava sivutoimiyrittäjyys.  

Osakeyhtiön verotusta koskevassa osiossa käsitellään vain osingon nostamista 

sivutoimiyrittäjän omistamasta osakeyhtiöstä. Tässä opinnäytetyössä ei avata 

osingon verotusta listatusta yhtiöstä tai muiden osakkeiden tuomista osingoista. 

1.4 Opinnäytetyön muodostuminen 

Tämä opinnäytetyö tehdään toiminnallisena opinnäytetyönä. Toiminnallinen opin-

näytetyö tavoittelee käytännön toiminnan ohjeistamista tai opastamista, toiminnan 

järkeistämistä tai järjestämistä (Vilkka 2010). Tässä tapauksessa tavoitellaan käy-

tännön järkeistämistä sekä opastamista. Tavoitteena on luoda käytännöllinen aloit-

tavan sivutoimiyrittäjän opas yritysmuotoihin ja työttömyysturvaan.  

Opinnäytetyö pitää sisällään viisi osaa. Johdannossa käsitellään työn taustoja, 

tarkoitusta ja tavoitteita sekä avataan keskeiset käsitteet yrittämisestä ja sivutoi-

miyrittäjyydestä. Toisessa pääluvussa käydään läpi teoriaa yritysmuodoista, niiden 

perustamisesta ja verotuksesta, sekä yrittäjyyden juridisista vaikutuksista vakuu-

tuksiin ja työttömyysturvaan. Kolmantena sovelletaan teoriaa eri lähtökohtaisille 

sivutoimiyrittäjille. Neljännessä pääluvussa kuvataan oppaantekoprosessi ja vii-

meisessä luvussa on työn johtopäätökset ja arviointi. 
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1.5 Keskeiset käsitteet 

1.5.1 Yrittäjyys 

Huuskosen (1995, 32) mukaan yrittäjyys on nähtävä laajana yleiskäsitteenä, sillä 

usein yrittäjyydellä tarkoitetaan myös yrittäjähenkeä. Hänen mukaansa yrittäjyys 

tuo ihmisille mieleen itsenäisyyden, vastuun kantamisen, aloitekyvyn sekä työha-

lun. Yrittäjyys on myös toimintaa yrityksen perustamiseksi, hoitamiseksi ja kehit-

tämiseksi.  

Yrittäminen on ammattitaidon, sosiaalisten taitojen ja kielitaidon hyödyntämistä 

oman liikeidean toteuttamisessa (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Yri-

tystoiminnan tavoite on yrityksen menestyminen ja voiton tuottaminen. Yrittäminen 

on riskien ottamista ja niiden ymmärtämistä kannattavan yritystoiminnan tekemi-

sessä.  

Yrittäjä on yrityksen omistaja tai osa-omistaja, joka työskentelee yrityksessä 

(Huuskonen 1995, 35). Yrittäjän ominaisuuksiin yhdistetään yksilön aloitteellisuus, 

työmotivaatio, innostus, luovuus, kilpahenkisyys ja riskien hyväksyminen osana 

liiketoimintaa.  

1.5.2 Sivutoimiyrittäjyys 

Sivutoiminen yrittäjyys on yritystoimintaa, jossa henkilö ansaitsee elantonsa pää-

asiassa muilla tavoin kuin itsenäisenä yrittäjänä (Lith 2010). Sivutoimiyrittäjyyden 

edellytys on olla jostain sivutoiminen, kuten opiskeluista tai palkkatyöstä. Päätoi-

menaan henkilö voi myös olla esimerkiksi eläkkeellä tai vanhempainvapaalla.  

Liikeidean sivutoimiyrittäjä saa yleensä harrastuksesta, työstä tai halusta toteuttaa 

itseään (Uusyrityskeskus 2013). Haastattelun mukaan sivutoimiyrittäjyys on huo-

mattavasti riskittömämpää kuin päätoiminen yrittäjyys, sillä elanto ansaitaan muu-

alta, eikä yrityksen toiminnan tuottoisuus nosta paineita. Sivutoimiyrittäjyys on lä-

hes riskitön tapa selvittää, onko markkinoilla tarvetta kyseisen toimialan yritykselle.  
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2 SIVUTOIMIYRITTÄJYYDEN JURIDINEN PUOLI 

2.1 Yritystoiminta ja yritysmuodot 

Yleisimmät yritysmuodot ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin- ja komman-

diittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta (Suomen Yrittäjät [viitattu 12.11.2013]). Tässä 

työssä käsitellään niistä sivutoimiyrittäjille sopivimmat, eli yksityinen elinkeinon 

harjoittaja, avoin- ja kommandiittiyhtiö ja osakeyhtiö. 

Kaikkien yritysmuotojen on rekisteröidyttävä vaadittaviin rekistereihin: kauppare-

kisteriin sekä verohallinnon rekistereihin, joita ovat verohallinnon asiakasrekisteri, 

arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja ennakkoperintärekisteri. 

2.1.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi 

Suomessa kenellä tahansa luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus toimia yksityi-

senä elinkeinonharjoittajana, kunhan hänellä on pysyvä asuinpaikan Euroopan 

talousalueelta (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Yksityinen elinkeinon-

harjoittaja voi käytännössä harjoittaa liiketoimintaa yksin tai puolisonsa kanssa 

yhdessä, mutta tällöin yritys rekisteröidään vain toisen puolison nimiin.   

Yksityiset elinkeinonharjoittajat jaetaan kahteen luokkaan: ammatinharjoittajiin ja 

liikkeenharjoittajiin (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013) Näistä molemmat 

tekevät työtä omaan lukuunsa. Erona on, että ammatinharjoittajalle riittää yhden-

kertainen kirjanpito ja hän voi toimia ammatissaan ilman vakinaista toimipaikkaa ja 

ulkopuolista työvoimaa. 

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa merkinnät tehdään rahan liikkumisen perusteella: 

maksuperusteisesti kirjataan tulot, menot, korot, verot sekä tavaroiden tai palvelu-

jen oma käyttö (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Siinä kuvataan yrityk-

sen tulot ja menot. Yhdenkertaisen kirjanpidon tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, 

mutta varsinaista tasetta ei tehdä. Ammatinharjoittaja on yritysmuodoista ainoa, 

jolla kirjanpito riittää yhdenkertaisena suoritettuna. 
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Villan, Ossan ja Saarnilehdon (2007, 20–21) mukaan ammatinharjoittaja on itse-

näinen yrittäjä, jonka pääasiallinen panos on oma henkilökohtainen ammattitaito, 

johon on saatu koulutus sekä käytännön pätevyys. Heidän mukaan itsenäisyys 

tarkoittaa tässä sitä, että yrittäjä harjoittaa ammattia omalla nimellään, omaan lu-

kuunsa sekä omalla riskillään.  

Liikkeenharjoittaja on yrittäjä, jolla on joko pysyvä toimipaikka tai joka voi työllistää 

toisia henkilöitä tai molempia. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2013). Liik-

keenharjoittajan kirjanpidon on oltava kahdenkertaista laajemman toiminnan vuok-

si. 

Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen liiketapahtuma merkitään vähintään 

kahdelle tilille: debet- (veloituskirjaus) ja kredit-tilille (hyvityskirjaus). Kahdenkertai-

sen kirjanpidon tilimerkinnät kertovat hyvin syyn rahan liikkumiseen ja rahatilin, 

johon sitä käytetään. Kahdenkertaisen kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpäätös 

laskujen päiväysten ja palveluiden vastaanottamisen perusteella. Siihen sisältyy 

tilikauden tuloslaskelma ja tase, sekä näiden liitetiedot ja tase-erittelyt. Kaikkien 

yhtiömuotojen, ammatinharjoittajaa lukuun ottamatta, on pidettävä kahdenkertaista 

kirjanpitoa. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle. 2013) 

Villan, ym. (2007, 22–23) mukaan on muistettava, että yrittäjän ja yrityksen talous 

on yhteinen. Yrityksen liiketoiminnasta syntyvät velvoitteet ovat yrittäjän omia vel-

voitteita ja yrityksen sitoumukset ovat yrittäjän sitoumuksia, joista tämä itse vas-

tuussa koko omaisuudellaan, vaikka ne tehtäisiinkin yrityksen nimissä. Myös ri-

kosoikeudellinen vastuu on toiminimiyrittäjällä sama kuin kenellä tahansa luonnol-

lisella henkilöllä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa henkilökohtaisesti yrityk-

sen tappiosta, mutta vastaavasti elinkeinotoiminnan voitot kulkeutuvat suoraan 

yrittäjän omaan taskuun.  

Yrittäjä itse tekee kaikki elinkeinotoimintaansa liittyvät oikeustoimet (Villa ym. 

2007). Kun yrittäjä tekee itse kaikki päätökset, joista on vastuussa, ei toiminimellä 

ole muita hallintoelimiä. Tästä syystä päätösten vakuudeksi ei tarvita erillisiä pöy-

täkirjoja.  
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Vaikka yrittäjä omistaakin yrityksensä, on henkilökohtainen talous pidettävä eril-

lään yrityksen taloudesta. Tämä onnistuu kirjanpidon avulla, jonka yrittäjä on joka 

tapauksessa velvollinen tekemään.  

Lehtosen (2012 [viitattu 15.10.2013]) mukaan yksityinen elinkeinonharjoittaja tun-

netaan paremmin yleiskielessä toiminimenä. Lainsäädännössä toiminimellä kui-

tenkin tarkoitetaan yrityksen nimeä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole välttä-

mätöntä rekisteröidä toiminimeään kaupparekisteriin, mutta mikäli yrityksen liike-

toiminta on luvanvaraista tai sitä harjoitetaan kodin ulkopuolella olevassa liiketilas-

sa tai töissä on perheen ulkopuolisia henkilöitä, on toiminimi rekisteröitävä. (Yksi-

tyisen toiminimen perustamisilmoitus [viitattu 15.10.2013]). 

Uusyrityskeskuksen (2013) mukaan toiminimen perustaminen on yksinkertaisinta 

ja helpointa kaikista yritysmuodoista: toiminimen rekisteröiminen onnistuu ilmoi-

tuksella kaupparekisteriin. Tällä hetkellä toiminimen kaupparekisteriin ilmoittami-

sen käsittelymaksu on 105 euroa, ja se on maksettava ennen kuin lomakkeet lä-

hettää Patentti- ja rekisterihallitukseen. (Yksityisen toiminimen perustamisilmoitus 

[viitattu 15.10.2013]). 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan lopettaminen on Uusyrityskeskuksen 

(2013) mukaan niin ikään yksinkertaisinta ja nopeinta. Kaupparekisteriin lähete-

tään lopettamisilmoitus ja yritystoiminta lopetetaan. Koska yrityksen varat ja / tai 

velat ovat jo yrittäjän omaisuutta, ei erillistä omaisuudenjakoa tarvitse suorittaa.  

2.1.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö 

Avoin- ja kommandiittiyhtiö ovat muodoltaan henkilöyhtiöitä. Henkilöyhtiön perus-

tamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä eli yhtiömiestä (Perustamisopas alka-

valle yrittäjälle 2013). On kuitenkin mahdollista, että yhtiömiehenä toimii oikeus-

henkilö eli yritys tai yhteisö. Avoimessa yhtiössä ainakin yhdellä yhtiömiehellä on 

oltava pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Kommandiittiyhtiössä sama 

pätee ainakin yhteen vastuunalaiseen yhtiömieheen.  

Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet sijoittavat yhtiöön yhtiöpanoksen, joksi riittää yh-

tiömiehen oma työpanos (Immonen 2002, 33–34). Sijoittaa voi työn lisäksi rahaa 
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tai omaisuutta. Avoin yhtiö on osakkaistaan erillinen oikeushenkilö, eli yhtiön lu-

kuun voidaan tehdä sitoumuksia ja sopimuksia ja yhtiö voi niitä kantaa tai niihin 

vastata tuomioistuimessa ja viranomaisten luona.  

Immosen (2002, 33) mukaan avoimen yhtiön tunnusomaisia piirteitä ovat yhtiö-

miesten laaja sopimusvapaus yhtiön asioissa sekä keskinäisten suhteiden järjes-

tämisessä. Tästä vastapainona taas on yhtiömiesten henkilökohtainen, rajaton 

vastuu yhtiön velvoitteista. Tämä johtuu siitä, että yhtiömiehet itse osallistuvat suo-

raan yhtiön hallintoon ja johtoon.  

Perustamisoppaassa (2013) painotetaan vastuun jakautumista: avoimessa yhtiös-

sä kaikki yhtiömiehet ovat tasavertaisesti vastuunalaisia. Mikäli yksi yhtiömies te-

kee sitoumuksen, ovat siitä myös muut vastuussa. Avoimessa yhtiössä kaikki yh-

tiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. 

Immosen (2002, 34) mukaan avoin yhtiö on joustavan osakashallintansa vuoksi 

sopiva toimintaan, jossa mukana on pienehkö määrä henkilöitä ja jossa ei oteta 

suuria vastuita. Rajoittamattoman henkilökohtaisen vastuun vuoksi on kuitenkin 

välttämätöntä, että yhtiömiehet voivat luottaa toisiinsa. Tämä on tärkeää siksi, että 

avoimessa yhtiössä päätöksiin vaaditaan yhtiömiesten yksimielisyys, ellei muun-

laista päätösmekanismia ole. Avoin yhtiö on näin ollen yleisimmin valittu perheyri-

tysten yhtiömuodoksi. Immonen (2002, 34) painottaa avoimen yhtiön olevan altis 

ongelmille juuri yhtiömiesten välien tulehtumisen vuoksi.  

Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä: vastuunalaisia ja äänettömiä 

(Immonen 2002, 40). Äänettömät yhtiömiehet eivät osallistu yhtiön hallintoon, vaan 

he toimivat yhtiössä niin sanotusti sijoittajina. Äänettömiä yhtiömiehiä on oltava 

vähintään yksi, mutta heitä voi olla myös useampia.  

Äänettömän yhtiömiehen panos yhtiöön on yleensä rahaa tai rahanarvoista omai-

suutta ja he saavat korkoa voitosta (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). 

Laissa ei määritellä, kuinka suuri äänettömän yhtiömiehen panoksen täytyy olla.  

Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, jonka 

asema yhtiössä on sama kuin avoimessa yhtiössä: vastuunalainen yhtiömies vas-
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taa yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan, mutta äänetön vastaa vain sijoitta-

mallaan panoksella (Immonen 2002, 41). 

Avoin- ja kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten välisellä sopimuksella, eli 

yhtiösopimuksella, jossa sovitaan yhtiön olevan toteuttamisen välineenä elinkeino-

toiminnan harjoittamisena yhteiseen lukuun (Villa ym. 2007, 24). 

Sopimukseen on kirjattava yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. (Perusta-

misopas alkavalle yrittäjälle 2013). Sopimukseen kirjataan myös yhtiömiesten ni-

met, osoitteet sekä heidän yhtiöpanoksensa. Sopimuksessa tulee ilmetä, kenellä 

on yhtiön toiminimenkirjoitusoikeus, kuka on mahdollinen toimitusjohtaja, mikä on 

tilikauden pituus, kuinka mahdolliset tilintarkastajat valitaan, sekä mikä on yhtiö-

miesten osuus yhtiön omaisuudesta ja sen voitosta, sekä kuinka yhtiösopimus 

voidaan myöhemmin purkaa tai irtisanoa. Sopimuksessa voidaan myös määrittää 

yhtiömiesten rajattu vastuu, jos näin halutaan.  

Avoin- ja kommandiittiyhtiö tulee rekisteröidä kaupparekisteriin ja Verohallintoon, 

vaikka sillä ei ole oikeutta luovaa merkitystä (Villa ym. 2007, 27). Henkilöyhtiöt tu-

levat oikeustoimikelpoisiksi, kun yhtiösopimus astuu voimaan.  

Rekisteröintilomakkeen allekirjoittaa avoimen yhtiön puolesta yhtiömies tai tämän 

valtuuttama henkilö ja kommandiittiyhtiön puolesta vastuunalainen yhtiömies. 

(Avoimen- ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus 2013). Liitteenä Patentti- ja 

rekisterihallitukselle täytyy lähettää alkuperäinen yhtiösopimus. Vuonna 2013 hen-

kilöyhtiön rekisteröintimaksu on 225 euroa, joka on maksettava etukäteen ennen 

rekisteröintipapereiden lähettämistä. Rekisteripapereiden liitteenä on oltava kuitti 

maksetusta käsittelymaksusta.  

Henkilöyhtiöstä yhtiömies ja vastuunalainen yhtiömies voivat tehdä yksityisnostoja, 

kuten toiminimiyrittäjäkin, mutta yhtiösopimuksessa on syytä sopia suhteet, kuinka 

varoja nostellaan. Yhtiö voi myös maksaa palkkaa yrittäjille, mutta näin ollen yhtiön 

on maksettava siitä sosiaalikulut, joten edullisemmaksi tulee tehdä yksityisnostoja, 

jotka verotetaan jo yhtiön verotuksessa. Henkilöyhtiö on velvollinen pitämään toi-

minnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa. 
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2.1.3 Osakeyhtiö 

Lehtonen (2012 [viitattu 5.11.2013]) kirjoittaa, että osakeyhtiö on kaikista yhtiö-

muodoista monimutkaisin, mutta kaikista yhtiömuodoista se tarjoaa eniten vaihto-

ehtoja ja kasvumahdollisuuksia.  

Osakeyhtiömuotoja on kahdenlaisia: yksityinen osakeyhtiö (oy) ja julkinen osake-

yhtiö (oyj). (Villa ym. 2007, 58). Näistä yhtiömuodoista molemmat ovat osakkeen-

omistajistaan erillisiä oikeushenkilöitä rekisteröinnistään lähtien. Yksityisen osake-

yhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 

euroa. Koska opinnäytetyönä on sivutoimiyrittäjille tehtävä opas, keskitytään aino-

astaan yksityiseen osakeyhtiöön. 

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö tai yhteisö (Villa ym. 2007, 58). 

Tässä yhtiömuodossa osakkeenomistaja vastaa yhtiön sitoumuksista ja velvoitteis-

ta ainoastaan sijoittamallaan pääomalla, ellei ole mennyt takaamaan lainoja osa-

keyhtiön puolesta. Näin ollen osakeyhtiö-muodon valitseminen on kaikkein varmin 

tapa suojata osakkeenomistajan omaisuus verrattuna henkilöyhtiöön. 

Osakeyhtiön pakollisia toimielimiä ovat yhtiökokous ja hallitus. Osakkeenomistajat 

päättävät osakeyhtiön asioista yhtiökokouksessa. (Villa ym. 2007, 72). Henkilö, 

jolla on enemmän osakkeita, omaa myös enemmän päätösvaltaa yhtiössä. Osa-

keyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat (mts.79). Hallitus 

huolehtii yhtiön hallinnosta sekä edustaa yhtiötä. Mikäli hallituksessa on vähem-

män kuin kolme jäsentä, on hallitukseen valittava yksi varajäsen. Hallitus voi halu-

tessaan valita yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tehtävä on vastata yhtiön juoksevas-

ta hallinnosta (mts.80). 

Osakeyhtiön on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa. Verohallinto (2013) muistut-

taa, että osakeyhtiön rahat ovat aina osakeyhtiön rahoja. Osakkeenomistajalla ei 

ole oikeutta tehdä yksityisottoja yhtiöstä ilman vakavia veroseuraamuksia. Varoja 

yhtiöstä saa ulos ainoastaan palkkana, osinkona, osakaslainana tai vuokratuloina. 

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää kaikkien yhtiötä perustamassa olevien osak-

keenomistajien välisen kirjallisen perustamissopimuksen laatimista (Perusta-

misopas alkavalle yrittäjälle 2013). Perustamissopimuksen allekirjoittaa jokainen 
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osakkeenomistaja ja siihen liitetään yhtiöjärjestys, joka sisältää minimissään kolme 

kohtaa: toiminimen, kotipaikan ja toimialan. Yhtiön toimialaksi voidaan merkitä 

yleistoimiala, joka käytännössä tarkoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa. Näin ollen 

ei ole pakko merkitä jotain tiettyä toimialaa.  

Perustamissopimukseen kirjataan yleensä hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilin-

tarkastus, tilikausi sekä osakkeiden määrä, hinta ja maksupäivä (Perustamisopas 

alkavalle yrittäjälle 2013). Lisäksi sopimuksessa osakkeenomistajat merkitsevät eli 

jakavat osakkeet.  

Osakeyhtiö on rekisteröitävä kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perus-

tamissopimuksen allekirjoittamisesta tai perustaminen raukeaa (Villa ym. 2007, 

64). Yhtiö ei ole lainvoimainen ennen kuin se on merkitty kaupparekisteriin. Perus-

tamisoppaan (2013) ohjeiden mukaan perustamisilmoitukseen liitetään alkuperäi-

nen perustamissopimus ja jäljennös yhtiöjärjestyksestä, jos se ei ole perustamis-

sopimuksen osa. Ilmoitukseen on myös liitettävä todistus (esim. tiliote) siitä, että 

osakepääoma on maksettu yrityksen pankkitilille. Mikäli osakepääomana on ap-

porttiomaisuutta, on siitä oltava KHT- tai HTM-tilintarkastajan lausunto siitä, onko 

omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo.  

Osakeyhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin maksaa 380 euroa, mutta mikäli yrityk-

sen perustaa verkossa YTJ (Yritystietojärjestelmä)-asiointipalvelun kautta, on re-

kisteröinnin hinta 330 euroa. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). 

2.2 Verotus 

”Verovelvollisia ovat luonnolliset eli fyysiset henkilöt ja juridiset eli oikeushenkilöt”, 

kirjoittaa Villa ym. (2007, 163). Toisin sanoen palkan-, eläkkeen- sekä muun tulon-

saajat ja yritykset ja yhteisöt maksavat tuloveroa. Yritykset ja yhteisöt ovat velvolli-

sia myös maksamaan arvonlisäveroa (Verohallinto [viitattu 25.10.2013]). 

Jokainen yrittäjä ja yritys on velvollinen maksamaan tuloveroa yrityksen verotetta-

van tulon perusteella (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Tulovero makse-

taan ennakkoveroina, jäännösverona ja ennakon täydennysmaksuna. Tulovero-

tukseen vaikuttaa olennaisesti yritysmuoto.  
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Yrittäjällä voi olla omassa tuloverotuksessaan niin ansio- kuin pääomatuloja. Pää-

omatuloja kertyy myös yleensä yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden myynnistä, 

vuokratuloista ja/tai tuotoista, kuten osingoista. Pääomatuloista maksetaan veroa 

30 % alle 50 000 eurosta ja sen ylittävästä osuudesta 32 % (Pääomatulot 2012). 

Perustamisoppaan (2013) mukaan ansiotuloa ovat mm. palkka, etuudet (lou-

nasetu, asuntoetu, jne.), eläke ja korvaus (esim. työttömyyskorvaus). Ansiotulon 

verotus on progressiivista eli veroprosentti nousee kun tulot kasvavat. Ansiotulosta 

menevän veron muodostavat valtionvero, kunnallisvero sekä mahdollinen kirkollis-

vero. Kunnallis- ja kirkollisvero määräytyy asuinkunnasta ja seurakunnasta riippu-

en (Tuloverotus [viitattu 25.10.2013]). 

2.2.1 Henkilöverotus 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yrityksestä saama tulo verotetaan yrittäjän omana 

tulona. Verohallinnon (2013) mukaan toiminimiyrittäjä voi valita pääomatulo-

osuudekseen 20 %, 10 % tai sen, että hän ei saa pääomaosuutta lainkaan (0 %). 

Tämä katsotaan edellisen vuoden nettovarallisuuden perusteella: tämän vuoden 

tulosta puhuttaessa pääomatulon kannalta ratkaisevaa on viime vuoden tilinpää-

töksen viimeisen hetken nettovarallisuus. Ensimmäisen yritystoiminnan vuotena 

pääomatulo-osuus lasketaan tilikauden päättymishetken nettovarallisuuden mu-

kaan (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2013). 

Verohallinnon (2013) mukaan toiminimiyrittäjän verotuksessa otetaan huomioon 

henkilön kaikki ansiotulot ja yrittäjä maksaa kaikkien ansiotulojen yhteismäärästä 

veroa progressiivisen veroasteikon mukaan eli mitä enemmän tienaat, sitä enem-

män maksat veroja. Verot maksetaan ennakkoverona, joka määräytyy yrityksen 

perustamisilmoituksessa olevan tilikauden arvioidun verotettavan tulon ja yrittäjän 

muiden tulojen mukaan. Minimiennakkoveron summa on 170 euroa (Ennakkoverot 

[viitattu 25.10.2013]). 

Verohallinnon (2013) mukaan yksityisen elinkeinonharjoittajan ennakkoveron mää-

rää on mahdoton arvioida heti alkuun, sillä mukaan täytyy laskea kaikki muutkin 

kuin vain yritystoiminnasta tulleet tulot: huomioon otetaan myös muut tulot, etuu-
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det, asuinkunta, mahdollinen kirkollisvero, huollettavien lasten määrä, invalidipro-

sentti jne. Tässä tapauksessa kokonaisuus ratkaisee. Vero.fi – sivuilta löytyy las-

kuri, jonka avulla voi kartoittaa ennakkoveron määrää (Veroprosenttilaskuri [viitattu 

10.11.2013]). 

Avoin- ja kommandiittiyhtiö tunnetaan verottajalla elinkeinoyhtymänä (Tuloverotus 

[viitattu 26.10.2013]). Yhtymän tuloverotus jakautuu toiminnan tuloksen laskentaan 

eri tulolähteissä. Tulolähteitä on kolme: elinkeinotoiminnan tulonlähde, maatalou-

den tulonlähde ja henkilökohtainen tulolähde.  

Koposen (2011, 29–30) mukaan kullekin tulolähteelle on oma tuloverolakinsa, joka 

määrää, kuinka tulosta verotetaan. Elinkeinotuloverolain (EVL) mukaan verotetaan 

elinkeinotoimintaa, maatalouden tuloverolain (MVL) mukaan maatalouden tulosta 

ja tuloverolain (TVL) mukaan muun tulolähteen tulosta.  

Koponen (2011, 31) huomauttaa, että tulolähdejaolla on merkitystä esimerkiksi 

tulojen kohdistamiseen tulolähteittäin, sillä vähennykset tehdään tulolähteittäin ja 

tappiot niin ikään vähennetään tulolähteittäin. Tulolähde vaikuttaa myös saatavien 

osinkojen verotukseen toiminimissä ja henkilöyhtiöissä. Verorasituksen taso eriää 

sen mukaan, luetaanko osakkeet henkilökohtaiseen tulolähteeseen vai elinkeino-

toiminnan tulolähteeseen. 

Elinkeinoyhtymän tulo jaetaan yhtiömiesten tulona verotettavaksi sen prosentuaa-

lisen määrän mukaan, mitä yhtiösopimuksessa on omistajuussuhteista määrätty 

(Villa ym. 2007, 230–233). Tulo jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-osuuteen. Pää-

omatulo-osuudeksi voi valita 20 %, 10 % tai 0 %.   

Villa ym. (2007, 228–231) kertoo, että niin yksityisellä elinkeinonharjoittajalla kuin 

avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehillä on oikeus yksityisnostoihin, jotka ovat 

verovapaita. Tämä johtuu siitä, että yrityksen verotettava tulo on yrittä-

jän/yhtiömiesten verotettavaa tuloa. Jos yrittäjää/yhtiömiehiä verotettaisiin heidän 

nostamistaan voitto-osuuksista, muodostuisi verotus kahdenkertaiseksi.  

Sivutoimiyrittäjän kannattaakin lähes poikkeuksetta valita koko yritystulo ansiotu-

lona, sillä pääomatulon verokanta on 30 % vuonna 2013. Pienillä ansiotuloilla 

progressiivisessa verotuksessa verokanta jää helposti alle 30 %.  
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2.2.2 Yritysverotus 

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jonka saama tulo verotetaan osakeyhti-

ön tulona, eikä sen verotus vaikuta yksittäisten osakkaiden verotukseen. Yhteisö-

jen verokanta on vuoden 2013 loppuun asti 24,5 % (Yhteisöjen ennakkoverojen 

maksaminen [viitattu 1.11.2013]). 

Vuoden 2014 alusta alkaen yhteisöverokanta laskee 20 %, jota Verohallinto (2013) 

pitääkin osakeyhtiöille suunnattuna ”vero-alena”, joka saattaa vaikuttaa positiivi-

sesti osakeyritysten perustamismäärään. 

Koposen (2011, 266) mukaan osakeyhtiön kaikkien eri tulolähteiden tuloista yh-

teensä määrätään yhtiölle veroa suhteellisen verokannan mukaan. Osakeyhtiön 

toiminnan tuottama tulo on lähes poikkeuksetta yhtiön omaa tuloa.  

Osakeyhtiön tuloverotuksen määrän saa selville, kun liiketoiminnan tuotoista vä-

hennetään kulut. Näin saadaan selville yhtiön voitto, josta maksetaan yhteisöveroa 

31.12.2013 asti 24,5 % ja 1.1.2014 eteenpäin 20 %.  

Verohallinto (2013) painottaa, että osakkaat voivat nostaa osakeyhtiöstä varoja 

palkkana tai osinkona. Osakeyhtiöstä ei voi tehdä verovapaita yksityisnostoja il-

man vakavia veroseuraamuksia.  

Mikäli sivutoimiyrittäjä nostaa palkkaa osakeyhtiöstään, maksaa yhtiö siitä sosiaa-

li- ja vakuutuskulut, sekä pidättää palkansaajan veroprosentin mukaisen ennakon-

pidätyksen, jonka se tilittää valtiolle (Verohallinto 2013). 

Osinko on yhtiön vapaasta pääomasta jaettavia varoja osakkeenomistajille. (Ko-

ponen 2011, 266–267). Sivutoimiyrittäjän saama osinko voi olla joko kokonaan 

verovapaata, tai se voi tulla jaetuksi verovapaaksi tuloksi, pääoma- ja ansiotuloksi. 

Näiden lisäksi osinkoa voidaan verottaa niin sanotusti työperäisenä osinkona, eli 

verotuksessa koko osinko voidaan rinnastaa palkkaan.  

Verohallinnon [viitattu 5.11.2013] mukaan yhtiöstä saatavan osingon verotus riip-

puu siitä, jakaako yhtiö osinkona yli vai alle 9 % laskettuna osakkeiden matemaat-

tisesta arvosta. Mikäli osakeyhtiö jakaa enintään 9 %, osinko on kokonaan vero-

vapaata tuloa 60 000 euroon saakka ja 60 000 euroa ylittävästä osasta verova-
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paata tuloa on 30 % ja 70 % veronalaista pääomatuloa, jonka maksuprosentti on 

30 %. Jos osinkoa maksetaan enemmän, kuin 9 % laskettuna osakkeen mate-

maattisesta arvosta, 9 %:n ylittävältä osuudelta 30 % on verovapaata ja loput 70 

% on veronalaista ansiotuloa. Nämä tiedot ovat vuoden 2013 tietojen mukaisia ja 

säädökset ovat muuttumassa osingonjaon osalta. 

Verohallinto [viitattu 5.11.2013] ohjeistaa, että osakkeiden matemaattisen arvon 

saa selville jakamalla yhtiön nettovarallisuuden osakkeiden lukumäärällä.  

2.2.3 Arvonlisävero ja ennakkovero 

Arvonlisävero 

Myrsky ja Ossa (2008, 239) määrittelevät arvonlisäveron (lyh. alv., alv tai ALV) 

olevan yleinen kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun hintaan. Alv suorite-

taan vaihdannan jokaisessa vaiheessa ja sen maksaminen on tarkoitus vierittää 

kuluttajille hinnoittelun avulla. Arvonlisävelvollisten yritysten välisissä kaupoissa 

ostaja saa vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä on häneltä laskuttanut. Yritykset 

toimivat veron kantajina ja suorittavat arvonlisäveron tilityksen valtiolle. Arvon-

lisäveroa maksetaan vain kussakin vaihdantaketjun portaassa syntyneestä arvon-

lisästä. 

Koponen (2011, 110) muistuttaa, että yrittäjän tai yrityksen on ilmoittauduttava itse 

arvonlisäverovelvolliseksi, ja tämän lisäksi on ilmoitettava perustietojen muutoksis-

ta (kuten tilikauden pituus, osoite, toimiala, jne.) sekä mahdollisesta toiminnan 

loppumisesta. Verovelvollisen on itse laskettava ja maksettava vero joka kuukausi, 

ilman viranomaisen vahvistusta tai maksuunpanoa.  

Arvonlisäverolain (L 30.12.1993/1501) kolmannen pykälän mukaan 

Myyjä ei ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 
500 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty vero-
velvolliseksi. 

Jos myyjän tilikausi on lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta, 1 mo-
mentissa tarkoitettuna tilikauden liikevaihtona pidetään määrää, joka 
saadaan, kun myyjän tilikauden liikevaihto kerrotaan luvulla 12 ja jae-
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taan tilikauden kuukausien lukumäärällä. Kuukausiksi lasketaan täy-
det kalenterikuukaudet. 

Sivutoimiyrittäjän ei näin ollen ole pakko ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin, jos 

tietää alusta lähtien liiketoiminnan olevan vähäistä. Mikäli kuitenkin liikevaihtoraja 

ylittyy, on siitä ilmoitettava verohallintoon ja yritys on arvonlisäverovelvollinen liike-

toiminnan alkamisesta lähtien: ei vain 8500 euroa ylittävältä osalta vaan joka aino-

asta eurosta, jonka yritys on perustamisensa jälkeen saanut (Koponen 2011, 113). 

Jos raja ylittyy myöhemmin, merkitään yrittäjä taannehtivasti verovelvolliseksi ja 

maksamattomat tilikauden verot tulee maksaa viivästysseuraamuksineen. 

Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin ilmoittaudutaan perustamisilmoituksen yhtey-

dessä (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Vaikka yrityksen liikevaihto olisi 

alle 8500 euroa, voi yritys liittyä arvonlisäverorekisteriin ja maksaa arvonlisäveroa. 

Maksetun liiallisen arvonlisäveron saa takaisin palautuksina.  

Verohallinnon (2013) mukaan yrittäjän on mahdollista saada arvonlisäveron alara-

jahuojennusta, jota saa kun liikevaihto ylittää 8 500 euroa, mutta jää alle 22 500 

euroa. Alarajahuojennuksen avulla yrittäjän on mahdollista saada jo maksamis-

taan arvonlisäverosta palautuksia. Alarajahuojennus lasketaan seuraavalla lasku-

kaavalla: 

vero –   
(liikevaihto – 8 500) x vero  
            14 000   

  (Arvolisäveron alarajahuojennus [viitattu 5.11.2013]) 

Kun yrityksen liikevaihto ylittää 22 500 euroa, ei verovelvollinen ole oikeutettu alv-

alarajahuojennukseen, eli alv-huojennusta ei enää saa. Verohallinnon sivuilta löy-

tyy alv-alarajahuojennuksen laskemiseen käytettävä aputaulukko (Arvonlisäveron 

alarajahuojennus [viitattu 5.11.2013]). 

Verohallinto [viitattu 5.11.2013] vahvistaa, että 1.1.2013 alkaen arvonlisänveron 

yleinen verokanta on 24 % ja alennetut verokannat ovat 14 % ja 10 %. Verohallin-

non (2013) mukaan tähän ei ole tulossa muutosta ainakaan toistaiseksi vuonna 

2014. 
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Yleisen verokannan mukainen 24 % vero suoritetaan myydystä tavarasta, palve-

lusta tai muusta verollisesta tapahtumasta, tähdentävät Kallio, Nielsen, Ojala ja 

Sääskilahti (2013, 479). Arvonlisäverolaissa on kuitenkin monia poikkeuksia, joi-

den verokanta on määritelty yleistä, eli normaalia verokantaa alemmaksi.  

Alennettua 14 % verokantaa sovelletaan ihmisen ruokana ja juomana, sekä eläin-

ten rehuna käytettävien tuotteiden ja aineiden myyntiin, yhteisöhankintaan, maa-

hantuontiin ja muihin myyntiin rinnastettaviin tilanteisiin (Kallio ym. 2013, 480). 

Alimpaan, 10 % verokannan piiriin kuuluvat henkilökuljetus, majoitusala, pääsy-

maksut, lääkkeet, kirjat, lehdet ja taide.   

Verojen ennakonkanto 

Verohallinnon (2013) mukaan yritykset maksavat veronsa ennakkoveroina. Perus-

tamisilmoituksessa yrittäjä arvioi, paljonko tilikauden liiketoiminnan verotettava tulo 

on. Vero lasketaan sen mukaan ja ennakkoveroliput lähetetään kotiin/yhtiölle.  

Ennakkoperintärekisteriin voivat hakeutua kaikki yritysmuodot yrityksen perusta-

misvaiheessa (Verohallinto 2013). Rekisteriin kuuluminen vaikuttaa ennakkoveroi-

hin ja toimii myös ikään kuin yrityksen luotettavuuden mittarina asiakkaille. Mikäli 

yritys ryhtyy myymään työkorvausta eli palvelua, on laskun maksajan tarkastetta-

va, että yrittäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Ellei näin ole, on laskun maksa-

jan vastuulla tehdä ennakonpidätykset maksettavakseen tulleesta laskusta. 

Esimerkki: 

Jos osakeyhtiö tarjoaa korjaustyötä, vaikkapa kylpyhuoneremonttia, niin laskusta 

pitäisi tehdä 13 % ennakonpidätys, jos yrittäjä ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. 

Sama koskee yksityishenkilöä yhtä lailla. Toiminimillä ennakonpidätys menee ve-

rokortin mukaan. Jollei henkilöyritys toimita verokorttia, on pidätettävä veron mää-

rä 60 %. Ennakonpidätys lasketaan arvonlisäverottomasta hinnasta. (Arvonlisäve-

ron määrä poistetaan laskusta ennen ennakonpidätyksen määräämistä.) 

Verohallinnon (Henkilöasiakkaan ennakkoverojen määrä [viitattu 5.11.2013]) mu-

kaan henkilöasiakkaat, eli toiminimiyrittäjät, sekä avoimen ja kommandiittiyhtiön 

vastuunalaiset yhtiömiehet maksavat ennakkoveroa kaksi tai useamman kerran 

vuodessa yhtä suurissa erissä. Pienin määrättävä vero on 170 euroa. Sitä pie-



24 

 

nemmät summat lasketaan lopullisessa verotuksessa. Henkilöasiakkaiden ennak-

koveron määrään vaikuttavat verotettavan elinkeinotulon ohella yrittäjän muut tulot 

ja verovähennykset. Tästä syystä henkilöasiakkaan ennakkoverotietoa on mahdo-

ton tietää heti, vaan se pitää laskea. Alla olevasta taulukosta selviävät verojen 

summat ja erien määrät 170 eurosta ylöspäin.  

Taulukko 1. Henkilöasiakkaiden ennakkoveron erien määrät (Verohallinto) 

Ennakon määrä, 

euroa  

Ennakkoveron eri-

en lukumäärä  
Maksukuukaudet  

170 - 500 2 maaliskuu ja syyskuu 

yli 500, mutta 

enintään 1 700 
3 

helmikuu, heinäkuu 

ja marraskuu 

yli 1 700, mutta 

enintään 10 000 
6 

helmikuu, huhtikuu, 

kesäkuu, elokuu, 

lokakuu ja joulukuu 

yli 10 000 12 tammikuu - joulukuu 

 

Verohallinnon [viitattu 5.11.2013] mukaan on tärkeää, että liikevoitto on arvioitu 

mahdollisimman todenmukaiseksi, ettei ennakkoveron määrä ole liian pieni tai liian 

suuri. Ennakkoveron ollessa liian pieni yritys joutuu maksamaan jäännösveroa 

tilikauden loputtua. Mikäli taas ennakkovero on liian suuri, saa yrittäjä ennakonpa-

lautuksia, mutta liian suurten ennakoiden maksu saattaa johtaa yrityksen maksu-

vaikeuskierteeseen. 

Verohallinto (2013) korostaa, että perustamisilmoituksella ilmoitettava arvioitu ve-

rotettava tulo voi olla myös nolla. Kun ennakoiden tilisiirtolomakkeet tulevat, ne on 

maksettava ajallaan, vaikka tulo ei olisikaan se minkä on ilmoittanut. Mitä tahansa 

muutoksia verotettavan tulon määrässä ilmaantuu eli jos se osoittautuu liian suu-

reksi tai liian pieneksi, riittää puhelinsoitto Verohallintoon, jossa asia korjataan ja 

asiakas saa uudet tilisiirtolomakkeet. Ennakoiden hoitaminen puhelinsoitolla pätee 

ainoastaan henkilöyhtiöiden tapauksessa. 

Osakeyhtiön ennakkovero määräytyy perustamisilmoituksessa arvioidun verotet-

tavan tulon, eli yhtiön voiton, mukaan (Yhteisöjen ennakkoverojen määrä [viitattu 

6.11.2013]). Jatkossa ennakoiden perustana käytetään edellisiä tilikausia. Osake-
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yhtiön on arvioitava tilikauden tuloksensa mahdollisimman paikkansa pitäväksi. 

Ennakoita on mahdollista nostaa puhelinsoitolla Verohallintoon, mutta ennakoiden 

laskeminen tai niiden poistaminen tapahtuu muutosilmoituksella Y4-lomakkeella. 

Osakeyhtiön pienin maksuunpantava ennakkovero on 340 euroa. Tätä pienempien 

summien vero hoidetaan asiakkaan lopullisessa verotuksessa.  

Taulukko 2. Osakeyhtiöiden ennakkoveron erien määrät (Verohallinto) 

   Ennakoiden määrä (euroa)     Maksuerien lukumäärä     Maksukuukaudet 

               340 - 1 700                      2 
tilikauden kolmas ja  

yhdeksäs kuukausi 

                 yi 1 700                    12  tilikauden jokainen kuukausi 

 

Sivutoimisen yrittäjän on käytettävä verokorttia myös omasta yrityksestä saatavien 

tulojen verotukseen. Verohallinnon (2013) ohjeiden mukaan sivutoimisen yrittäjän 

vero toimitetaan sivutuloverokortissa olevan veroprosentin mukaan, mikäli hänen 

pääverokorttinsa on työnantajalla. Opiskelija voi toimittaa veronsa pääverokorttin-

sa mukaan ja eläkeläisen on käytettävä sivutulokorttia. 

2.3 YEL-vakuutus 

YEL tarkoittaa yrittäjän eläkevakuutusta, joka on lakisääteinen. (Aloittavalle yrittä-

jälle [viitattu 2.11.2013]). YEL on yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus ja se otetaan 

eläkevakuutusyhtiöstä. YEL:n perusteella yrittäjälle maksetaan eläketurvaa, kuten 

vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea sekä sosiaaliturvaa. Kelan 

maksamat sairauden, perheenlisäyksen tai työttömyydestä aiheutuvat päivärahat 

määräytyvät yrittäjän työtulosta, joka on ilmoitettu YEL-vakuutuksen perusteeksi.  

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma [viitattu 2.11.2013] tarkentaa, että YEL-

vakuutus on pakollinen 18–67-vuotiaille yrittäjille, mikäli heidän YEL-työtulonsa on 

vähintään 7 303,99 euroa vuodessa. Lisäksi yrittäjän on asuttava Suomessa, 

työskenneltävä yrityksessään, toimittava yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä 

kuukautta, eikä hän saa kuulua saman toiminnan perusteella TyEL:n piiriin.  

YEL-maksun suuruus määräytyy yrittäjän työtulon perusteella (Aro, Nokelainen & 

Ansamaa 2006, 256). YEL-työtulo tarkoittaa yrittäjän työpanoksen rahallista arvio-
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ta, eli se vastaa vähintään sitä palkkaa, joka maksettaisiin vastaavan ammattitai-

don omaavalle henkilölle vastaavasta työstä. Näin ollen YEL-työtulo ei tarkoita 

yrittäjän verotettavaa työtuloa, rahapalkkaa tai yrityksen voittoa eikä se ole riippu-

vainen yritystoiminnan kannattavuudesta. Vakuutusmaksu lasketaan vahvistetun 

työtulon ja iän mukaan jakautuvan maksuprosentin perusteella.  

Vuonna 2013 yrittäjien työeläkemaksut [viitattu 2.11.2013] ovat Eläketurvakeskuk-

sen mukaan on alle 53-vuotiaalle 22,5 % työtulosta ja yli 53-vuotiaan YEL-

maksuprosentti on 23,85 %. 1.1.2013 ja sen jälkeen alkavista YEL-maksuista uusi 

yrittäjä saa 22 % vakuutusmaksualennusta ensimmäisen 48 kuukauden ajan.  

Aro, Nokelainen & Ansamaa (2006, 253) muistuttavat, että yrittäjäeläkkeen perus-

teeksi ei riitä ainoastaan yrityksen omistaminen. Omistussuhde ja yhtiömuoto vai-

kuttavat siihen, pitääkö yrittäjän ottaa YEL vai TyEL-vakuutus eli työntekijän elä-

kevakuutus. Toiminimi, avoimen yhtiön yhtiömiehet sekä kommandiittiyhtiön vas-

tuunalainen yhtiömies kuuluu automaattisesti YEL:n piiriin, mutta äänetön yhtiö-

mies kuuluu TyEL:n piiriin. Osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevä, yli 

30 % yksin tai perheensä kanssa yli 50 % osakkeista tai äänimäärästä omistava 

yrittäjä kuuluu YEL:n vaikutusalueeseen, kun taas johtavassa asemassa työsken-

televä, mutta yksin 30 % tai perheensä kanssa tasan tai alle 50 % osakkeista tai 

äänimäärästä omistava sekä ei-johtavassa osassa oleva osakas kuuluvat TyEL:n 

piiriin.  

Aro ym. (2006, 252) huomauttaa, että YEL:n piiriin eivät kuulu maatalousyrittäjät, 

kalastajat tai poronhoitajat. Nämä kuuluvat maatalousyrittäjän eläkelain eli MYEL-

eläketurvan piiriin. Myöskään urheilemista ei vakuuteta YEL:n piiriin, vaan urheili-

joiden vakuuttamisesta säädetty erillislaki. 

Aro ym. (2006, 252) mainitsee, että mikäli yrittäjä saa muuta eläkettä kuin van-

huuseläkettä, on hänen vakuutettava harjoitettava yritystoiminta aina 68-

ikävuoteen saakka, jos se täyttää YEL:n ehdot. Vanhuus- ja varhaisvanhuuseläk-

keen rinnalla harjoitetun yritystoiminnan vakuuttaminen on vapaaehtoista. 

Sivutoimiyrittäjän ei siis ole pakko ottaa YEL-vakuutusta, mikäli YEL-vakuutuksen 

ottamisen edellytykset eivät täyty.  
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2.4 Sivutoimiyrittäjän työttömyysturva 

Tässä kappaleessa perehdymme sivutoimiyrittäjän työttömyysturvan mahdollisuu-

teen päätoimen loppumisen näkökulmasta: olisiko mahdollista jatkaa sivutoimiyrit-

täjyyttä, vaikka päätoimi, palkkatyö, loppuisi ja jäisi työttömäksi. Lähtökohtaisesti 

yrittäjä ei voi olla työtön. Tämä pätee osittain myös sivutoimiyrittäjyyteen: jos olet 

statukseltasi yrittäjä, et ole työtön. Uusyrityskeskus (2013) muistuttaa, että lähtö-

kohtaisesti työtön henkilö ei voi olla sivutoiminen yrittäjä, sillä ei ole mitään, mistä 

olisi sivutoiminen.  

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL-vakuutusvelvollinen, työskentelee johta-

vassa asemassa yhtiössä, josta omistaa 15 % yksin tai 30 % perheensä kanssa 

tai on töissä yhtiössä, josta omistaa yksin tai perheensä kanssa vähintään 50 %. 

(Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2013). Sivutoimiyrityksestä saatava tulo mää-

ritteleekin pitkälle yrityksen sivutoimisen luonteen. Jos työtulot ovat suuret, niin 

yrittäjästä tulee YEL-velvollinen, joka vaikuttaa olennaisesti työttömyysturvan 

saamiseen. 

Työttömäksi päätoimestaan jääneen sivutoimiyrittäjän täytyy ilmoittautua työ- ja 

elinkeinotoimistolle työttömäksi työnhakijaksi. (Työttömyyskassa Nomit [viitattu 

4.11.2013]). TE-toimistolle pitää tehdä selvitys yritystoiminnan vähäisyydestä. TE-

toimisto ottaa selvää yritystoiminnan laajuudesta ja antaa työvoimapoliittisen lau-

sunnon työttömyyskorvauksia maksavalle taholle, jossa otetaan kantaa henkilön 

yrittäjyyttä koskevaan asiaan.  

Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan Kiviniemen (2013) mukaan yritystoiminta 

katsotaan sivutoimiseksi, kun henkilö on harjoittanut sivutoimista yritystoimintaa 

riittävän pitkään kokoaikatyön ohella tai täyttänyt yritystoiminnan ohella palkansaa-

jan työssäoloehdon esimerkiksi osa-aikatyöllä. Kiviniemi toteaa vähintään kahdek-

san kuukauden olevan riittävä aika, mutta on kuitenkin syytä huomata, että TEM:n 

[viitattu 18.11.2013] ohjeistuksen mukaan tämä aika on kymmenen kuukautta. Si-

vutoimiyrittäjä ei ole YEL-velvollinen. 

Kansaneläkelaitos Kelan mukaan palkansaajan työssäolo ehto [viitattu 5.11.2013] 

täyttyy, kun henkilö on töissä 34 kalenteriviikkoa. Näin ollen työssäoloehto voi siis 
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lyhimmillään täyttyä kahdeksassa kuukaudessa, mikä on TE-toimiston minimiaika 

sivutoimisena yrittäjänä toimimiseen palkkatyön ohella. Palkansaajan työssäoloeh-

toa kerryttää jokainen viikko, jona henkilö on tehnyt työtä vähintään 18 tuntia ja 

saanut siitä työehtosopimuksen, TES:n mukaisen korvauksen, toisin sanoen pal-

kan.  Alalla, jolla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 

2013 vähintään 1134 euroa kuukaudessa.  

Työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntija Kiviniemi (2013) huomauttaa, että opiskele-

va sivutoimiyrittäjä ei voi käytännössä opintojen jatkuessa jäädä työttömäksi, sillä 

päätoimi on opiskelu. Kun opiskelut saadaan päätökseen, on valmistuneen ilmoit-

tauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Samalla tavalla 

kuin palkansaajan kohdalla, valmistuneen sivutoimiyrittäjän yritystoiminnan on ol-

tava jatkunut kahdeksan kuukautta (Kiviniemi 2013), kun opiskelu on ollut päätoi-

mista. Näin voidaan todeta, että yrittäjyys todella on sivutoimista, eikä se estä ko-

kopäivätyön vastaanottamista.  

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n jäsenyys- ja työssäoloehdon [viitattu 

5.11.2013] mukaan sivutoiminen yrittäjyys ei ole este maksulliseen palkansaajan 

työttömyyskassaan kuulumiselle. Työttömäksi jäädessään sivutoimiyrittäjän yritys-

toiminnasta saatavat ansiotulot otetaan huomioon soviteltuna tulona ansiopäivära-

haa maksettaessa. Sovitellusta ansiopäivärahasta käytännössä puolet ansaitusta 

työtulosta vähennetään täydestä ansiopäivärahasta.  

Yllä olevat ehdot täyttäessä sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu joko Kelan maksa-

maan soviteltuun päivärahaan tai työttömyyskassan soviteltuun ansiopäivärahaan.  

Peruspäiväraha ja ansiopäiväraha ovat veronalaisia tuloja, joista pidätetään enna-

konpidätys. Kelan maksaman päivärahan ennakonpidätys on 20 % (Peruspäivära-

han verotus [viitattu 5.11.2013]. Työttömyyskassojen maksamaa ansiopäivärahaa 

maksettaessa palkkaa varten saadun verokortin ennakonpidätysprosenttia noste-

taan 2-4 %, mutta ennakonpidätysprosentti on vähintään 20 % (Ansiopäivärahan 

suuruus [viitattu 5.11.2013]). 
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3 ESIMERKKITAPAUKSET 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kolmeen eri lähtökohtaiseen sivutoimiyrittä-

jään. Tässä työssä opiskelija on korkea-asteen koulutuksessa päätoimisesti opis-

keleva henkilö, joka opiskelujen ohessa alkaa harjoittaa sivutoimista liiketoimintaa. 

Palkansaaja on päätoimisesti työssä yksityisellä tai julkisella sektorilla työntekijä-

nä. Eläkeläinen on joko osa-aika-, työkyvyttömyys-, tai vanhuuseläkettä nauttiva 

henkilö. 

3.1 Opiskelija 

Opiskelija on henkilö, joka on vähintään 15 vuotta täyttäneeksi henkilö ja joka 

opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön. 

[Opiskelija [viitattu 6.11.2013]. 

Korkeakoulussa opiskeleva opiskelija on aina päätoiminen opiskelija (Opiskelijat 

[viitattu 6.11.2013]). Opiskelutahti päätoimisella on viisi opintopistettä kuukaudes-

sa. Nuo viisi opintopistettä myös valtuuttavat opiskelijan opintotukeen, johon kuu-

luu opintoraha, asumislisä sekä opintolainan valtiontakaus.  

Sivutoimisen yrityksen perustamista miettivän opiskelijan on selvitettävä, kuinka 

paljon saa ansaita ilman, että menettää oikeutta opinto- ja asumistukeen (Opiskeli-

jat [viitattu 21.10.2013]). Opiskelijan omia tuloja ovat ansio- ja pääomatulot, ve-

ronalaiset sosiaalietuudet, ulkomailta saatavat tulot ja toimeentulon turvaamiseen 

myönnetyt apurahat. Tulot huomioidaan yleisesti bruttona.  

Kansaneläkelaitos Kelan [viitattu 21.10.2013] mukaan vuonna 2013 opiskelija on 

oikeutettu tienaamaan 660 euroa tuellista ja 1970 euroa tuetonta kuukautta koh-

den. On syytä muistaa, että tukikuukaudeksi lasketaan kuut, jolloin opiskelija saa 

opintorahaa ja asumislisää, tai näistä jompaakumpaa. Ei ole määritelty, milloin 

tulot saadaan, niin kauan kun vuosituloraja ei ylity.  

Kaikkia opiskelijoita kohtaan, jotka nostavat Kelan myöntämää opintotukea, kos-

kevat samat säännöt.  



30 

 

Esimerkiksi mikäli nostat opintotukea 9 kuukaudelta, olet vuoden aikana oikeutettu 

ansaitsemaan 9 * 660 + 3 * 1970 = 11 850 euroa.  

Taulukko 3. Opiskelijan vuosituloraja tukikuukausien määrä kohden (Kela) 

Tukikuukausi 
Vuosituloraja 
(euroa/vuosi) 

1 22 330 

2 21 020 

3 19 710 

4 18 400 

5 17 090 

6 15 780 

7 14 470 

8 13 160 

9 11 850 

10 10 540 

11 9 230 

12 7 920 

 

Sivutoimiyrittäjänä toimimisen tarkoitus on elättää itsensä pääasiallisesti muilla 

keinoin kuin yrittämisellä. Tästä johtuen sivutoimiyrittämisen tuotot ovat opiskelijal-

le opintotuen ohella sen verran pieni lisätulo, ettei veroprosentti välttämättä nouse 

järin suureksi.   

Opiskeleva sivutoimiyrittäjä ei voi opintojen jatkuessa jäädä työttömäksi, sillä pää-

toimi on opiskelu. Kun opiskelut saadaan päätökseen, on valmistuneen ilmoittau-

duttava työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Valmistuneen sivu-

toimiyrittäjän yritystoiminnan on oltava jatkunut kahdeksan kuukautta, kun opiskelu 

on ollut päätoimista. Näin voidaan todeta, että yrittäjyys todella on sivutoimista, 

eikä se estä kokopäivätyön vastaanottamista. 

3.2  Palkansaaja 

Palkansaaja on henkilö, joka on työsuhteessa työnantajaan ja saa tekemästään 

työstä sovittua korvausta. Riippuen siitä, onko palkansaaja työssä yksityisellä vai 

julkisella sektorilla, on hänen sivutoimeaan koskien tehtävä työpaikalle ilmoitus. 
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Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (11.4.2003/304) on säädetty, että virkamiehen 

on haettava sivutoimilupa työnantajalta, mikäli sivutoimi vie työaikaa. Viranhoitaja 

ei saa harjoittaa sivutoimenaan sellaista yritystoimintaa, joka kilpailevana toiminta-

na vahingoittaisi työnantajaa.  Muussa tapauksessa sivutoimi-ilmoitus riittää. Valti-

on virkamieslaissa (19.8.1994/750) säädetään vastaavasti kuin laissa kunnallises-

ta viranhaltijasta. 

Yksityisellä sektorilla töissä oleva työntekijä ei työsopimuslain (26.1.2001/55) mu-

kaan saa harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka työn luonne ja työntekijän asema 

huomioituna, voisi vahingoittaa työnantajaa. Työsuhteen ollessa voimassa työnte-

kijä ei saa harjoittaa kilpailevaa liiketoimintaa työnantajan kanssa.  

Työsopimuslaissa (26.1.2001/55) säädetään, että työsopimuksen päätyttyä voi 

työntekijä harjoittaa myös kilpailevaa toimintaa, elleivät työntekijä ja työnantaja ole 

tehneet erityistä kilpailukieltosopimusta. Kilpailukieltosopimus on voimassa enin-

tään kuusi kuukautta. 

Esimerkki:  

Pekka Palkansaaja on päätoimisesti töissä käyvä 30-vuotias mies, jolla ei ole lai-

naa eikä lapsia ja hän kuuluu kirkkoon. Pekka asuu kunnassa, jonka kunnallisve-

roprosentti on 20 %. Pekka kuuluu alansa ammattiliittoon, jossa on myös työttö-

myyskassa. Pekka maksaa liittoon kuukausittain jäsenmaksun, joka on 1,5 % brut-

topalkasta. Palkasta menee lisäksi 5,15 % eläkevakuutusmaksua ja työttömyysva-

kuutusmaksua 0,6 %. Nämä ovat vuoden 2013 tietoja ja saattavat muuttua vuosit-

tain. 

Kunnallis- ja kirkollisveroprosentit ovat keskiarvo kaikkien kuntien ja seurakuntien 

veroprosenteista (Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 

2013 [viitattu 8.11.2013]). Palkkasumma on 3 000 euroa kuukaudessa, joka on 

lähellä mediaania vuodelta 2011 (Palkat ja työvoimakustannukset [viitattu 

8.11.2013]). Kunnallis- ja kirkollisvero vaikuttavat lopulliseen veroprosenttiin.  
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Taulukko 4. Palkansaajan keskitulo ja vero 

Ansiotulo/vuosi 36 000 

Valtion tuloveroasteikko 
(progressiivinen) 

 Kunnallisveroprosentti 20 

Kirkollisveroprosentti 1,6 

Sosiaalimaksut 1,3 

Yle-vero 0,68 

 

Yllämainituilla ansiotuloilla Pekan veroprosentti on 24 %. Riippuen siitä, mikä Pe-

kan yhtiömuoto on ja saako hän yhtiöstä palkkaa vai osinkoa tai nostaako hän mi-

tään varoja yrityksestä, veroprosentti nousee tai laskee. Mikäli sivutoimisen yrityk-

sen päätarkoitus ei ole tuottaa ylimääräisiä varoja suoraan käyttöön sillä hetkellä, 

on syytä miettiä, mikä tapa on helpoin. Valtion tuloveroasteikko löytyy liitteestä 3. 

Jos Pekka perustaa toiminimen, ovat yrityksen tulot niin ikään Pekan tuloja. Toimi-

nimen ja henkilöyhtiön verotuksessa otetaan huomioon Pekan muut ansiotulot ja 

näin ollen Pekan veroprosentti nousee, kun Pekan sivutoimiyritys tuottaa voittoa.  

Esimerkkien laskemisessa on käytetty apuna Verohallinnon veroprosenttilaskuria.  

Taulukko 5. Palkansaajan toiminimen verotus 
Palkka 36 000 € 

Ennakonkannon alaiset 
tulot 

3 000 € 

Veroprosentti 27,5 

ENNAKONPIDÄTYS 9 900 € 

ENNAKONKANTO 825 € 

Ennakonpidätys yhteensä 10 725 € 

 

Ennakonkannon alaiset tulot ovat yrityksen arvioidun tulon määrä. Jos Pekan toi-

minimen arvioitu verotettava tulo on 3 000 euroa, vaikuttaa se Pekan veroprosen-

tin suuruuteen. Veroprosentin suuruus vaikuttaa kaikkiin saataviin tuloihin: palkas-

ta on maksettava 27,5 % mukaan veroa ja toiminimen ennakkoveron määrän voi 

laskea samaa veroprosenttia käyttämällä. Veroprosenttilaskuri ei laske ennakon-

kannon määrää, vaan se on laskettava itse. Nämä luvut ovat pyöristettyjä. Liite 2 

on palkansaajan verotuksesta, kun yrityksen verotettava tulo on 3 000 euroa.  
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Mikäli Pekka perustaisi osakeyhtiön, jonka veronalainen arvioitu tulo on 3 000 eu-

roa, joka toimitetaan vuoden 2013 ja 2014 verotuksen mukaan. Osakeyhtiön tulot 

eivät vaikuta Pekan ansiotulojen verotukseen, sillä osakeyhtiö on erillinen verotet-

tava. 

Taulukko 6. Palkansaajan osakeyhtiön voiton verotus 2013 

Yhtiön voitto 3000 

Yhtiöverokanta (2013) 24,5 

Vero 735 

Yhtiön tulos 2265 

 

Taulukko 7. Palkansaajan osakeyhtiön voiton verotus 2014 

Yhtiön voitto 3000 

Yhtiöverokanta (2014) 20 

Vero 600 

Yhtiön tulos 2400 

 

Mikäli Pekka Palkansaaja ei sillä hetkellä tarvitse itselleen lisätuloja, kyseinen voit-

to voidaan jättää yhtiöön kasvattamaan omaa pääomaa ja voidaan nostaa osin-

koina pois yhtiöstä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksellä.  

Jos Pekka jää työttömäksi päivätyöstään, on hänen ilmoittauduttava työ- ja elin-

keinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja todistettava pyörittäneensä yritystä 

kokopäivätyön ohella 8 kuukautta. TE-toimisto tekee työvoimapoliittisen ilmoituk-

sen Pekan työttömyyskassaan, josta hän saa soviteltua ansiopäivärahaa, jos työs-

säoloehto täyttyy.  

3.3 Eläkeläinen 

Tässä opinnäytetyössä eläkeläinen on henkilö, joka saa varhais-, vanhuus-, tai 

työkyvyttömyyseläkettä (Eläketurva [viitattu 8.11.2013]). Osa-aikaeläkkeellä olles-

saan saa henkilö tienata 35 % -70 % aiemmista bruttotuloistaan ollakseen oikeu-

tettu osa-aikaiseen eläkkeeseen (Osa-aikaeläke [viitattu 8.11.2013]). Sivutoimiyrit-

täjän voi olla vaikeaa kohdistaa ansaintatulonsa oikean suuruiseksi, ellei ole ollut 
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aiemmin päätoiminen yrittäjä. Osa-aikaeläkettä ei käsitellä tässä tämän enempää, 

sillä tämä työ keskittyy sivutoimisen yrityksen perustamiseen, ei päätoimisesta 

yrittäjästä sivutoimiseksi siirtymiseen. Eläkeläinen ei voi jäädä työttömäksi. 

Kirkko-Jaakkola kirjoittaa Taloustaito – lehden artikkelissa [viitattu 8.11.2013], että 

eläkettä verotetaan ansiotulon tavoin progressiivisesti. Eläkkeellä olevan sivutoi-

miyrittäjän verotuksessa otetaan huomioon siis yrityksen tuotot tai sen maksamat 

palkat sekä eläke, joka vaikuttaa eläkeläisen veroprosenttiin. 

3.3.1 Varhennettu vanhuuseläke 

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle on mahdollista jäädä jo 62-vuotiaana. Var-

haiseläkkeelle jääminen rokottaa tulevaa vanhuuseläkettä varhaiseläkevähennyk-

sellä. Eläkkeestä vähennetään 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhentaa elä-

kettä. Kun varhaiseläkevähennystä on tehty, on sen vaikutukset pysyviä eläkkees-

sä. (Eläkeikä lähestyy [viitattu 8.11.2013]). 

3.3.2 Vanhuuseläke 

Kansaneläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen ikäraja on 65 vuotta (Eläkeikä lähes-

tyy [viitattu 8.11.2013]), mutta työelämässä ollut henkilö voi jäädä vanhuuseläk-

keelle 63–68-vuotiaana (Vanhuuseläke [viitattu 8.11.2013]). Vanhuus- tai varhais-

vanhuuseläkkeellä olevan henkilön ei ole pakollista ottaa YEL-vakuutusta, ellei 

yrittäjä itse tahdo eläkkeen ohella vielä kasvattaa mahdollista eläkettään.  

Kirkko-Jaakkola korostaa [viitattu 8.11.2013], että vanhuuseläkkeellä oleva yrittäjä 

saa tienata työtuloja niin paljon kuin jaksaa ilman että eläke itsessään pienenee. 

Työtulot saattavat kuitenkin vaikuttaa kansaneläkkeen lisiin, kuten asumistukeen, 

mutta takuueläkkeen määrään työtulot eivät vaikuta.  



35 

 

3.3.3 Työkyvyttömyyseläke 

Työeläkelakien (11.5.2007/568) mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ansaintaraja 

selviää määräaikaislaista, joka kestää 31.12.2013 saakka: 

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä saavan työansiot ei-
vät vaikuta työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen, jos: 

1) täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajan työansiot ovat enintään 40 
prosenttia työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä vakiintunees-
ta keskiansiosta tai, jos edellä tarkoitettu 40 prosenttia vakiintu-
neesta keskiansioista on vähemmän kuin 687,74 euroa, enintään 
687,74 euroa kuukaudessa; -- 

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö saa tienata 687,74 euroa kuukaudessa 

ilman, että se vaikuttaa eläkkeen pienenemiseen tai lopettaa oikeutuksen työkyvyt-

tömyyseläkkeeseen. 

Esimerkki: 

Elli Eläkeläiselle maksetaan eläkettä 1500 euroa kuukaudessa. Summa on noin 

vuonna 2012 eläkeläisten saama keskimääräinen eläkkeen määrä (Keskimääräi-

set eläkkeet [Viitattu 8.11.2013]). Elli Eläkeläinen asuu kunnassa, jonka kunnallis-

veroprosentti on 20 % ja kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Taulukko 8. Eläkeläisen eläketulot ja veroprosentti  

Eläketulo / vuosi 18000 €  

Valtion tuloveroasteikko 
 Kunnallisveroprosentti 20 

Kirkollisveroprosentti 1,6 

Sosiaalimaksut 1,3 

Yle-vero 0,68 

 

Eläkeläisen eläkkeen määrällä tuloveroprosentti olisi 18 %. Valtion tuloveroas-

teikon löytyy Liite 3. 

Jos eläkeläisellä olisi toiminimi, joka tuottaa voittoa 2000 euroa vuodessa, vaikut-

taa yrityksen voiton verotus myös eläkeläisen eläkkeen verotukseen.  
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Taulukko 9. Eläkeläisen toiminimen verotus 

Eläketulo / vuosi 18000 € 

Ennakonpidätyksen alainen 
tulos 2000 € 

Veroprosentti 23,5 % 

Ennakonpidätys 4230 € 

Ennakonkanto 470 € 

 

Ennakonpidätyksen alainen tulos tarkoittaa yrityksen verotettavaa tuloa. Tämä on 

niin ikään eläkeläisen omaa tuloa, joka verotetaan kaikkien tulojen mukaan laske-

tulla veroprosentilla. Niin eläke, kuin yrityksen verotettava tulo verotetaan uuden 

veroprosentin mukaan. 

Osakeyhtiön verotus eläkeläisellä toimii samalla lailla kuin palkansaajalla: yhtiön 

tuotto ei vaikuta osakkaan verotukseen, paitsi jos hän nostaa yhtiöstä palkkaa tai 

osinkoa. 

Vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi jäädä enää työttömäksi, sillä hän nauttii jo 

ansaitsemistaan työn hedelmistä. Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö ei niin 

ikään voi myöskään jäädä työttömäksi, mutta hänen on oltava tarkka työkyvyttö-

myyden jatkumisesta. Laajamittainen sivutoimiyrittäjyys saattaa kuitenkin osoittaa 

työkyvyn palautumisesta ja sen jälkeen henkilön on mentävä töihin tai jäätävä työt-

tömäksi. 
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4 OPPAAN LAATIMINEN 

Tässä luvussa kuvataan miten aloittavan sivutoimiyrittäjän opas on muodostunut. 

Lähtökohdissa käydään läpi, mistä kaikki alkoi ja miten se eteni. Sisältö ja toteutus 

käsittää oppaaseen laitetut asiat ja esimerkit. Viimeisenä on oppaan arviointi. 

4.1 Lähtökohdat ja päämäärä 

Opinnäytetyön ajatuksena oli tehdä sivutoimiyrittäjälle oma pienopas, jossa käy-

dään läpi millaista työ sivutoimiyrittäjänä on. Työ kävi läpi muutoksia heti alkuvai-

heissa, kun etsittiin hyvää näkökulmaa siihen, missä muodossa oppaasta saisi 

eniten irti. Aluksi tarkoitus oli haastatella sivutoimiyrittäjiä ja kerätä sitä kautta ai-

neistoa työhön, mutta lopputuloksesta olisi tullut vaisu. Toiminnallisen opinnäyte-

työn idea olisi kuitenkin saada yleishyödyllinen ohje siitä, mitä aloittavan sivutoi-

miyrittäjän tulisi ottaa huomioon. Tässä vaiheessa yritysmuotojen ja niiden vero-

tuksen tärkeys astui esiin, ja kuinka mustavalkoisin lasein yhteiskunta katsoo yrit-

täjästatuksen omaavia henkilöitä. 

Tästä lähti muodostumaan opinnäytetyön sisältö. Sivutoimiyrityksen perustavat 

henkilöt aloittavat yritystoimintansa eri lähtökohdista: osa on lisätienestejä kaipaa-

via opiskelijoita, osa työssäkäyviä sivutoimiyrittäjä-harrastajia ja osa eläkeläisiä, 

jotka haluavat arkeensa tekemistä tai eivät muuten vain olisi halunneet vielä lopet-

taa työntekoa. Yritysmuodoista ja yrittämisestä löytyy paljon informaatiota kirjoista 

ja Internetistä päätoimista yrittäjyyttä ajatellen, mutta harvassa ovat ne tietoiskut, 

missä avataan asioita sivutoimiyrittäjän kannalta. 

4.2 Sisältö ja toteutus 

Aloittavalle sivutoimiyrittäjälle suunnatun työn perustana oli palvella mahdollisim-

man monia sivutoimiyrittäjän alkuja. Tästä syystä oppaassa oleva tieto on hyvin 

yleisellä tasolla olevaa, mutta huomioi parhaiten pienempää toimintaa suunnittele-

vat sivutoimiyrittäjät. 
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Opinnäytetyön yhdeksi lähteeksi päätin heti alussa haastattelut. Haastattelujen 

kohteeksi valikoituivat organisaatiot, joista saisin ajankohtaista tietoa yrittämisestä, 

verotuksesta ja työttömyysturvasta. Työni puolesta ei ollut hankalaa järjestää 

haastattelua Uusyrityskeskuksen yritysneuvojien kanssa. Haastattelusta sain hyö-

dyllistä informaatiota sivutoimiyrittäjiä mietityttävistä kysymyksistä, mikä auttoi 

konkretisoimaan oppaan sisältöä ja sen tarpeellisuutta. Tämän lisäksi kävin haas-

tattelemassa Seinäjoen verotoimistolla veroasiantuntijoita, jotka valaisivat niin 

henkilö- kuin yritysverotuksenkin Verohallinnon ohjeita. Viimeisimpänä otin yhteyt-

tä sähköpostilla työ- ja elinkeinotoimistoon, josta sain työttömyyteen ja työttömyys-

korvauksiin liittyvää ajankohtaista informaatiota. 

Muita lähteitä olivat yritysmuotoja, liiketoimintaa, verotusta ja työeläkettä käsittele-

vät kirjat ja artikkelit. Ajankohtaista tietoa olivat pullollaan eläkevakuutusyhtiöiden, 

työttömyyskassojen, Kelan, Työ- ja elinkeinotoimiston ja Verohallinnon nettisivut. 

Syy useisiin nettilähteisiin oli se, että työn informaatiopuolen oli oltava mahdolli-

simman ajankohtaista. Nykymaailmassa kaikki eduskunnan päätöksistä lähtien 

löytyy ennemmin netistä kuin painetusta muodosta. 

Yritysmuotoihin perehtymisen aloitin Uusyrityskeskuksen perustamisoppaalla ja 

laajensin tietämystäni yritysmuodoista kertovilla teoksilla, joita löytyi useampi. Tär-

keää tässäkin oli löytää mahdollisimman uusia painoksia ja verrata myös Interne-

tistä löytyvää aineistoa yrityksen perustamisesta vanhempaan. Kaikkein tärkeintä 

oli selvästi painottaa yritysmuotojen eroavaisuuksia toisistaan, sillä jokaisen hallin-

to toimii eri tavoin. Yritysten erot –taulukkoon on mielestäni kirjattu jokaisen yri-

tysmuodon ominaisuudet ja niiden erot kattavasti.  

Koska jokainen yritysmuoto on erilainen, on niiden verotuskin erilaista. Opinnäyte-

työssä ei opeteta verojen laskemista, vaan lähinnä havainnollistetaan verotuksen 

erilaisuutta. Verohallinnon nettisivuilla löytyy paljon informaatiota verotuksesta: 

tämän vuoksi oli tärkeää poimia juuri sivutoimiyrittäjää kiinnostava informaatio ja 

kehotettava heitä tutustumaan veroprosenttilaskuriin. Otin huomioon eri näkökul-

mien sosiaaliset tilanteet ja sovitin sivutoimiyrittäjyyden kunkin elämäntilantee-

seen, avasin verotusta ja yrittämisen mahdollisia rajoja sekä mahdollisuutta työt-

tömyysturvaan. Viimeiseksi olen laittanut suositellut yhtiömuodot jokaiselle. Suosi-

tukset ovat kirjoittajan henkilökohtaisia näkemyksiä, mikä sopisi parhaiten kullekin. 
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Nämä ovat kuitenkin vain suosituksia ja tässä tapauksessa ne pohjautuvat vero-

tukseen ja yhtiön hallinnan helppouteen. 

Eritellessäni asioita oppaaseen opiskelijan, palkansaajan ja eläkeläisen kohdalle 

suosin selkeää ranskalaisilla viivoilla merkitsemistä. Tällöin huomioitavat asiat ei-

vät katoa tekstipaljouteen vaan ne ovat selkeitä pointteja. Tämä kohta on toteutet-

tu niin sanottuna ”tehtävälistana”: Kun asia on käyty läpi ja todettu sen vaikutukset, 

sen voi rastia listalta pois. Itse opas on kirjoitettu puhuttelevaan muotoon, sillä 

mielestäni se saa aloittavan yrittäjän miettimään asioita tarkemmin, kun teksti on 

kirjoitettu juuri lukijaa varten. 

Olen testannut opasta usealla henkilöllä: yhdellä sivutoimiyrittäjällä, yrittäjällä, 

opiskelijalla sekä palkansaajalla. Palautteen mukaan olen pyrkinyt muokkaamaan 

oppaasta helppolukuisen pamfletin, jossa on olennaiset asiat selvitettynä.  

4.3 Arviointi 

Työtä kirjoittaessani huomasin, kuinka paljon tietoa asiasta löytyi ja ilman selkeää 

päämäärää olisi työ voinut laajeta käsittämättömän suureksi ja lähteä omille teil-

leen. Välillä tuntui hankalalta saada pidettyä työtä fokusoituna ainoastaan sivutoi-

miyrittäjyyttä aloitteleville yrittäjille. Tämän työn tarkoituksena ei kuitenkaan ollut 

antaa yksityiskohtaisia selostuksia, miksi tietty yhtiömuoto pitäisi valita tai miten 

sen verotus toimisi kokonaisvaltaisesti, vaan yleishyödyllinen suuntaa-antava oh-

jeistus: mitä on syytä ottaa huomioon sivutoimiyritystä perustettaessa.  

Sivutoimiyrittäjyydestä on tällä hetkellä Suomessa niin paljon keskustelua ja sen 

harjoittaminen on koko ajan nousevissa lukemissa. Olen varma, että oppaasta on 

hyötyä monille aloittaville sivutoimiyrittäjille.  

Olen työssäni yrittänyt ottaa huomioon myös tulevaisuutta. Negatiivisena asiana 

on mainittava se, että verotus muuttuu vuosittain ja rekisteröintimaksut sekä YEL-

vakuutusmaksujen määrät ja rajat vaihtelevat vuosittain. Näiden asioiden selvittä-

minen ei kuitenkaan ole hankalaa, sillä kun ne on mainittu jo oppaassa, osaa hen-

kilö varautua, että kyseisiä asioita pitää selvittää. Jos opasta päivittäisi joka vuosi, 
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olisi se erityisen oiva apuväline aloittavalle yrittäjälle ilman, että tämän tarvitsisi 

nähdä vaivaa asioiden monesta paikasta selvittämisessä. 

Aloitin opinnäytetyön tekemisen huhtikuussa ja se valmistui marraskuussa 2013. 

Työn lopputulos on onnistunut, mutta se on tehty vuoden 2013 tietojen mukaan ja 

se vaatii vuosittaista päivittämistä ollakseen ajan tasalla.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Vielä toistaiseksi on niin, että sivutoimiyrittäjä on tiedonhakijana väliinputoaja. 

Työelämän ajatellaan jakautuvan palkkatyöhön tai yrittämiseen, ei molempiin. 

Vaikka työn ja yrittäjyyden yhdistelmät lisääntyvät koko ajan, ei esimerkiksi Vero-

hallinnon nettisivuilla huomioida sivutoimiyrittäjiä omana ryhmänään. 

Aloittaessani opinnäytetyön tekemistä koko aihe tuntui hyvin selkeältä. Mitä 

enemmän siihen tutustuin, huomasin, että tulkinnanvaraisia asioita on enemmän ja 

enemmän. Opinnäytetyön tekeminen ja oppaan tuottaminen ei ollut niin helppoa 

kuin aluksi ajattelin. 

Vaikka minulla oli lähtökohtaisesti paljon tietoa yrittämisestä työni puolesta, tuli 

yllätyksenä miten paljon oli asioita joita en ollut huomioinut.  Internetistä löytyy pal-

jon informaatiota sivutoimiyrittäjälle tärkeää informaatiota, mutta kaikki tiedot eivät 

löydy samoista kansista.  

Koska pyrin lähestymään asiaa monesta eri näkökulmasta, avautui kokonaisuus 

minulle mielestäni laajemmin ja tuloksena on oppaassa juuri sellaisia asioita, jotka 

auttavat sivutoimiyritystä perustavaa henkilöä ymmärtämään, mihin kaikkeen on 

kiinnitettävä huomiota ja mihin hänellä on oikeus sivutoimiyrittäjän statuksella.  

Opinnäytetyö ja valmis opas ovat mielestäni onnistuneet selvittämään kokonais-

valtaisesti aloittavan sivutoimiyrittäjän oikeuksia ja vastuita. Samoista kansista löy-

tyy rajat ja selvennykset pienimuotoisen yrittämisen tarpeisiin niin työn ja koulun 

oheen kuin eläkettä nauttivan henkilön taloudellisen statuksen parantamiseksi. 

Sivutoimiyrittäjyyttä ei valtion puolesta Suomessa kannusteta tekemään. Verotuk-

sen alarajat ovat niin pieniä, että sivutoimiyrittäjät ja pienyrittäjät joutuvat ahtaalle. 

Jotta sivutoimiyrittäjyys olisi kannattavampaa, olisi mm. alv:n alarajoja nostettava. 

Öhrnbergin (2013) kirjoittaa Kauppalehden artikkelissa Suomen pienyrittäjien aja-

van arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa nykyisestä 8 500 eurosta 50 000 

euroon. Se kannustaisi ihmisiä yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan kasvat-

tamiseen.  
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Jatkotoimenpiteinä opasta voisi päivittää joka vuosi, jottei tieto pääse vanhene-

maan. Yrittäjyyden ja sivutoimiyrittäjyyden kiinnostuksen lisääntymisen ja kannat-

tavuuden kannalta olisi tärkeää, että Suomen valtio nostaisi arvonlisäveron alara-

jaa ja laskisi sivutoimiyrittäjien verotusta.  
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LIITE 1 Aloittavan sivutoimiyrittäjän opas yritysmuotoihin ja työttömyysturvaan 

Hyvä lukija, 

Tässä oppaassa käydään läpi sivutoimiyrittäjälle olennaisia asioita yleisestä, opiskelijan, palkansaajan ja eläke-

läisen näkökulmasta.  

Tämän oppaan tiedot ovat vuodelta 2013 ja suositukset ovat kirjoittajan omia henkilökohtaisia mielipiteitä. 

Ota nämä huomioon opasta käyttäessäsi. 

Ensimmäisenä on katsaus yleisiin asioihin, jotka vaikuttavat olennaisesti sivutoimiyrityksen ja -yrittäjän vero-

tukseen ja juridiseen asemaan on vertailu yritysmuodoista, niiden eroista käytännön hallinnosta, vastuista ja 

verotuksesta. Toisena on yritysmuotojen olennaisia eroja havainnollistava taulukko ja viimeisenä yksityiskoh-

taisemmat selvitykset sivutoimiyrittäjänä toimimisen taloudellis-juridisista vaikutuksista. 

1. Yleistä informaatiota 

2. Yritysmuotojen erot 

3. Opiskelijalle 

4. Palkansaajalle 

5. Eläkeläiselle 

 

Yrityksen perustamisen vaiheet löydät osoitteesta 

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustaminen 

Muita hyödyllisiä linkkejä: 

www.vero.fi 

www.etera.fi 

www.varma.fi 

www.tyj.fi 

www.mol.fi 

www.kela.fi 

www.taloushallintoliitto.fi 

 

  

http://www.yrittajat.fi/fi-FI/minustakoyrittaja/perustaminen
http://www.vero.fi/
http://www.etera.fi/
http://www.varma.fi/
http://www.tyj.fi/
http://www.mol.fi/
http://www.kela.fi/
http://www.taloushallintoliitto.fi/
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1. Yleistä informaatiota 

Tässä käydään läpi asioita, jotka olennaisesti vaikuttavat sivutoimisen yrityksen ja yrittäjän toimin-

taan ja ne ovat syytä ottaa huomioon yritysmuodosta riippumatta. 

 
YEL-vakuutuksen, eli yrittäjän eläkevakuutuksen, ottaminen on pakollista 18–67 –vuotiaille yrittäjille, 
jos sivutoimiyrittäjän työtulon määrä yrityksestä on enemmän kuin 7 303,99 euroa vuodessa ja yritys-
toiminta kestää vähintään neljä kuukautta (vuonna 2013). Te-toimisto pitää YEL-velvollisuutta herkäs-
ti päätoimisen yrittäjän merkkinä. 
 
Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen ei ole pakollista, mikäli yrityksen liikevaihto on alle 8 500 
euroa vuodessa (12kk tilikausi). Jos liikevaihto ylittää alarajan, on yrittäjän ilmoittauduttava arvon-
lisäverovelvollisen rekisteriin ja maksettava alv koko tilikauden aikana tehdystä liikevaihdosta. 

Toiminimeä tai henkilöyritystä perustavan kannattaa huomioida, että verotuksessa otetaan kaikki 
yrittäjän saamat tulot huomioon: Opintotuen, palkan ja eläkkeen määrä vaikuttavat yritystuottojen 
ohella ansiotulojen progressiiviseen verotukseen. Ks. myöhemmät kohdat. 

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on töissä 34 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto täyttyy lyhimmillään 
8 kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen viikko, jona henkilö on tehnyt työtä vähintään 18 
tuntia ja saanut siitä työehtosopimuksen mukaisen palkan. Alalla, jolla ei ole työehtosopimusta, on 
kokoaikatyön palkan oltava (vuonna 2013) vähintään 1 134 euroa. 

Kirjanpitäjä on syytä olla pienemmälläkin yrittäjällä, jos kirjanpidon pitäminen ei ole vahvimpia puo-
lia. Auktorisoidut tilitoimistot löytyvät Taloushallintoliiton sivuilta. 

Veroprosenttilaskuri löytyy osoitteesta vero.fi/verolaskuri. Tämän avulla toiminimi ja henkilöyhtiö-
yrittäjät voivat kartoittaa ennakkoveron ja tulevan veroprosentin määrää.  
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2. Yritysmuotojen erot 

Tässä kaaviossa havainnollistetaan yritysmuotojen erot. Alle on kirjoitettu, millaisen toimintaan ja 

kenelle yhtiömuoto sopii. 

Toiminta: Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö 

Perustaminen 
105€ käsittelymaksu               
Y3-lomake täytettynä              

225€ käsittelymaksu               
Y2-lomake täytettynä 
+  Yhtiösopimus 

225€ käsittelymaksu                 
Y2-lomake täytettynä 
+  Yhtiösopimus 

380€ käsittelymaksu/           
330€ YTJ-palvelun 
kautta sähköisesti 
+ Perustamissopimus 
(alkuperäinen) ja yh-
tiöjärjestys (kopio) 

Osakkaiden 
määrä 

Yksi elinkeinonharjoit-
taja 

Vähintään kaksi yh-
tiömiestä 

Vähintään yksi vas-
tuunalainen yhtiö-
mies ja vähintään 
yksi äänetön yhtiö-
mies 

Vähintään yksi osakas 

Pääoma Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa 2500 € osakepääoma 

Päätöksen-
tekijä 

Elinkeinonharjoittaja  
Yhtiösopimuksen mu-
kaisesti 

Yhtiösopimuksen 
mukaisesti 

Yhtiökokous, yhtiön 
nimeämä hallitus ja 
toimitusjohtaja  

Velkavastuu 

Elinkeinonharjoittaja 
on vastuussa yrityksen 
toimista koko omai-
suudellaan 

Yhtiömiehet ovat vas-
tuulla yrityksen toi-
mista koko omaisuu-
dellaan 

Vastuunalaiset yh-
tiömiehet ovat vas-
tuussa yrityksen toi-
mista koko omaisuu-
dellaan 

Yhtiö 

Voitonjako 
Elinkeinonharjoittajan 
päätöksellä 

Yhtiömiesten päätök-
sellä 

Vastuunalaisten yh-
tiömiesten päätök-
sellä 

Yhtiökokouksen pää-
töksellä osakeyhtiölain 
rajoitusten mukaan 

Verotus 

Yrittäjän omana tulo-
na:  
Osa pääomatuloina ja 
osa progressiivisesti 
verotettuna ansiotu-
lona 

Jaetaan yhtiömiesten 
tuloksi: 
Osa pääomatuloina ja 
osa progressiivisesti 
verotettuna ansiotu-
lona 

Jaetaan vastuunalais-
ten yhtiömiesten 
tuloksi: 
Osa pääomatuloina 
ja osa progressiivi-
sesti verotettuna 
ansiotulona 

Osakeyhtiö verovel-
vollinen 
24,5 % (2013) 
20% (2014)                              
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Toiminimi: Sopii sivutoimiyrittäjälle, jolla on pienet tulot ja pieni liikevaihto. Yritystoiminnasta saata-

vat tulot nostavat veroprosenttia. Liikevaihto 0-8000 euroa. 

Avoin- ja kommandiitiyhtiö: Sopii sivutomiyrittäjälle, jonka puoliso/perheenjäsen haluaa olla mukana 

sivutoimisessa yrittämisessä, joko myös omalla työllään tai vain taloudellisesti.  

Osakeyhtiö: Sopii parhaiten sivutoimiyrittäjälle, jolla ei ole kiirettä saada rahaa ulos yhtiöstä. Helpoin 

tapa pitää yrityksen ja omat varat erillään.  
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3. Opiskelijalle 

 Ota huomioon Kelan myöntämän opintotuen tulorajat (ks. alla) 

 Verotus tapahtuu päätuloverokortilla 

 Päätoiminen opiskelija ei voi olla työtön.  

 Sinulla on mahdollisuus saada työttömyystukena soviteltua päivärahaa, kun ilmoittaudut te-

toimistoon työttömäksi työnhakijaksi valmistuttuasi. Tällöin sinun on osoitettava, että olet har-

joittanut sivutoimiyrittäjyyttä koulun ohella vähintään 8 kuukautta ja että tulon määrä on vähäis-

tä. (ks. YEL-velvollisuus). 

 Kahdeksan kuukauden aikajakson on täytyttävä, koska on osoitettava, että sivutoiminen yrittäjyys ni-

menomaan on sivutoimista, eikä se estä kokopäiväisen työn vastaanottamista. 

 Sovitellun päivärahan määrä riippuu yrityksestä saatavista tuloista. 

 Suositeltu yhtiömuoto: toiminimi 

 Helppo, yksinkertainen ja edullinen perustaa. Lähtökohtaisesti pienet tulot tarkoittavat pientä 

veroprosenttia. Selvitä ennakoiden määrä veroprosenttilaskurilla! 

 

Kelan vuositulorajat tukikuukausia kohden 

Tukikuukausi 
Vuosituloraja 
(euroa/vuosi) 

1 22 330 

2 21 020 

3 19 710 

4 18 400 

5 17 090 

6 15 780 

7 14 470 

8 13 160 

9 11 850 

10 10 540 

11 9 230 

12 7 920 
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4. Palkansaajalle 
 

 Ilmoitusvelvollisuus työnantajalle sivutoimiyrittäjyydestä: 

 Valtion virkamies tai kunnallinen viranhaltija: Velvollinen antamaan selvityksen/pyytämään si-

vutoimilupaa työnantajalta. 

 Yksityisen sektorin työntekijä: Sivutoimi ei saa olla kilpailevaa toimintaa päätoimisen työn 

kanssa, eikä se saa vahingoittaa työnantajaa. Kilpaileva liiketoiminta työnantajan kanssa kiel-

lettyä niin kauan kun työsopimus on voimassa. 

 Sivutoiminen yrittäjyys ei ole este työttömyyskassaan kuulumiselle. 

 Jos jäät työttömäksi päätoimisesta työstä, ilmoittaudu te-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. 

Sinun on osoitettava harjoittaneen sivutoimiyrittäjyyttä työn ohella vähintään 8 kuukautta niin, 

että työssäoloehto täyttyy. Lisäksi sivutoimesta saatavien tulojen on oltava vähäiset (ks YEL-

velvollisuus). 

 Te-toimisto tekee työttömyyskassalle/Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon, jossa todetaan 

sivutoimiyrittäjyyden luonteesta. Näin ollen sinun on mahdollista saada soviteltua päivära-

haa/ansiopäivärahaa. 

 Sopiva yritysmuoto: Riippuen toiminnan luonteesta (haluaako varat heti käytettäväksi vai jättää 

rahat kasvattamaan yhtiön varallisuutta) kannattaa valita joko toiminimi tai osakeyhtiö.  

 Toiminimi: Kaikki yrittäjän tulot otetaan huomioon ja veroprosentti nousee. Voitot ovat hel-

posti nostettavissa. 

 Osakeyhtiö: Tulot ovat osakeyhtiön omia tuloja, jotka verotetaan yhtiöverokannan mukaan. 

Rahaa yhtiöstä saa ulos palkkana tai osinkoina, ja ne vaativat yhtiökokouksen päätöksen.  

 Jos maksat itsellesi osakeyhtiöstä palkkaa, käytä sivutuloverokorttia. 
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5. Eläkeläiselle 

 

 Progressiivinen verotus 

 Varhennettu vanhuuseläke ja vanhuuseläke: 

 Ei tulorajaa 

 Ei pakollista YEL-vakuutusta, ellet halua kasvattaa eläkettäsi 

 Työtulot saattavat vaikuttaa kansaneläkkeen lisiin, kuten asumistukeen 

 Työkyvyttömyyseläke 

 Ansaintaraja on 687,74 euroa kuukaudessa. Jos tienaat enemmän, eläke saattaa pienentyä tai 

sen maksaminen saatetaan lopettaa kokonaan. 

 Eläkeläinen ei voi jäädä työttömäksi 

 Voit käyttää päätuloverokorttia 

 Sopiva yritysmuoto: Riippuen toiminnan luonteesta (haluaako varat heti käytettäväksi vai jättää 

rahat kasvattamaan yhtiön varallisuutta) kannattaa valita joko toiminimi tai osakeyhtiö. 

 Toiminimi: Kaikki yrittäjän tulot otetaan huomioon ja veroprosentti nousee. Voitot ovat hel-

posti nostettavissa. 

 Osakeyhtiö: Tulot ovat osakeyhtiön omia tuloja, jotka verotetaan yhtiöverokannan mukaan. 

Rahaa yhtiöstä saa ulos palkkana tai osinkoina, ja ne vaativat yhtiökokouksen päätöksen.  
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Liite 2. Palkansaajan toiminimen verotus 
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Liite 3. Valtion tuloveroasteikko 2013 ja 2014 

2013 

Verotettava ansiotulo, 

euroa  

Vero alarajan kohdalla, 

euroa  

Vero alarajan ylittävästä tu-

lon osasta, %  

16 100—23 900 8 6,5 

23 900—39 100 515 17,5 

39 100—70 300 3 175 21,5 

70 300—100 000 9 883 29,75 

100 000— 18 718,75 31,75 

 

2014 

 Verotettava  

ansiotulo, euroa  

Vero alarajan  

kohdalla, euroa  

Vero alarajan ylittävästä  

tulon osasta, %  

   

16 100—23 900 8,00 6,50 

23 900—39 100 515,00 17,50 

39 100—70 300 3 175,00 21,50 

   

70 300—100 000 9 883,00 29,75 

100 000— 18 718,75 31,75 

 


