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Tässä opinnäytetyössä tarkastelen kevytyrittäjyyttä, eli laskutuspalveluiden käyttöä, ja toimi-
nimiyrittäjyyttä musiikkialan ammattilaisen näkökulmasta. Pyrin löytämään molemmista vaihtoeh-
doista objektiivisesti parhaat puolet ja vertailen useita niihin liittyviä palveluita ja toimintamalleja.
Avaan myös omia ajatuksiani, mutta tarkoituksena on, että lukija voi muodostaa oman mielipi-
teensä opinnäytetyön aiheista täysin faktapohjaisesti.

Opinnäytetyön pääasiallinen tarkoitus on selvittää, missä tilanteissa laskutuspalveluiden käyttö on
paras ratkaisu ja missä tilanteissa yrityksen perustaminen voisi olla järkevämpää. Esittelen ensin
kuhunkin vaihtoehtoon oleellisimmin musiikkialalla vaikuttavat aspektit, ja opinnäytetyö kulminoituu
laajaan vertailuun, jossa neljän eri skenaarion avulla pyrin löytämään kuhunkin tilanteeseen sopi-
vimman ratkaisun käytettyjä palveluita myöten.

Olen itse työskennellyt musiikkialalla pitkään laskutuspalveluita käyttämällä, ja vuoden 2019 alussa
perustin oman yritykseni. Musiikkialan yrittäjyydestä yleisellä tasolla on saatavilla todella vähän
ajantasaista informaatiota, joten tarve kattavalle tutkimukselle aiheesta on mielestäni suuri, ja olen-
kin pyrkinyt käsittelemään opinnäytetyössäni mahdollisimman laajasti musiikkialan erityispiirteitä.

Opinnäytetyön tietoperustana toimii mahdollisimman ajantasainen tieto mm. Verohallinnon verkko-
sivuilta. Merkittäviä musiikkialaan ja laskutuspalveluiden käyttöön liittyviä lakimuutoksia on tullut
viime vuosina useita, ja vuoden 2021 alussa on tulossa pienyrittäjiin vaikuttava arvonlisäverovel-
vollisuuden alarajan nosto. Nämä pyrin esittelemään ja huomioimaan opinnäytetyössäni kattavasti.

Tutkimukseni tulokset osoittivat, että vaikka musiikkialan ammattilaisen toimenkuva on yleensä
melko sekalainen, monessa tilanteessa valinta yrittäjyyden ja laskutuspalveluiden välillä on lopulta
kuitenkin melko selkeä, ja se pohjautuu pääasiassa toiminnan arvonlisäverollisuuteen ja laajuu-
teen. Pelkkää arvonlisäverotonta esiintymistä tekevän kannattaa suosiolla pitäytyä halvan lasku-
tuspalvelun käyttämisessä, mutta vähänkään arvonlisäverollista työtä tekevän kannattaa miettiä
vakavasti yrityksen perustamista. Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuus esiintymispalkkioista
voi myös monelle esiintyjälle olla tutustumisen arvoinen vaihtoehto, vaikka se on hyvin uusi mah-
dollisuus eikä ole musiikkialalla vielä kovin suosittua.

Oma valintani yrittäjänä toimimisesta sai tukea tehdyistä laskelmista. Sain myös uusia ideoita yri-
tykseni kirjanpidon tekemiseen, ja sain vahvistettua osaamistani monissa hankalimmissa verotus-
kysymyksissä. Toivon, että opinnäytetyöstäni on apua myös muille aiheen kanssa kamppaileville
muusikoille.

Asiasanat: musiikkiala, freelancer, yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalvelut, alv, arvonlisävero
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The goal of this thesis is to find out whether using an invoicing service or entrepreneurship as a
private trader is the better choice for a freelance musician in Finland. It aims to present compelling
arguments for both options in an objective manner and to compare the potential costs and benefits
of each option in different situations. The goal is that the reader can establish their own opinion on
the matter on a purely factual basis.

First, the main aspects pertaining to each option are introduced, with a special focus on the music
industry. Many of the different services associated with each option are also introduced and
compared. The thesis culminates in a thorough comparison between invoicing services and
entrepreneurship, where four different scenarios are used to determine which solution is the best
in each situation.

In Finland, there are some exceptions to tax laws that impact freelance musicians in particular,
such as being exempt from value-added tax (VAT) for live music performances. However, sound
engineers on the same gig must include a 24 % VAT in their billing. Entrepreneurship in the music
industry can be very confusing in Finland, and there is barely any up-to-date information available
on it, which is why this thesis includes information about many of the most important special
situations that musicians have to deal with when starting a business.

The results of the research done for this thesis conclude that even though the job descriptions of
music industry professionals can vary wildly sometimes, the decision between starting a business
and using an invoicing service should be quite straightforward most of the time. The most important
aspects are the VAT liability and the scale of the operation. If a musician is only performing for a
living, starting their own business might not be a good idea, but whenever some portion of their
work is VAT-liable, the situation starts to change in favour of operating as a private trader. Every
situation is different, though, so a careful calculation of the costs is necessary in order to make an
informed decision.

Keywords: music industry, freelancer, entrepreneurship, invoicing services, VAT
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1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni tarkoituksena on analysoida laskutuspalveluiden käyttöä sekä yrittäjyyttä musiik-
kialalla. Keskeisin tutkimuskysymys on selvittää, missä tilanteessa laskutuspalveluiden käyttö on
järkevää ja milloin oman yrityksen perustaminen voisi olla laskutuspalveluita parempi vaihtoehto.
Lähestyn aihetta tutkimalla yrittäjyyden mahdollistamia säästöjä ja vertailemalla saatavilla olevia
palveluita sekä tekemällä laskelmia erilaisista käytännön tilanteista. Laskelmat on tehty itsensä
työllistävän muusikon näkökulmasta, joka myy omaa ammattitaitoaan palveluna mm. keikkojen ja
soiton- tai laulunopetuksen muodossa. Tällaista toimintaa on lähes aina mahdollista harjoittaa
myös laskutuspalvelun kautta, eli mitään pakkoa yrittäjäksi ryhtymiseen ei yleensä ole. Käsittelen
opinnäytetyössäni lähinnä keikkatyötä ja yksityistä soitonopetusta, sillä työsuhteessa tehtävää
työtä ei ole järkevää verrata yrittäjänä toimimiseen. Opinnäytetyö on kirjoitettu kevyen musiikin am-
mattilaisen näkökulmasta, mutta monet asiat pätevät toki myös klassisen musiikin kentällä.

Opinnäytetyössäni keskityn yritysmuodoista ainoastaan toiminimeen. Toiminimi on yleiskielessä
yksityisestä elinkeinonharjoittajasta käytetty nimi, vaikkakin yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi
tietyin edellytyksin toimia rekisteröimättä omaa toiminimeä (Patentti- ja rekisterihallitus 2020a).
Käytännössä tämä ei ole kuitenkaan kovin yleistä, ja lähes jokainen yksityinen elinkeinonharjoittaja
onkin liittynyt kaupparekisteriin ja rekisteröinyt itselleen toiminimen. Opinnäytetyössäni viittaan toi-
minimellä ja toiminimiyrittäjällä aina yksityiseen elinkeinonharjoittajaan tai tämän yritykseen, ellei
toisin mainita. Päädyin keskittymään toiminimiin siksi, että toiminimi on freelance-muusikoille
yleensä selkein ja järkevin yritysmuoto, kun kyseessä on oman työpanoksen laskuttaminen eikä
esimerkiksi bändin raha-asioiden hoito.

Rekisteröin oman toiminimeni alkuvuonna 2019 ja opinnäytetyön kirjoittamishetkellä olen toiminut
yksityisenä elinkeinonharjoittajana lähes kaksi vuotta. Päädyin tekemään yritykseni kirjanpidon täy-
sin itsenäisesti, sillä sen ulkoistaminen olisi omalla kohdallani nostanut kustannuksia niin paljon,
että yritystä ei olisi välttämättä kannattanut perustaa lainkaan. Yhtenä tavoitteenani onkin selvittää,
mitä kaikkea kannattaa pyrkiä tekemään itse, ja onko kirjanpidon tekemisestä seuraava työtaakka
lainkaan järkevä pientä yritystoimintaa vasta aloittelevalle. Tätä varten vertailen muutamia yrityk-
sen hallinnointiin suunnattuja palveluita ja pyrin selvittämään kirjanpidon ulkoistamisen hinnan eri
tilanteissa.
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Yritys on pohjimmiltaan vain väline liiketoiminnan hoitamiseen, eli tärkein syy yrityksen perustami-
seen on usein raha-asioiden hoito. Mielestäni tärkein asia yritystä perustaessa olisi, että yrittäjänä
toimiminen tarjoaa jotakin konkreettista hyötyä vaihtoehtoisiin toimintatapoihin verrattuna, ja
yleensä kyseessä on ennen kaikkea rahallinen hyöty. Omassa opinnäytetyössäni pyrin selvittä-
mään yksityiskohtaisesti pienyrityksen pyörittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vertaamaan niitä
yrityksen mahdollistamiin säästöihin eri skenaarioissa, jotta saisin selville, missä vaiheessa yritys-
toiminnasta tulee kannattava vaihtoehto ja kuinka suuria säästöjä se voisi parhaimmillaan mahdol-
listaa.

Nykypäivänä laskutuspalvelut tarjoavat todella helpon ratkaisun keikkatyötä tekevälle, ja laskutus-
palveluiden käyttö onkin varmasti tuttua lähes jokaiselle muusikolle, jolla ei ole omaa yritystä. Lä-
heskään aina keikan tilaaja ei pysty maksamaan keikkapalkkiota työnantajan ominaisuudessa palk-
kana, jolloin se on pakko laskuttaa tilaajalta. Tähän laskutuspalvelut tarjoavat kätevän ratkaisun
ilman yrittäjyyteen liittyvää paperityötä, mutta ne ottavat välistä oman provisionsa, joka voi tietyissä
tapauksissa syödä merkittävän osan muusikon palkkiosta. Aionkin siis tarkastella työssäni muuta-
maa erityyppistä laskutuspalvelua, vertailla niiden hinnastoja sekä pohtia niiden hyötyjä ja haittoja.

Nykyään myös laskutuspalveluita käyttävä luokitellaan tietyissä yhteyksissä yrittäjäksi, ja hänen on
mm. otettava YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus, mikäli arvioidun työtulon määrä ylittää
7 958,99 € vuodessa (Eläketurvakeskus 2020). Kevytyrittäjä on siis velvoitettu moniin samoihin
asioihin kuin yrittäjäkin, mutta kevytyrittäjällä ei ole mahdollisuutta mm. yrityksen mahdollistamiin
arvonlisäverovähennyksiin. Tämä on yksi syy, joka ajaa monet kevytyrittäjänä aiemmin toimineet
perustamaan oman yrityksen.

Opinnäytetyössäni olen hankkinut tietoa itsenäisesti ajantasaisista lähteistä internetistä, ja suuri
osa informaatiosta pohjautuu myös omiin kokemuksiini yrittäjänä. Muusikon yritystoiminta poikkeaa
monilta osin tavanomaisemmasta tavaroiden ja hyödykkeiden kauppaamisesta, joten monet yleis-
pätevät ohjeistukset yrittäjyydestä eivät aina päde musiikkialan yrityksiin. Musiikkialan yrittäjyy-
destä on saatavilla erittäin vähän informaatiota, ja viime vuosina on myös tullut joitakin lakiuudis-
tuksia, jotka saattavat entisestään heikentää olemassa olevan vähäisenkin informaation luotetta-
vuutta, joten pyrin käyttämään mahdollisimman ajantasaisia ja luotettavia verkkolähteitä sekä tar-
kastelemaan lähteitä kriittisesti oman musiikkialan erityistietämykseni avulla. Tässä opinnäyte-
työssä en valitettavasti pysty tarjoamaan kattavaa ohjeistusta kaikkiin musiikkialalle ominaisiin eri-
tyistilanteisiin, mutta pyrin kuitenkin selventämään yleisimpiä ongelmakohtia.
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2 MUSIIKKIALA JA YRITTÄJYYS

Musiikkialalla moni muusikko työllistää itsensä hyvin yrittäjämäisesti, oli heillä omaa yritystä tai ei.
Harva työkseen esiintyvä muusikko tekee työtään työsuhteessa, vaan suurin osa keikoista on
yleensä kertaluontoisia toimeksiantoja alati vaihtuvilta tilaajilta. Näin työllistyvää musiikkialan am-
mattilaista kutsutaan freelance-muusikoksi. Poikkeuksena tähän on klassisen musiikin kenttä,
jossa vakituisia työsuhteita on tarjolla orkestereissa ympäri Suomen. Kevyen musiikin puolella kui-
tenkin on erittäin harvinaista päästä vakituiseen työsuhteeseen esiintyjänä; Suomessa on ainoas-
taan yksi täyspäiväinen ja julkisrahoitteinen jazzmusiikkia esittävä yhtye, UMO Jazz Orchestra
(UMO Helsinki Jazz Orchestra 2018). Popmuusikoillekin voi olla tarjolla muutamia kuukausipalkat-
tuja työpaikkoja, mutta käytännössä lähes ainoa mahdollisuus tähän on musikaaleja esittävissä
teattereissa sekä Suomen isoimpien artistien taustajoukoissa tai televisio-ohjelmien taustabän-
deissä. Suurin osa näistä töistä ei ole kuitenkaan ympärivuotisia, vaan projektiluontoisia.

Useimmiten keikan tilaajalla ei ole mahdollisuutta tai halua maksaa esiintyjien palkkioita palkkana,
vaan tilaajalle on lähetettävä lasku keikasta. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman omaa yri-
tystä, joten freelance-muusikot turvautuvat laskutuspalveluiden apuun, jotka hoitavat laskun lähet-
tämisen ja maksavat palkan muusikoille, kun tilaaja on maksanut laskun. Laskutuspalveluita käyt-
tävällä on kuitenkin taakkanaan monia samoja vastuita kuin yrittäjälläkin, laskun luomisesta eläke-
vakuutusmaksuihin, joten toiminta on hyvin yrittäjämäistä. Erona on kuitenkin se, että laskutuspal-
veluita käyttäessä ei saa samoja etuja kuin yrittäjästatuksella toimiessa, vaikka velvollisuudet ovat-
kin hyvin samankaltaiset. Tämän vuoksi moni muusikko päätyykin perustamaan oman yrityksen, ei
niinkään intohimosta yrittäjyyttä kohtaan, vaan olosuhteiden pakosta.

Opetustyö on monesti työsuhteessa tehtävää, lukuun ottamatta yksityisopetusta. Kokopäiväisiä
paikkoja on kuitenkin tarjolla vain hyvin rajallisesti, joten useimmat musiikinopettajat joutuvat teke-
mään lisäksi myös esimerkiksi keikkoja tai jopa kokonaan toisen alan töitä. Näin ollen myös vaki-
tuisessa työsuhteessa työllistyvät muusikot työskentelevät usein sivussa freelancereina.

2.1 Musiikkialan erityispiirteet

Musiikkialalla yksi erikoisimpia piirteitä on esiintymispalkkioiden ja tekijänoikeuskorvauksien arvon-
lisäverottomuus. Tämän vuoksi musiikkialalla tarve omalle yritykselle ei ole yleensä yhtä akuutti
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kuin monilla aloilla, joiden kaikesta liiketoiminnasta veloitetaan arvonlisävero. Siksi onkin syytä tar-
kastella huolellisesti laskutuspalvelujen ja yrittäjyyden eroja kunkin muusikon henkilökohtaisessa
tilanteessa.

Toimintaa varten tarvittavat soittimet muusikko omistaa todennäköisesti jo ennen toiminimen pe-
rustamista, joten tarvetta uusille investoinneille ei ole välttämättä lainkaan, jolloin kassavirta voi olla
lähes 100-prosenttisesti positiivista. Muun tyyppisillä yrityksillä on usein tarve toimitilan hankkimi-
seen, myytävien tuotteiden valmistamiseen tai ostamiseen sekä muihin investointeihin, mahdolli-
sesti jopa ennen kuin yritys saa euroakaan tuloja. Muusikko myy kuitenkin useimmiten palvelua,
jolloin vastaavanlaisia kuluja ei välttämättä synny lainkaan. Työstä saatava korvaus toivottavasti
kattaa vähintäänkin siitä aiheutuvat kulut, kuten matkakustannukset, tai muuten omaa hinnoittelua
voi olla syytä tarkastella uudestaan. Uusia instrumenttejakaan tuskin tarvitsee hankkia, mikäli keik-
koja ei ole. Muusikolla voi kuitenkin olla tarve harjoittelutilan tai opetusstudion vuokraamiseen,
mutta moni pystyy hoitamaan harjoittelun ja opettamisen kotonaan.

Keikkailevan muusikon tuskin tarvitsee hankkia tehokasta tietokonetta tai muuta laitteistoa, jota ei
jo valmiiksi löydy, mutta tietokoneohjelmistot, kuten nuotinkirjoitusohjelmat ja äänitysohjelmat voi-
vat olla hintavia. Näihin kuitenkin löytyy myös ilmaisia ratkaisuja, joilla pärjää varsin pitkälle, ellei
tee nuotinnusta tai miksausta päätoimisesti. Etäopetus voi vaatia joitakin pieniä investointeja, mutta
halvimmillaan niidenkin kustannukset saa katettua jo parin etäopetustunnin palkalla. Muusikon ja
opettajan työssä kiinteitä kuluja ei siis monesti ole juuri lainkaan, mutta musiikkiteknologin tilanne
voi olla hyvin toisenlainen, etenkin jos tavoitteena on rakentaa oma äänitysstudio tai hankkia paljon
äänentoistolaitteistoa.

2.2 Keikkojen laskutus

Musiikkialalla moni yrittäjä toimii bändeissä, jolloin kysymykseksi nousee keikkojen laskuttamis-
tapa. Yleensä tilaajalle lähetetään vain yksi lasku, joka jaetaan keikalla olleiden muusikoiden kes-
ken. Jonkun siis täytyy lähettää lasku, ja rahat pitää saada jotakin kautta jaettua eteenpäin muille
bändin jäsenille. Monesti keikkapalkkiota voi olla jakamassa sekä yrittäjiä että laskutuspalvelun
kautta toimivia henkilöitä, jolloin tilanne on erityisen haastava. Käytännössä helpoin tapa on lähet-
tää lasku laskutuspalvelun kautta, jolloin laskutuspalvelu maksaa palkkion sovitussa suhteessa
muusikoille. Esimerkiksi Keikkalasku.fi-palvelussa myös yrittäjinä toimivat bändin jäsenet voivat
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saada oman osuutensa lähettämällä laskun omalta yritykseltään Keikkalaskulle. Olen omassa toi-
minnassani joutunut tähän tilanteeseen useasti. Tässä tapauksessa yrittäjänä toimiva bändin jäsen
joutuu kuitenkin myös maksamaan laskutuspalvelun provision omasta osuudestaan, jolloin hyöty
yrittäjänä toimimisesta pienenee.

Keikan tilaajan kanssa voi tietenkin joissain tilanteissa myös sopia, että lasku tulee useammassa
erässä eri tahoilta. Tämä on kuitenkin käytännössä haastavaa tilaajan kannalta, jonka täytyy olla
tarkasti perillä siitä, kenelle kaikille on jo maksanut ja kenen laskua täytyy vielä odotella sen sijaan,
että koko keikan saisi maksettua kätevästi yhdellä laskulla. Keikka on mitä todennäköisimmin myyty
yhtenä kokonaissummana, joka sisältää kaiken, joten useiden eri laskujen seuraaminen aiheuttaa
ylimääräistä vaivaa. Jokainen muusikko varmasti haluaa jättää keikan tilaajalle mahdollisimman
positiivisen mielikuvan itse keikan lisäksi myös käytännön asioiden sujuvasta hoitamisesta, joten
tämä vaihtoehto ei yleensä ole kovin houkutteleva, vaikka yrittäjänä toimivat bändin jäsenet voisi-
vatkin säästää sillä muutamia euroja.

On myös mahdollista, että yrittäjänä toimiva bändin jäsen laskuttaa keikan oman yrityksensä kautta
ja maksaa muiden jäsenten osuudet heille palkkana. Tämä kuitenkin vaatii työnantajaksi ryhty-
mistä, joka luo yrittäjälle monia uusia velvoitteita, joita moni ei halua ottaa taakakseen. Se voi myös
vähentää bändin jäsenille käteen jäävää rahasummaa, sillä palkasta täytyy pidättää mm. työeläke-
vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. Jos bändillä on kuitenkin selkeä johtaja, voi olla perus-
teltua, että hän toimii työnantajana. Toinen vaihtoehto on palkkion maksaminen työkorvauksena,
jolloin samanlaisia työnantajavelvoitteita ei synny ja yrittäjä toimii ikään kuin pienimuotoisena las-
kutuspalveluna bändilleen. Tällöin työkorvauksen saajan vastuulla on ottaa tarvittaessa YEL-va-
kuutus, kuten laskutuspalveluitakin käyttäessä. (Verohallinto 2018a.)

Kenties helpoin vaihtoehto yrityksellä laskuttaessa on kuitenkin laskuttaa koko keikkapalkka yrityk-
sen nimiin ja antaa muiden bändin jäsenten laskuttaa omat osuutensa joko omien yritystensä tai
laskutuspalveluiden kautta. Yhden henkilön laskuttaessa koko summan täytyy kuitenkin ottaa huo-
mioon, että yrityksen liikevaihto nousee moninkertaiseksi pelkkien omien palkkioiden laskuttami-
seen verrattuna, joka voi aiheuttaa uusia kirjanpidollisia velvollisuuksia ja muuta lisätyötä sekä hy-
vin todennäköisesti myös lisäkustannuksia.
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2.3 Yrittäjyyden opetus musiikkipedagogin opinnoissa

Musiikkialalla vuodesta 2010 asti toimineena minulle on tullut sellainen tunne, että yrittäjyyden ja
kevytyrittäjyyden rooli on voimistunut alalla merkittävästi viime vuosina. Aloitellessani muusikon
uraani lähes jokainen keikka hoitui kätevästi freelance-verokortilla ilman, että tilaajalle tarvitsi lä-
hettää laskua. Pikkuhiljaa kuitenkin aloin huomaamaan enenevässä määrin, että yritykset eivät
enää suostuneet maksamaan keikkapalkkioita palkkana, vaan vaativat laskun. Tutkiakseni asiaa
objektiivisesti päätin ottaa selvää yrittäjyyden opetuksesta musiikkipedagogin opinnoissa, jotta nä-
kisin, onko yrittäjyysopintoja lisätty vuosien saatossa. Koulutus ei tietenkään seuraa aina työelä-
män kehitystä täydellisesti, mutta jokin yhteys niiden välillä kuitenkin yleensä on.

Yrittäjyyttä opetetaan opinnäytetyön kirjoitushetkellä pakollisena osana musiikkipedagogin ammat-
tikorkeakoulututkintoa. Tutkin oman kouluni, Oulun ammattikorkeakoulun, opetussuunnitelmia vuo-
desta 2000 nykypäivään asti ja pyrin löytämään opetussuunnitelmista kaikki yrittäjyyteen liittyvät
opinnot.

Taulukosta 1 voi nähdä, kuinka yrittäjyyden opetustarjonta musiikkialan opinnoissa on kasvanut
tasaisesti. Vasta vuonna 2011 yrittäjyysopinnot tulivat pakolliseksi osaksi opetussuunnitelmaa, ja
samanaikaisesti vapaavalintaisten yrittäjyysopintojen tarjontaa lisättiin merkittävästi kaikille aloille
soveltuvilla laajoilla yrityshautomo-opinnoilla. Yrittäjyysopintojen lisäys on hyvin linjassa omien ha-
vaintojeni kanssa, vaikkakin tarkkoja vuosilukuja voi olla vaikea vertailla keskenään. Tästä voita-
neen kuitenkin päätellä, että opetussuunnitelmaa tehneet tahot ovat kokeneet 2010-luvun tait-
teessa, että tarve tai kysyntä yrittäjyysopinnoille on merkittävästi suurempi kuin aiemmin.

TAULUKKO 1. Oulun ammattikorkeakoulun yrittäjyysopinnot musiikkialan opinnoissa (Oulun Am-
mattikorkeakoulu 2020)

Lukuvuodet Pakolliset yrittäjyysopinnot (op) Vapaavalintaiset yrittäjyysopinnot (op)
2000–2006 0 0
2006–2011 0 3
2011–2015 3 9 + 9
2015–2020 3 3 + 7 + 10
2020–2021 0 (ei selkeää erillistä kurssia) 3 + 7 + 10
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3 LASKUTUSPALVELUT JA KEVYTYRITTÄJYYS

Laskutuspalvelu on palvelu, jonka avulla itseään työllistävä henkilö voi lähettää laskuja ilman omaa
yritystä. Laskutuspalvelu hoitaa laskun lähettämisen asiakkaalle ja maksaa asiakkaalta saamansa
rahat laskutuspalvelun käyttäjälle, ottaen kuitenkin ensin välistä oman provisionsa. Laskutuspalve-
luita säännöllisesti käyttävää henkilöä kutsutaan kevytyrittäjäksi. (Verohallinto 2019a.)

Laskutuspalvelut ovat Suomessa melko uusi ilmiö. Vuonna 2008 perustettu Eezy Laskutuspalvelut
on monien lähteiden, mukaan lukien heidän omien nettisivujensa (Eezy Kevytyrittäjät 2020a), mu-
kaan Suomen ensimmäinen laskutuspalvelu. Ensimmäinen itse käyttämäni laskutuspalvelu Suo-
men Palkkiopalvelu on kuitenkin perustettu jo vuonna 2007 kahden 1990-luvulta asti toimineen
laskutuspalvelun yhdistyessä (Suomen Palkkiopalvelu 2020), joten Suomen Palkkiopalvelun muo-
dostaneet Hasa Bros Oy ja Uptown Dixie Trading Ltd Oy ovat hyvin todennäköisesti olleet yksiä
ensimmäisistä alan yrityksistä Suomessa, elleivät ensimmäisiä.

Laskutuspalveluiden käyttö yleistyi omien kokemuksieni mukaan voimakkaasti 2010-luvun ede-
tessä. Esimerkiksi toimialan suurin yritys (Ukko.fi 2020a), Ukko.fi-laskutuspalvelun omistava SLP
Group Oy, perustettiin vasta vuonna 2012 (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 2020a). Aiemmin alalla
ei ollut kovin montaa toimijaa ja koko ala oli melko tuntematon, ainakin suurelle yleisölle. Nyt las-
kutuspalvelujen käyttö on kuitenkin muusikoille arkipäivää, ja eri palveluntarjoajiakin on lukematto-
masti.

3.1 Kevytyrittäjyyden yrittäjämäiset piirteet

Kevytyrittäjyys on melko uusi, itse asiassa Ukko.fi:n lanseeraama termi, jota ei edes tunneta laissa
(Yrityksen-perustaminen.net 2020a). Kenties tämän vuoksi kevytyrittäjien statuksen määrittely on
hieman sekavaa: verotuksessa kevytyrittäjä katsotaan palkansaajaksi, mutta sosiaaliturvan, työt-
tömyysturvan ja eläkkeiden kannalta yrittäjäksi (Hakahuhta 2018). Kevytyrittäjälle tyypilliset työteh-
tävät ovat jo itsessään monesti yrittäjämäisiä, mutta kevytyrittäjän tulee myös ottaa huomioon muu-
tamia seikkoja ja velvollisuuksia, jotka poikkeavat palkkatyön tekemisestä.
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3.1.1 Arvonlisävero

Vaikka kevytyrittäjä lasketaankin verotuksellisesti palkansaajaksi, on syytä ottaa huomioon musiik-
kialalla tapahtuva arvonlisäverollinen liiketoiminta. Arvonlisävero (alv) ei vaikuta palkansaajan tu-
loihin suorasti, mutta yrittäjälle ja kevytyrittäjälle sen vaikutus on suuri. Esiintymiskorvaukset ja te-
kijänoikeustulot ovat poikkeuksellisesti arvonlisäverotonta tuloa (Veronmaksajain keskusliitto
2020), joten esimerkiksi pelkkiä keikkoja tekevän muusikon ei tarvitse huolehtia arvonlisäverosta
lainkaan, ja siksi tämä aihe ei ole muusikoille monesti kovinkaan tuttu. Muut musiikkialan yleisim-
mät tulonlähteet ovat kuitenkin pääosin arvonlisäverollisia ja ne tulee laskuttaa yleisen 24 %:n alv-
kannan mukaisesti. Näihin kuuluvat mm. yksityisopetus, miksaajan palkkiot keikoilla ja studiossa,
oheistuotteiden myynti sekä kalustovuokraus.

Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittavan musiikkialan ammattilaisen täytyy laskuttaa työstään
alv myös laskutuspalveluiden kautta toimiessaan. Laskutuspalvelu kuitenkin hoitaa arvonlisäveron
tilittämisen valtiolle, joten kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia kirjanpidosta. Tämän vuoksi voi olla
helppo unohtaa veron olemassaolo, mutta sen vaikutus kevytyrittäjän tuloihin voi olla todella suuri.
Saadakseen 100 € bruttotuloa toimeksiannosta joutuu 24 %:n alv-kannalla lisäämään hintaan 24 €,
jolloin laskutussummaksi muodostuu 124 €. Alv siis lisätään laskutussumman päälle, mutta käy-
tännössä musiikkialalla lähes kaikki keikat sovitaan usein yhtenä summana, joka sisältää kaiken,
jolloin alv:n laskuttaminen vie sovitusta summasta merkittävän osan, muista veroista ja maksuista
puhumattakaan.

Yritysten välisessä kaupassa arvonlisäverolla ei ole juurikaan merkitystä, sillä yritykset saavat vä-
hentää maksamansa alv:n verottajalle tilittämästään, eli laskuttamastaan, arvonlisäverosta. Arvon-
lisäveroa ei voida siis pitää yrityksen tulona, vaan se on yrityksen tuotteistaan ja palveluistaan las-
kuttama vero, jonka yritys maksaa eteenpäin verottajalle. (Yritystulkki 2020.) Tästä verottajalle
maksettavasta summasta yritys voi vähentää suoraan muille tahoille maksamansa arvonlisäveron,
jolloin esimerkiksi miksaajan palkan päälle maksettu alv ei yleensä vaikuta keikan tilanneen alv-
velvollisen yrityksen tulokseen lainkaan.

Laskutuspalvelun kautta toimiessa joutuu siis laskuttamaan arvonlisäveroa samoissa tilanteissa
kuin yrittäjänäkin, mutta ei voi kuitenkaan hyötyä yritysten saamista alv-vähennyksistä. Arvonli-
säverollisessa työssä menettää siis noin viidenneksen palkkiostaan joka kerta laskutuspalvelua
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käyttäessä, joten laskutuspalveluiden käyttö ei ole kannattavaa, mikäli arvonlisäverollista liiketoi-
mintaa on paljon.

3.1.2 Työttömyysturva

1.1.2016 astui voimaan hallituksen esityksen 94/2015 mukainen lakimuutos, jonka mukaan ke-
vytyrittäjiä alettiin kohtelemaan yrittäjinä työttömyysturvan osalta (Kopakkala 2015). Esitys aiheutti
paljon epävarmuutta luovilla aloilla, joilla toimimiseen lakimuutos oleellisesti vaikuttaa. Muusikkojen
liitto sekä monien muiden luovien alojen etujärjestöt antoivat aiheesta erittäin huolestuneita ja kriit-
tisiä asiantuntijalausuntoja, joissa pahimmillaan pelättiin yhdenkin laskutetun keikan vievän free-
lancerilta oikeuden työttömyysturvaan kokonaan (Eduskunta 2017). Lakimuutosta vastustanut ad-
ressi keräsi yli 21 000 allekirjoitusta (Kettunen 2015).

Kaikista peloista huolimatta lakimuutoksen voimaan astuttua mitään katastrofaalista ei tapahtunut.
Olin itse lakimuutoksen aikaan työttömyysturvan piirissä ja tein satunnaisia keikkoja laskutuspal-
velun kautta. Työttömyysetuuksien maksussa ei ainakaan omalla kohdallani tapahtunut mitään
muutosta, vaan pystyin edelleen tekemään keikkoja laskutuspalvelun kautta ilman, että olisin me-
nettänyt oikeuteni työttömyysturvaan. Jos kaikki laskutuspalveluita käyttävät olisivat menettäneet
oikeutensa työttömyysturvaan, ei laskutuspalveluja varmaankaan enää olisi olemassa. Itse asiassa
lakimuutos jopa paransi yksinyrittäjien asemaa, sillä samalla poistettiin vaatimus yrityksen lakkaut-
tamisesta työttömyysetuutta hakiessa (HE 94/2015). Yrittäjien työttömyysturvaa parannettiin siis
vastaamaan lähemmin palkansaajan työttömyysturvaa, jonka vuoksi yrittäjäksi luokitteleminen ei
ole enää nykyään yhtä haitallista työttömyysturvan kannalta kuin ennen lakimuutosta.

3.1.3 Eläkevakuutus

Vuoden 2017 toukokuusta lähtien kevytyrittäjät ovat kuuluneet yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL)
piiriin. Kaikkien kevytyrittäjien ei kuitenkaan tarvitse ottaa vakuutusta, vaan ainoastaan tiettyjen
ehtojen täyttyessä. Vuonna 2020 18–70-vuotiaan kevytyrittäjän, jonka yritystoiminta on kestänyt
neljä kuukautta ja jonka arvioitu työtulo on yli 7 958,99 € vuodessa, tulee maksaa YEL-maksuja.
Työtulo on summa, jonka kevytyrittäjä tai yrittäjä itse arvioi ja määrittää, joten se voi olla varsinaisia
tuloja suurempi, mutta kuitenkin pääsääntöisesti vähintään bruttotulojen verran. YEL-työtulo on
pohjana yrittäjän sosiaaliturvalle ja eläkkeen karttumiselle. Vuonna 2020 YEL-maksuprosentti on
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18–52-vuotiailla sekä yli 62-vuotiailla 24,10 % ja 53–62-vuotiailla 25,60 %. Ensimmäisen 48 mak-
sukuukauden ajan YEL-maksuista saa kuitenkin 22 %:n alennuksen. (Ukko.fi 2020b.)

3.2 Laskutuspalveluiden vertailu

Vertailen muutamaa laskutuspalvelua ja pyrin löytämään niistä halvimman vaihtoehdon eri skenaa-
rioihin. Käytän vertailussa viittä eri suuruista laskutussummaa 25 eurosta 1 000 euroon asti, joista
osaan sisältyy alv. Kevytyrittäjällä ei ole mahdollisuutta vähentää arvonlisäveroa verotuksessaan,
joten tuloksissa käytetään arvonlisäverojen maksamisen jälkeen jääviä summia. Laskennassa ei
ole huomioitu mahdollisia YEL-maksuja, ennakonpidätystä tai muita lisäkustannuksia, sillä ne ovat
laskutuspalvelusta riippumatta samat. Vertailuun valitsin neljä palvelua:

· Ukko.fi – Suomen suurin laskutuspalvelu

· Eezy – Toinen alan isoimmista yrityksistä, hieman vanhempi kuin Ukko.fi

· Keikkalasku.fi – Eniten itse käyttämäni laskutuspalvelu kiinteällä 10 € palvelumaksulla

· Kassavirtanen – Todella alhainen 2 % + alv palvelumaksu, halvin löytämäni.

3.2.1 Palvelumaksut

Taulukosta 2 tulee selväksi, että alan suurimmat pelurit Ukko.fi ja Eezy ovat myös hyvin todennä-
köisesti kalleimpia vaihtoehtoja. Ukko.fi käyttää erityisen hankalasti tulkittavaa systeemiä, jossa
5 %:n palvelumaksun päälle tulee 2,7 %:n lisäveloitus, joka on kuitenkin pakollinen. Näihin molem-
piin lisätään vielä alv, jolloin yhteissumma lähentelee jo kymmentä prosenttia. (Ukko.fi 2020c.)

Eezyn hinnasto etenee portaittain laskutuskertymän mukaan, eli mitä suuremman summan on ajan
mittaan kumulatiivisesti laskuttanut Eezyn kautta, sen edullisemmaksi palvelun käyttö tulee (Eezy
Kevytyrittäjät 2020). Parhaalla palkkiotasolla palvelumaksu on silti edelleen 5 % + alv, ja sinne
päästäkseen laskutusta täytyy olla kertynyt yli 300 000 €, johon pääseminen vaatii monelta ke-
vytyrittäjältä todennäköisesti useita vuosia.

Keikkalasku.fi on ainoa vertailun kiinteähintaisista vaihtoehdoista. Sen palvelumaksuun sisältyy
alv, joten hinnoittelu on mielestäni kaikista läpinäkyvintä ja ehdottomasti selkeintä. Palvelumaksu
on aina 10 € riippumatta laskutussummasta. (Suomen Keikkalasku 2020.) Tämä tosin tarkoittaa
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sitä, että pienillä laskutussummilla kulu voi olla kohtuuttoman suuri. Jos 20 €:n laskusta lähtee 10 €
palvelumaksuihin, se tarkoittaa jo 50 %:n kulua, joka on huomattavasti suurempi kuin millään
muulla vertailun palvelulla. Kiinteä kulu on siis sitä parempi vaihtoehto, mitä suurempi laskutus-
summa on kyseessä.

Kassavirtanen on vertailun ainoa palvelu, jota en ole itse käyttänyt, sillä löysin sen vasta, kun olin
toiminut yrittäjänä jo jonkin aikaa. 2 % + alv on ylivoimaisesti halvin löytämäni prosenttipohjainen
palvelumaksu, eikä Kassavirtanen veloita myöskään minimisummaa, joka oli aikaisemmin mm.
Ukko.fi-palvelun strategia. Pieni prosenttipohjainen palvelumaksu mahdollistaa myös pienten sum-
mien laskuttamisen, eli jopa yksittäisiä soitto- tai laulutunteja voisi hyvinkin laskuttaa Kassavirtasen
kautta edullisesti. Näissä tosin laskuun sisällytettävä 24 %:n alv syö kevytyrittäjän tuloista suuren
osan, joten esimerkiksi paljon opetustyötä tekevälle kevytyrittäjyys ei välttämättä ole lähtökohtai-
sesti kovin kannattavaa.

TAULUKKO 2. Laskutuspalveluiden palvelumaksujen vertailu (Eezy Kevytyrittäjät 2020; Kassavir-
tanen 2020; Suomen Keikkalasku 2020; Ukko.fi 2020c)

Palvelu
Pohjasumma

Palvelumaksu
+ alv 24 % Yhteensä

Ukko.fi 5 % + 2,7 % Kyllä 9,548 %
Eezy (laskutuskertymä alle 50 000 €) 7 % Kyllä 8,68 %
Keikkalasku.fi 10 € Ei 10 €
Kassavirtanen 2 % Kyllä 2,48 %

3.2.2 Käytännön esimerkit

Seuraavaksi vertailen kaikkia mainittuja laskutuspalveluita erilaisissa tosielämän laskutustilan-
teissa. Laskutussummat ovat suuntaa antavia esimerkkejä kuvaillun tyyppisestä työstä. Todellisuu-
dessa summat voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta vertailun vuoksi pyrin keksimään esimerkkejä
mahdollisimman laajasti eri hintaluokista. Keikkojen laskutussummat on esitetty yhden bändin jä-
senen palkkana, sillä useimmissa laskutuspalveluissa palvelumaksu otetaan jokaisen bändin jäse-
nen palkkiosta erikseen.
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Taulukossa 3 kullekin työlle on laskettu laskutuspalvelun veloittama palvelumaksu, joka lähtee
palkkiosta mahdollisen alv:n jälkeen jäljelle jäävästä summasta. Keikkalaskun 10 €:n kiinteää pro-
visiota lukuun ottamatta laskutuspalveluiden palkkiot on siis laskettu niin, että laskutuspalvelun pal-
velumaksuprosentti kerrotaan arvonlisäverottomalla laskutussummalla, joka saadaan jakamalla ar-
vonlisäverollinen laskutussumma 1,24:llä.

TAULUKKO 3. Palvelumaksujen määrä eri käytännön tilanteissa

Summa
(sis. alv)

alv-% Ukko.fi
(9,548 %)

Eezy
(8,68 %)

Keikkalasku
(10 €)

Kassavirtanen
(2,48 %)

Opetus (45 min) 25 € 24 1,93 € 1,75 € 10 € 0,50 €
Opetus (kk-lasku) 100 € 24 7,70 € 7,00 € 10 € 2,00 €
Bändikeikka 150 € 0 14,32 € 13,02 € 10 € 3,72 €
Miksauskeikka 250 € 24 19,25 € 17,50 € 10 € 5,00 €
Soolokeikka 350 € 0 33,42 € 30,38 € 10 € 8,68 €
Kalustovuokra 1 000 € 24 77,00 € 70,00 € 10 € 20,00 €

Tuloksista selviää, että Kassavirtanen on halvin laskutuspalvelu kaikissa paitsi viimeisessä esimer-
kissä. Keikkalasku on kiinteän palvelumaksunsa vuoksi huono valinta pienillä laskutussummilla,
mutta kun päästään tavanomaisten keikkapalkkojen tasolle, se tulee halvemmaksi kuin tunnetum-
mat Ukko.fi ja Eezy. Suurilla laskutussummilla Keikkalasku on vertailun halvin vaihtoehto, mutta
sitä varten vaaditaan jo 400–500 €:n suuruinen summa riippuen palkkion arvonlisäverollisuudesta.
Tätä suuremmat palkkiot ovat ainakin omien kokemusteni mukaan musiikkialalla melko harvinaisia
yksittäisen henkilön palkkioksi yhdestä keikasta, mutta mikäli samalle tilaajalle on tehty useampi
keikka tai vaikkapa monta pienempää sovitusta samalla laskulla, voi yhteissumma olla suurempi-
kin.

Kaikista kalleimmatkin palvelumaksut kuitenkin kalpenevat alv:n vaikutuksen rinnalla. Esimerkiksi
kalleimmassa tapauksessa, jossa on kyseessä 1 000 €:n lasku kalustovuokrasta, olisi alv:n osuus
193,55 €. Vaikka käyttäisi halvinta mahdollista laskutuspalvelua, joka on tässä tapauksessa Keik-
kalasku.fi, jäisi asiakkaalle lähetetystä 1 000 €:n laskusta kaluston vuokraajalle bruttotuloa vain
796,45 €. Tästä vähennettäisiin vielä ennakonpidätys, mahdolliset eläkevakuutusmaksut ja muut
kulut, jolloin käteen jäävä summa voi helposti olla alle 500 €.
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3.2.3 Vertailun yhteenveto

Kaiken kaikkiaan laskutuspalveluiden vertailusta voi näinkin pienellä otannalla havaita jo sen, että
ei ole yhtä oikeaa valintaa halvimmaksi laskutuspalveluksi. Kassavirtanen on vertailemistani pal-
veluista ylivoimaisesti halvin suurimmassa osassa tilanteista, mutta itse käyttäisin sen rinnalla Keik-
kalaskua isompiin laskutussummiin. Laskutuksen keskittäminen ainoastaan yhteen palveluun voi
kuitenkin myös selkeyttää omaa toimintaa, joten välttämättä jokaiseen eri tilanteeseen ei tarvitse
etsiä halvinta mahdollista vaihtoehtoa, jos on valmis maksamaan hieman ylimääräistä helppou-
desta. Bändin kanssa toimiessa kannattaa myös ottaa huomioon, että jokaisen bändin jäsenen
täytyy yleensä rekisteröityä palvelun käyttäjäksi, joten kannattaa tehdä taustatutkimus huolella,
jotta saa kerralla valittua sellaisen laskutuspalvelun, jota voi hyvillä mielin käyttää pitkään ja suosi-
tella muillekin.

Vertailussa on keskitytty vain eri palvelujen veloittamiin palvelumaksuihin. Monet niistä kuitenkin
tarjoavat myös lisämaksullisia palveluita, kuten palkan nostamista ennen kuin lasku on maksettu
laskutuspalvelulle. Myös palvelujen ulkoasussa, helppokäyttöisyydessä ja asiakaspalvelussa on
eroja, joten kaikista halvin laskutuspalvelu ei välttämättä ole jokaiselle paras vaihtoehto.
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4 YRITTÄJÄNÄ TOIMIMISEN EDUT

Muusikon on täysin mahdollista tehdä suuriakin määriä keikkoja kevytyrittäjänä, ja opetuskin ta-
pahtuu monesti musiikkiopistojen, musiikkioppilaitosten tai yksityisten musiikkikoulujen palkkalis-
toilla. Niinpä harvoin on mitään pakottavaa tarvetta yrittäjäksi ryhtymiseen. Yrittäjänä toimimisessa
on kuitenkin muutamia muitakin etuja kuin pelkkä laskutuspalveluiden palvelumaksuissa säästämi-
nen. Yrittäjäksi tuskin kannattaa ryhtyä, ellei omassa tilanteessaan pysty säästämään sillä merkit-
täviä summia, etenkin kun nykypäivänä laskutuspalveluissa löytyy mittavasti tarjontaa, josta var-
masti löytyy jokaiselle mieluisa ja kohtuuhintainen palvelu.

4.1 Arvonlisävero

Mikäli edes osa liiketoiminnasta on arvonlisäverollista, on yleensä kannattavaa ryhtyä yrittäjäksi jo
pelkästään arvonlisäveroja koskevien etujen vuoksi. Yrityksen ei ole pakko rekisteröityä arvonli-
säverovelvolliseksi, jos sen arvonlisäverollisesta liiketoiminnasta saama liikevaihto on alle 10 000 €
tilikaudessa, joka on yleensä 12 kuukautta. Tällöin normaalisti arvonlisäverollisesta liiketoiminnasta
ei tarvitsekaan laskuttaa arvonlisäveroa, mikä on huomattava etu laskutuspalvelujen kautta toimi-
miseen verrattuna. Verovelvolliseksi voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti, vaikka 10 000 €:n raja
ei ylittyisi. Tämä voi olla kannattavaa esimerkiksi, jos yritys tekee paljon arvonlisäverolliseen liike-
toimintaan liittyviä hankintoja. (Verohallinto 2019b.) Vuoden 2021 alusta alkaen alv-velvollisuuden
alaraja nousee 15 000 euroon (HE 143/2020).

4.1.1 Arvonlisäveron vähennysoikeus

Arvonlisäverojen vähennysoikeus verotuksessa on monille suurin etu oman yrityksen kautta toimi-
misessa. Se oli myös itselleni suurin yksittäinen syy yrittäjäksi ryhtymiseen. Arvonlisäveron vähen-
täminen on kuitenkin mahdollista vain arvonlisäverolliseen liiketoimintaan liittyvistä hankinnoista ja
menoista. Vähennyksen voi tehdä vain osittain, mikäli vähennyksen kohteena olevaa tavaraa tai
palvelua käytetään myös muussa kuin arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa. (Verohallinto 2017.)
Näin ollen esimerkiksi pelkästään esiintymiskäyttöön hankitusta kitarasta ei voi vähentää arvonli-
säveroa, sillä esiintymispalkkiot eivät ole arvonlisäverollisia. Yrityksen käyttöön ei siis voi ostaa
tavaraa arvonlisäverottomana, mikäli ei harjoita arvonlisäverollista liiketoimintaa. Tämä asettaa
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musiikkialan yrittäjät osittain huonompaan asemaan kuin muilla aloilla, sillä keikkapalkkojen arvon-
lisäverottomuus ei kuitenkaan poista sitä, että lähes kaikista yritystoiminnan kuluista on maksettava
arvonlisävero.

Keikkapalkkioiden arvonlisäverottomuuteen puuttui 1.4.2019 voimaan tullut lakiuudistus, jonka mu-
kaan musiikkialan ammattilaiset voivat nykyään hakeutua myös esiintymispalkkioistaan alv-velvol-
liseksi vähennetyllä 10 %:n verokannalla. Hakemus on vapaaehtoinen, eli halutessaan voi silti edel-
leen tehdä keikkoja ilman arvonlisäveroa. (Verohallinto 2019c.) Jos myy paljon keikkoja alv-velvol-
lisille yrityksille ja tekee suuria investointeja esiintymiskäyttöön tarkoitettuun kalustoon, voi alv-vel-
volliseksi hakeutuminen olla kannattavaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että yksityishenkilöille palve-
luitaan myydessä, mm. hääkeikkojen muodossa, tilaajalla ei ole mahdollisuutta vähentää laskuun
sisältyvää arvonlisäveroa, joten keikoista joutuu joko pyytämään 10 % suurempaa hintaa saadak-
seen saman määrän bruttotuloja tai tyytymään 10 %-yksikköä pienempään palkkioon kuin aiem-
min, jos haluaa pitää hinnaston tilaajan näkökulmasta samana kuin aikaisemmin. Myös arvonli-
säverottomana hankittua kalustoa pois myydessä täytyy veloittaa ostajalta alv, jolloin hankintahin-
nan arvonlisäverottomuudesta voi hyötyä vain rajallisesti, mikäli kalustoa joskus päivitetään.

4.1.2 Arvonlisäveron alarajahuojennus

Vaikka yritys olisi rekisteröitynyt alv-velvolliseksi, voi se silti saada jopa kaiken maksamansa ar-
vonlisäveron takaisin alarajahuojennuksen avulla. Jos yrityksen liikevaihto on alle 10 000 € vuo-
dessa, se saa kaiken maksamansa arvonlisäveron takaisin. Tässä tapauksessa lopputulos ei siis
eroa juurikaan yrityksestä, joka pienen liikevaihtonsa vuoksi ei ole hakeutunut alv-velvolliseksi lain-
kaan. Alarajahuojennusta ei kuitenkaan sovelleta käyttöomaisuuden, eli esimerkiksi soittimien
myynnistä maksettavaan arvonlisäveroon. Jos liikevaihto on yli 10 000 € mutta alle 30 000 €, yritys
saa takaisin osan maksamastaan arvonlisäverosta. (Verohallinto 2020a.) Vuoden 2021 alusta al-
kaen alarajahuojennuksen alaraja nousee 15 000 euroon (HE 143/2020).

4.2 Yrittäjävähennys

Toiminimiyrittäjä saa yrityksensä tuloista 5 %:n yrittäjävähennyksen verotuksessa (Verohallinto
2020b). Yrittäjävähennys lasketaan automaattisesti, joten sen vaikutusta ei välttämättä edes huo-
maa, jos sen olemassaoloa ei tiedosta. Etu on tarkoitettu vain toiminimiyrittäjille, joten esimerkiksi
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kevytyrittäjät ja osakeyhtiöt eivät saa vastaavaa vähennystä. Jos yrittäjän veroprosentti on 15 % ja
yrityksen tulos 20 000 € vuodessa, tulee yrittäjävähennystä 150 €. Summa ei ole päätä huimaava,
mutta sillä voi kattaa esimerkiksi osan kirjanpidon kuluista ja sen euromääräinen vaikutus suurenee
yrittäjän veroprosentin kasvaessa, jolloin paljon tienaavalle yrittäjälle summa voi olla merkittävä.

4.3 Verotuksessa vähennettävät kulut

Toisin kuin monet yrittäjyyttä mainostavat nettisivustot antavat ymmärtää, myös yksityishenkilö tai
kevytyrittäjä voi vähentää verotuksessaan ammattinsa harjoittamiseen liittyvät menot. Tulonhank-
kimismenot pienentävät verotettavan ansiotulon määrää samalla tavoin kuin yrityksen kulut voi vä-
hentää yrityksen verotuksessa. Muusikon yleisimpiä tulonhankkimismenoja ovat mm. instrumentit,
piuhat, mikrofonit, telineet, kielisoitinten kielet ja alan kirjallisuus. Palkkatuloihin saa automaattisesti
750 €:n vähennyksen, joten monilla aloilla tarvetta erillisen ilmoituksen tekemiseen ei ole, mutta
tätä suuremmat summat kannattaa ilmoittaa vuotuisessa veroilmoituksessa. (Verohallinto 2020c.)
Muusikon tulonhankkimismenot voivat helposti ylittää 750 € vuodessa, sillä jo yksi ammattitason
instrumentti voi maksaa jopa tuhansia euroja.

Vaikka osan kuluista voi vähentää myös ilman omaa yritystä, on kuitenkin yrittäjänä mahdollisuus
vähentää oman auton käytöstä johtuvia kuluja laajemmin kuin ilman yritystä. Auton käytöstä on
pidettävä ajopäiväkirjaa tai annettava muu luotettava selvitys, jotta voi saada siihen liittyviä vähen-
nyksiä (Verohallinto 2020d). Mikäli alle puolet autolla ajetuista kilometreistä liittyy yritystoimintaan,
verotuksessa voi saada lisävähennyksen, joka vastaa palkansaajan kilometrikorvausta. Jos taas
yli puolet ajokilometreistä liittyy yritystoimintaan, autoon liittyvistä kuluista voi vähentää sen todelli-
set kulut, eli mm. polttoaine- ja huoltokulut sekä vakuutusmaksut, mutta tällöin mahdollisuutta kilo-
metrikorvauksen kaltaiseen lisävähennykseen ei ole. (Verohallinto 2020e).

Myös auton hankintaan ja ylläpitoon liittyvän arvonlisäveron voi vähentää tietyissä tapauksissa.
Henkilöautojen kohdalla vähäinenkin yksityiskäyttö voi poistaa vähennysoikeuden, mutta paketti-
autoa voi käyttää myös muuhun tarkoitukseen, jolloin arvonlisäverosta saa vähentää sen osuuden,
joka kohdistuu arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. (Verohallinto 2019d.)
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5 YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN

Kevytyrittäjänä on helppo aloittaa yrittäjämäinen toiminta, mutta jossain vaiheessa mieleen voi tulla
ajatus oman yrityksen perustamisesta. Kevytyrittäjyyden monet yrittäjämäiset piirteet ja virallinen
yrittäjästatus tietyissä yhteyksissä saavat sen muistuttamaan yritystoimintaa hyvin läheisesti. Li-
säksi jos arvonlisäverollista liiketoimintaa ja siihen liittyviä hankintoja on edes silloin tällöin, kattavat
yrityksille annetut alv-vähennykset ja alv:n alarajahuojennus hyvin nopeasti jopa kirjanpitäjän ve-
loittamat kulut. Ennen yrityksen perustamista kannattaa kuitenkin laskea tarkkaan, onko se omassa
tilanteessa kannattavaa, sillä kukaan tuskin haluaa tehdä kaikkea yrittäjyyteen liittyvää lisätyötä,
mikäli kevytyrittäjänä toimiminen tulisi joka tapauksessa halvemmaksi.

Kenties tärkein päätös yritystä perustettaessa on yhtiömuodon valinta. Yleisimpiä yhtiömuotoja
Suomessa ovat osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin
yhtiö ja osuuskunta. Näistä osakeyhtiö ja toiminimi ovat selkeästi suosituimpia ja yhdessä ne muo-
dostavat lähes 80 % kaupparekisteriin rekisteröidyistä yrityksistä (Patentti- ja rekisterihallitus
2020b). Osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto ja hyvä valinta, mikäli liiketoiminta on suurempaa. Osa-
keyhtiön hallinnointi on kuitenkin huomattavasti haastavampaa ja kalliimpaa kuin toiminimen, joten
freelance-muusikolle se ei useimmiten ole oikea valinta ensimmäiseksi yritykseksi. Moni yrittäjä
aloittaakin yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja myöhemmin yritystoiminnan kasvaessa perustaa
tilalle osakeyhtiön.

Kaikilla yhtiömuodoilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta opinnäytetyöni tarkoituksena
on vertailla laskutuspalveluiden käyttöä ja yrittäjyyttä. Tähän tarkoitukseen toiminimi sopii parhai-
ten, sillä se muistuttaa läheisimmin laskutuspalvelun kautta toimimista ja on monilta osin helpoin ja
edullisin vaihtoehto aloittelevalle yrittäjälle. Se on myös yleisin yritysmuoto musiikkialalla: Valtakun-
nallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportissa (2011, 21) kyselyyn vastanneista 415
muusikosta noin joka viidennellä oli oma yritys, joista peräti 63 % oli toiminimiä. Kyselyn mukaan
selvästi suurin osa musiikkialan yrittäjistä oli siis toiminimiyrittäjiä. Toiminimien suhde muihin yri-
tysmuotoihin on tuskin muutamassa vuodessa muuttunut kovin radikaalisti, vaikka yritysten luku-
määrä olisikin noussut, joten olettaisin, että toiminimi on edelleen suosituin yhtiömuoto muusikoi-
den keskuudessa.
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5.1 Toiminimi lyhyesti

Yrittäjän ja toiminimen välillä ei ole juridista eroa, eli toiminimi ei ole mikään yrittäjästä erillinen
entiteetti, toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiö, jonka varat ja velat ovat yrittäjän omista rahoista eril-
lään. Siksi virallisempi termi yksityinen elinkeinonharjoittaja onkin kuvaavampi, vaikka yleiskielessä
toiminimi on tutumpi nimitys. Kaikki toiminimen tuotot ovat yrittäjän omaa verotettavaa tuloa, ja
toiminimiyrittäjä on itse vastuussa yrityksensä varoista koko omaisuudellaan. (Suomen Yrittäjät
2019.) Tämä ei kuitenkaan esiintyvällä taiteilijalla ole yleensä mikään ongelma, sillä kiinteitä kuluja
on vain vähän, jos lainkaan, ja todennäköisesti muusikolla ei ole myöskään tarvetta ottaa yritystoi-
mintaansa varten velkaa, jonka takia voisi joutua maksuvaikeuksiin. Raha-asioiden osalta toimi-
nimiyrittäjyys ei siis eroa juurikaan kevytyrittäjänä toimimisesta.

Toiminimen perustaminen on halpaa, helppoa ja nopeaa. Myös toiminimen lopettaminen on help-
poa, mikäli yritystoiminta ei lähdekään käyntiin toivotulla tavalla. Kirjanpito on muihin yritysmuotoi-
hin nähden huomattavasti helpompaa, ja se on mahdollista hoitaa täysin itsenäisesti melko vähäi-
sellä opiskelulla. Raha-asioiden ja verotuksen hoitaminen on selkeää, etenkin jos harjoittaa liike-
toimintaansa vain yhdellä rajatulla toimialalla eikä ole alv-velvollinen. Pienellä liikevaihdolla veroil-
moituksen tekeminen vain kerran vuodessa riittää, samoin kuten yksityishenkilönkin verotuksessa.
YEL-vakuutuksen piiriin ei tarvitse myöskään hakeutua, mikäli vuosittainen YEL-työtulo jää al-
haiseksi. (Yrityksen-perustaminen.net 2020b.)

5.2 Toiminimen perustaminen

Toiminimen perustaminen, eli rekisteröiminen, tapahtuu helpoiten tekemällä sähköinen perusta-
misilmoitus kaupparekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisivuilla. Tietyin edellytyksin
edes ilmoitusta kaupparekisteriin ei tarvitse tehdä, jolloin voi toimia yksityisenä elinkeinonharjoitta-
jana ilman rekisteröityä toiminimeä, mutta käytännössä kaupparekisteriin rekisteröityminen on kui-
tenkin suositeltavaa useimmissa tapauksissa. Perustamisilmoitus on mahdollista tehdä myös pa-
perilomakkeella, mutta se on huomattavasti kalliimpaa ja hitaampaa kuin verkossa. Sähköisen pe-
rustamisilmoituksen käsittelymaksu vuonna 2020 on 60 euroa ja paperisen ilmoituksen 115 euroa.
Sähköisen perustamisilmoituksen tekemisen ja käsittelymaksun maksamisen jälkeen saa Y-tun-
nuksen yritykselleen välittömästi ja voi jatkaa ilmoittautumaan sähköisellä muutosilmoituksella mm.
Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 2020b.)
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5.3 Kevytyrittäjyys Y-tunnuksella

Kevytyrittäjyys Y-tunnuksella on uusi ilmiö, jota tarjoavat OP Kevytyrittäjä -palvelu sekä Ukko Pro
-palvelu. Niiden kautta saa ilmaisen Y-tunnuksen, eli yritys- ja yhteisötunnuksen, ja laskutuspalve-
lun kaltaisesti ne hoitavat kirjanpidon sekä laskujen lähettämisen palvelumaksua vastaan. Ke-
vytyrittäjyys-nimitys on kuitenkin tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava, sillä palvelua käyttävä
on virallisesti yksityinen elinkeinonharjoittaja, samoin kuin jokainen toiminimiyrittäjäkin. Erona näi-
den kahden termin välillä on se, että toiminimiyrittäjä on rekisteröinyt itselleen toiminimen kauppa-
rekisteriin, kun taas näitä palveluja käyttävän yksityisen elinkeinonharjoittajan ei ole välttämättä
pakko tehdä tätä. Halutessaan käyttäjä voi kuitenkin liittyä itse kaupparekisteriin, jolloin hänestä
tulee täysin tavallinen toiminimiyrittäjä. (OP Kevytyrittäjä 2020a.)

OP Kevytyrittäjän ja Ukko Pron kautta yrityksen perustaminen on ilmaista, sillä toiminimen rekiste-
röinti on tavallisesti ainoa yksityisenä elinkeinonharjoittajana aloittamisen kustannuksista, ja näissä
palveluissa rekisteröintiä ei tehdä automaattisesti. OP Kevytyrittäjä -palvelussa ainoa kulu on 5 %
+ alv asiakkaiden maksamien laskujen arvonlisäverottomasta summasta 30 000 euroon asti, jonka
jälkeen palvelun käyttö on loppuvuoden ajan ilmaista (OP Kevytyrittäjä 2020b). Ukko Pro käyttää
kuukausimaksua, jonka summa nousee portaittain 0 eurosta 60 euroon + alv / kk kumulatiivisen
liikevaihdon kasvaessa. 60 euron kuukausimaksu saavutetaan 10 000 €:n kumulatiivisella liike-
vaihdolla. (Ukko Pro 2020.)

Molempia palveluita voi myös käyttää jo olemassa olevan toiminimen kanssa. Tällöin ne toimivat
käytännössä kirjanpitopalveluina, ja voivat olla itse asiassa huomattavasti halvempia kuin perintei-
set kirjanpitopalvelut. Ukko Pron kohdalla hintataso määritellään toiminimen jo toteutuneen liike-
vaihdon pohjalta, eli jos liikevaihtoa on ehtinyt kertyä esimerkiksi yli 10 000 € ennen palveluun liit-
tymistä, joutuu sen käytöstä maksamaan heti täyden hinnan sen sijaan, että liikevaihdon laskemi-
nen aloitettaisiin nollasta. (Ukko Pro 2020).
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6 TOIMINIMEN HALLINNOINTI

Toiminimen hallinnointiin liittyy useita velvollisuuksia, joista on hyvä olla perillä jo ennen yrityksen
perustamista. Pienimuotoista musiikkialan yritystoimintaa harjoittavilla toiminimiyrittäjillä kuiten-
kaan harvoin tulee esimerkiksi omien työntekijöiden palkkaamiseen, varaston ylläpitoon tai kiinteis-
töomistuksiin liittyvää hallinnointityötä, vaan suurin osa ns. paperitöistä liittyy oman työpanoksen
laskuttamiseen ja kirjanpitoon. Keskeisin kysymys lienee se, haluaako kirjanpidon hoitaa itse vai
ulkoistaa ammattilaiselle. Toiminimen perustamista miettivän onkin syytä miettiä tarkkaan, kuinka
paljon on valmis käyttämään omaa aikaansa kirjanpidon hoitamiseen, sillä se voi olla suurin tekijä
siinä, että yrityksen perustamisesta tuleekin kevytyrittäjyyttä kalliimpi vaihtoehto.

Jokainen yritys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon tarkoituksena on erottaa yrityk-
sen ja yrittäjän rahat toisistaan sekä varmentaa verotukseen merkittävät arvonlisäverot ja tuloverot.
Kirjanpitoaineistot, kuten kuitit ja laskut, on säilytettävä vähintään 6 vuoden ajan tilikauden päätty-
misestä ja itse kirjanpito sekä sen oheisdokumentit on säilytettävä 10 vuoden ajan. (Verohallinto
2018b.)

6.1 Kirjanpito

Kirjanpidon vaatimukset ovat toiminimellä kaikista yritysmuodoista vähäisimmät, joten kirjanpidon
hoitaminen itse on täysin mahdollista melko vähäisellä opiskelulla. Kirjanpidon ulkoistaminen voi
olla yksi suurimpia kuluja pientä liiketoimintaa harjoittavalle yrittäjälle, joten mikäli on valmis käyt-
tämään hieman aikaa omaan liiketoimintaansa liittyvien erityispiirteiden opiskeluun, voi kirjanpi-
dossa säästää jopa satoja euroja vuodessa tekemällä sen itse. Toisaalta kirjanpidossa tehdyt vir-
heet voivat pahimmillaan koitua kalliimmaksi yrittäjälle kuin kirjanpitäjän palkkaaminen, esimerkiksi
jos ei ole perillä kaikista itselleen kuuluvista vähennyksistä ja näin ollen maksaa liikaa veroja.

Toiminimen kirjanpitoon riittää yleensä yhdenkertainen kirjanpito, kun muilla yritysmuodoilla vaati-
muksena on aina kahdenkertainen kirjanpito (Taloushallintoliitto 2018). Tarkempiin yksityiskohtiin
menemättä yhdenkertainen kirjanpito on helpompi oppia ja ymmärtää, ja sen voi hoitaa vaikkapa
netistä ladattavilla ilmaisilla Excel-pohjilla. Kahdenkertainen kirjanpito on myös mahdollista tehdä
itse, mutta se vaatii jo melko paljon kirjanpidon osaamista, ja mielellään myös jonkinlaisen kirjan-
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pito-ohjelman. Suuri osa kirjanpidosta kirjoitetuista artikkeleista internetissä on kuitenkin kirjanpito-
palveluita tarjoavien tai niiden kanssa yhteistyötä tekevien tahojen kirjoittamia, joten asiasta tietoa
etsiessä voi helposti saada sen monimutkaisuudesta hieman puolueellisen kuvan. Musiikkialan
yrittäjällä on tyypillisesti melko vähän kirjanpitoon kirjattavaa, ja lähes kaikki samat asiat täytyy joka
tapauksessa kirjata ylös jossain muodossa myös yhdenkertaisessa kirjanpidossa, joten hyvän kir-
janpito-ohjelman avustuksella uskoisin kahdenkertaisen kirjanpidonkin onnistuvan omatoimisesti.

6.2 Laskutus ja verot

Toiminimellä laskutus muistuttaa hyvin paljon laskutuspalveluiden kautta laskuttamista. Laskutus-
palveluita käyttäessä tarvitaan usein tismalleen samat tiedot kuin toiminimellä laskuttaessa. Las-
kutuspalveluja käyttäneelle oman laskun luomisen ei siis pitäisi tuottaa ongelmia. Ilmaisia lasku-
tuspohjia on runsaasti, ja joitain ilmaisia laskutusohjelmiakin löytyy.

Toiminimen verotus on yksinkertaista, sillä yrityksen koko tulos verotetaan yrittäjän tulona (Vero-
hallinto 2016). Toiminimen verot maksetaan pääsääntöisesti ennakkoverona, joka poikkeaa tavan-
omaisesta henkilön tuloverotuksesta siten, että vero maksetaan etukäteen yrittäjän itse arvioiman
tuloksen mukaisesti. Lopullinen verotus lasketaan toteutuneen tilanteen mukaan, jolloin liikaa mak-
setun veron saa takaisin veronpalautuksena tai liian vähän maksettuaan toiminimiyrittäjä joutuu
maksamaan lisäennakkoa. Ennakkoveron maksamista varten yrityksen on kuuluttava ennakkope-
rintärekisteriin, johon voi liittyä yritystä perustettaessa. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen tar-
koittaa käytännössä sitä, että yrittäjä sitoutuu itse huolehtimaan verojensa maksamisesta, eikä asi-
akkaan tarvitse näin ollen pidättää maksusta verokortin mukaista ennakonpidätystä. (Yrityksen-
perustaminen.net 2020c.)

Yritysten verokausi on lähtökohtaisesti kuukausi, eli oma-aloitteiset verot kuten työnantajasuorituk-
set ja arvonlisävero pitäisi ilmoittaa ja maksaa kerran kuukaudessa. Jos kuitenkin yrityksen liike-
vaihto on alle 100 000 euroa, voi verokaudeksi valita neljännesvuoden ja alle 30 000 euron liike-
vaihdolla arvonlisäverojen osalta kalenterivuoden. Mahdollisten työnantajasuoritusten osalta pisin
mahdollinen verokausi on neljännesvuosi. (Verohallinto 2019e.)
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6.3 Kirjanpidon tekeminen itse

Olen tehnyt oman yritykseni kirjanpidon alusta alkaen täysin omatoimisesti. En ole käyttänyt sent-
tiäkään kirjanpitäjän palkkaamiseen tai maksullisiin ohjelmistoihin. Omalla kohdallani taustalla on
halu oppia kirjanpidon perusteet heti alusta alkaen, jotta voin vuosien mittaan säästää yrityksen
kuluissa merkittävästi. Olen muutenkin erittäin tarkka kulutukseni suhteen, joten kirjanpidon teke-
minen itse tuntui luontevalta vaihtoehdolta minulle. Kaikille se ei kuitenkaan sovi, sillä kirjanpidon
opetteluun ja erinäisten ongelmatilanteiden ratkomiseen menee todennäköisesti niin paljon aikaa
aluksi, että siinä säästetty raha on melko mitätön verrattuna omaan ajankäyttöön. Kaikki kirjanpi-
toon käytetty aika on myös pois varsinaisesta yrityksen ydintoiminnasta. Pitkässä juoksussa kulut
kuitenkin kertaantuvat, joten jos kirjanpitoa harkitsee jossain vaiheessa tekevänsä itse, voi olla vii-
sasta hoitaa sen opiskelu pois alta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin ymmärrys oman
yrityksen rahaliikenteestäkin kasvaa.

Toiminimille useimmiten riittävässä yhdenkertaisessa kirjanpidossa yksinkertaisimmillaan riittää tu-
lojen ja menojen sekä verojen merkitseminen maksuperusteisesti, eli sinä päivänä, kun raha on
tullut pankkitilille tai lähtenyt sieltä (Zervant 2015). Merkintätapa on melko vapaamuotoinen, ja il-
maisissa Excel-pohjissakin on hurjasti vaihteluita todella helppokäyttöisestä muutaman sarakkeen
taulukosta lähes osakeyhtiön kirjanpitoon riittäviin jättitaulukoihin. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa
suurin ongelma ei ole mielestäni itse tapahtumien kirjaaminen, vaan kaikenlaisten hieman tavan-
omaisesta poikkeavien tapahtumien oikeanlainen käsittely. Tällaisia muusikoilla voisi olla mm. ul-
komailta ostettujen soittimien arvonlisäverotus, ennen yritystoiminnan aloitusta hankitun kaluston
verovähennykset, sovitustyöhön liittyvien tekijänoikeuksien ja arvonlisäverokohtelun selvittäminen,
ajopäiväkirjan pitäminen ja menojen vähentäminen monivuotisina poistoina. Esimerkiksi ajopäivä-
kirjaa ei ole kuitenkaan mikään pakko pitää, jos haluaa päästä helpolla, mutta silloin ei saa hyö-
dynnettyä siitä saatavia verovähennyksiä. Juuri tästä syystä kirjanpito kannattaa yleensä antaa
ammattilaisen hoidettavaksi, jos itsellä ei riitä aika tai mielenkiinto sen riittävään opetteluun.

6.3.1 Ilmaisohjelmat ja Excel-taulukot

Yrityksen hallinnointia varten on olemassa paljon ilmaisohjelmia, joissa voi olla kaikki tarvittava
toiminnallisuus laskujen luomisesta jopa kahdenkertaisen kirjanpidon pitämiseen. Yleisin ja helpoi-
ten saatavilla oleva ilmaisohjelmiston tyyppi on laskutusohjelma. Yksinkertaisimmillaan näillä voi
luoda tavanomaisen näköisiä laskuja, joissa on kaikki vaaditut laskumerkinnät eikä juuri mitään
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muuta. Tällaisen ohjelman tai Excel-laskupohjan käyttö voi olla täysin perusteltua yritystoiminnan
ollessa erittäin pientä ja jos laskutusta tapahtuu hyvin harvoin. Huomattavasti helpommaksi lasku-
tuksen kuitenkin tekee ohjelma, jossa on jonkinlainen laskujen arkistointimahdollisuus ja asiakas-
sekä tuoterekisteri. Asiakasrekisterin avulla laskulle saa liitettyä nopeasti aiemmin laskuttamansa
asiakkaan tiedot, jolloin niitä ei tarvitse joka kerta näpytellä uudestaan. Myös freelancereilla voi
usein olla joitakin toistuvia asiakkaita, kuten yksityisoppilas tai bändi, jonka riveissä käy usein tuu-
raamassa. Tuoterekisteri nopeuttaa myös laskun luomista hieman, etenkin jos samasta työstä las-
kuttaa usein samalla hinnalla.

Laajempaa toiminnallisuutta tarjoavia täysin ilmaisia laskutusohjelmia ei ole saatavilla kovin paljoa
tai niitä ei ole päivitetty vuosiin. Monista laskutusohjelmista on saatavilla ilmaisversio, mutta useim-
miten niissä on jonkinlaisia rajoituksia, jotka tulevat vastaan hyvin äkkiä jopa pienillä laskutusmää-
rillä. Omaan käyttööni olen useaa eri ohjelmaa kokeiltuani valinnut hieman tuntemattomamman
MLInvoice-nimisen laskutusohjelman. Se on täysin ilmainen avoimen lähdekoodin web-pohjainen
ohjelma, joka sisältää laajan valikoiman ominaisuuksia, kuten asiakas- ja tuoterekisterin, laskuar-
kiston, verkkolaskujen luonnin sekä sähköposti-integraation, jonka avulla sähköpostilaskun voi lä-
hettää suoraan ohjelmasta (MayaLabs 2017). Yleisimpiä asetuksia on helppo muuttaa, ja sen li-
säksi ohjelman kaikki toiminnot ovat täysin muokattavissa avoimen lähdekoodin ansiosta, mikäli
osaa koodata tarvittavat muutokset itse. Ohjelman käyttöönotto vaatii kuitenkin melko paljon tieto-
teknistä osaamista, joten monille se ei varmasti ole sopivin, tai ainakaan helpoin, vaihtoehto. Yk-
sinkertaisin valinta ilmaista ratkaisua hakevalle olisi käyttää yhtä monista internetissä ladattavissa
olevista ilmaisista Excel-pohjista, joihin on helppo tallentaa oman yrityksen tiedot valmiiksi, jotta
uutta laskua tehdessä kaikkea ei tarvitse kirjoittaa alusta alkaen. Excel-pohjiin on myös mahdollista
lisätä asiakas- ja tuoterekisterit, mikäli Excelin edistyneemmät ominaisuudet ovat tuttuja.

Toiminimen yhdenkertaisen kirjanpidonkin pitäminen onnistuu pelkällä ilmaisella Excel-pohjalla,
joka lienee helpoin keino kirjanpidon aloittamiseen. Selkeästi yhdenkertaiseen kirjanpitoon tarkoi-
tettua ilmaisohjelmaa en ole löytänyt. Itse loin oman Excel-pohjani, jossa tiedot ovat esillä minulle
selkeässä muodossa, mutta viime aikoina olen alkanut siirtämään kirjanpitoani Kitsas-nimiseen
avoimen lähdekoodin kirjanpito-ohjelmaan. Kitsas on tehty kahdenkertaista kirjapitoa varten, joten
sen käyttäminen on hieman monimutkaisempaa kuin yhdenkertaiseen kirjanpitoon tarkoitetun Ex-
cel-pohjan, mutta se on suunniteltu opastamaan kokematonta käyttäjää, jolloin kahdenkertainen
kirjanpito ei tunnu kovinkaan hankalalta. Ohjelmalla voi myös luoda uusia laskuja ja tuoda tositteita
kirjanpitoon, joten kaikki kirjanpitoon liittyvä hoituu yhden ohjelman kautta.
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6.3.2 Maksulliset ohjelmat

Helpoin vaihtoehto kirjanpidon omatoimiseen hoitamiseen löytyy todennäköisesti maksullisten oh-
jelmien puolelta. Niissä on tarjolla myös joitakin pienyrittäjille suunnattuja ratkaisuja, ja käyttöliitty-
mät ovat usein ilmaisohjelmia miellyttävämpiä. Maksulliset palvelut ovat useimmiten myös saata-
villa verkossa ja jopa puhelinsovelluksina, toisin kuin ilmaisohjelmat, joiden käyttö on pääsääntöi-
sesti mahdollista ainoastaan työpöytäsovelluksena. Erikseen löytyy myös mm. ajopäiväkirjan pi-
toon ja kuittien skannaukseen erikoistuneita sovelluksia, mutta selkeyden vuoksi keskityn tässä
kappaleessa vertailemaan ainoastaan puhtaasti laskutukseen sekä kirjanpitoon keskittyneitä ohjel-
mia. Kaikkien palvelujen hintoihin lisätään alv.

Suomessa tunnettuja laskutusohjelmien tarjoajia ovat mm. Isolta, Zervant ja Visma. Kaikilla näillä
palveluntarjoajilla on useampi eri palkkiotaso tai ohjelmatyyppi. Rajattoman määrän laskuja kuu-
kaudessa saa käyttöönsä Visma ePasseli Laskutus -palvelussa halvimmillaan 9 eurolla kuussa ja
Isolta Arkhimedes -ohjelmassa 9,90 eurolla kuussa. Zervantin hinnoittelu on hieman monimutkai-
sempi, sillä heillä jo ilmaiseen palkkiotasoon sisältyy rajaton määrä sähköpostilaskuja, mutta mak-
simissaan vain 5 asiakasta, joita ei voi laskun lähettämisen jälkeen enää poistaa. Freelancerin
asiakas vaihtuu lähes joka keikalla, joten uusia asiakkaita tulee lähes samaan tahtiin kuin laskuja-
kin. Käytännössä muusikon täytyy hyvin nopeasti päivittää Zervantin Startti-hintatasolle, jossa 8
eurolla kuukaudessa saa lähettää laskuja 30 eri asiakkaalle. Rajaton määrä asiakkaita on saatavilla
vasta Pro-tasolla, jonka kuukausihinta onkin jo 15 €/kk. Verkkolaskuista Isolta ja Visma veloittavat
pienen lisämaksun per lasku. Zervantin kuukausimaksuun sisältyy palkkiotasosta riippuen 0–30
verkkolaskua kuukaudessa. (Isolta 2020; Visma 2020; Zervant 2020.)

Pelkkä laskutusohjelma ei kuitenkaan vielä riitä kirjanpidon tekemiseen, vaan lisäksi tarvitaan myös
kirjanpito-ohjelma. Kirjanpito-ohjelmien puolelta otin vertailuun Holvin, Visman, Merit Aktivan sekä
Finagon Procountor-brändin tuotteet, jotka kaikki sisältävät laskutuksen sekä vähintään valmiste-
levan kirjanpidon työkalut. Suurinta osaa palveluista voi myös käyttää yhdessä kirjanpitäjän
kanssa, jolloin tekemällä itse suurimman osan kirjauksista voi säästää kirjanpitäjän veloittamissa
kuluissa.

Halvin vertailemani palvelu on Holvi Starter, joka on täysin ilmainen, jos yritys lähettää alle 3 laskua
kuukaudessa. Se sisältää valmistelevan kirjanpidon työkalut ja raportit, laskutuksen (pois lukien
verkkolaskut) sekä yritystilin ja yhden maksukortin. Seuraava taso, Holvi Grower, maksaa 12 €
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kuukaudessa, ja se sisältää verkkolaskutuksen, rajattomasti laskuja sekä 3 maksukorttia. Käteis-
nostot yritystililtä maksavat kuitenkin 2–2,5 %, joten jos yrityksen tuottoja haluaa jossain vaiheessa
nostaa omaan käyttöön, täytyy käytännössä maksaa kuukausimaksun lisäksi vielä parin prosentin
lisämaksu. Holvin avulla ei ole mahdollista hoitaa kuin toiminimen kirjanpito, joten jos yritystoimin-
taa jossain vaiheessa laajentaa esimerkiksi osakeyhtiöön, täytyy ottaa jokin eri palvelu käyttöön.
(Holvi 2020.)

Visma ePasseli Solo maksaa 9 €/kk, mutta siihen ei sisälly verkkolaskutusmahdollisuutta tai vierai-
den valuuttojen käsittelyä. Laajempi Visma ePasseli Standard maksaa 15 €/kk ja Visma-konserniin
kuuluva Merit Aktiva Standard maksaa 19 €/kk. (Merit Aktiva 2020; Visma 2020.) Vismalla on myös
toinen kirjanpito-ohjelma, Netvisor, jonka hinnoittelu on hieman mutkikkaampi: Netvisorin halvin
taso, Basic, maksaa 15 €/kk, mutta siinä sähköisistä osto- ja myyntilaskuista joutuu maksamaan
1,82 € / lasku. Core-tasolla laskukohtaisia lisäveloituksia ei ole, mutta se maksaa jo 40 €/kk eikä
eroa Basic-versiosta millään muulla tavalla. (Netvisor 2020.)

Procountor Taloushallinto maksaa halvimmillaan 19 €/kk, mutta halvimpaan versioon sisältyy vain
10 kpl tositteita kuukaudessa. Tositteita ovat mm. laskut, kuitit ja alv-laskelmat. Ohjelman seuraava
versio maksaakin 59 €/kk ja siihen sisältyy 40 kpl tositteita / kk. Molemmissa versioissa tärkeät
matkalasku-, kululasku- ja kuittitoiminnot ovat mahdollisia ainoastaan 5,95 €/kk lisämaksusta. (Ac-
countor Finago Oy 2020.)

Melko nopean tarkastelun perusteella voi siis jo todeta, että oman yrityksensä kirjanpitoa pitävälle
yrittäjälle pelkkää laskutusta tarjoava ohjelma ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto, ai-
nakaan hintansa puolesta. Lähes samaan hintaan saa jo valita useamman eri kirjanpito-ohjelmiston
väliltä, joihin kaikkiin sisältyy laskutusmahdollisuus. Mikäli kuitenkin ulkoistaa muun kirjanpidon ja
hoitaa ainoastaan laskutuksen itse, voi tietenkin olla tarvetta hyvälle laskutusohjelmalle.

En ole itse kokeillut kaikkia vertailussa käyttämiäni palveluita, joten en voi kertoa omia kokemuk-
siani esimerkiksi maksullisten kirjanpito-ohjelmien ominaisuuksista ja siitä, onko niiden avulla mah-
dollista hoitaa toiminimen kirjanpito kokonaan vai tarvitseeko lisäksi vielä jotain muuta. Pyrin valit-
semaan vertailuuni mahdollisimman tunnettuja palveluita, joka tietenkin rajoittaa tarjontaa ja hinta-
haarukkaa. Niiden ulkopuolelta löytyy toki halvempiakin vaihtoehtoja, mutta tunnetuista ohjelmis-
toistakin löytyy jo toiminimiyrittäjälle sopivia ratkaisuja kohtuulliseen hintaan.
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6.4 Kirjanpidon ulkoistaminen

Moni yrittäjä ulkoistaa kirjanpitonsa joko kokonaan tai osittain tilitoimistolle, kirjanpitäjälle, tai nyky-
ään myös Ukko Pron ja OP Kevytyrittäjän kaltaisiin toiminimiyrittäjille suunnattuihin palveluihin. Yk-
siselitteistä vastausta halvimmasta palvelusta on mahdoton antaa, sillä niiden veloitustavat ovat
hyvin erilaisia. Siksi pyrin vertailemaan palveluita muutaman eri esimerkin kautta, joiden avulla voi
saada suuntaa antavan kuvan siitä, millainen palvelu olisi erilaisille toiminimiyrittäjille sopivin. Kaik-
kiin esitettyihin hintoihin lisätään alv.

Henkilökohtaiselta kirjanpitäjältä voi saada paremmin yksilöityä tukea, ja on myös kirjanpitäjiä, jotka
ovat erikoistuneet musiikki- tai kulttuurialan kirjanpitoon, joten kirjanpitäjän valintaa ei kannata
tehdä pelkän hinnan perusteella. Perinteiselle kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle voi ulkoistaa käytän-
nössä kaiken laskutuksesta paperisten kuittien skannaamiseen. Jos yrittäjä kuitenkin hoitaa itse
suurimman osan kirjauksista, voi tuntiveloituksella toimiva kirjanpitäjä olla halvin vaihtoehto, sillä
kirjanpitäjän työaikaa ei mene juuri muuhun kuin mahdolliseen konsultaatioon ja ajoittaisiin kirjaus-
ten tarkistuksiin sekä veroilmoitusten tekemiseen. Tilitoimistojen hakupalvelu Talouskuutio.fi listaa
sivuillaan kirjanpidon tuntiveloituksen tämänhetkiseksi hintatasoksi n. 45–95 € (Partti 2020).

Ukko Prohon ja OP Kevytyrittäjään sisältyy kirjanpitäjän tai muun asiantuntijan tuki sekä veroilmoi-
tusten ja muiden paperitöiden hoitaminen, joten yrittäjän omalle vastuulle jää ainoastaan kuittien ja
muiden tositteiden lisääminen järjestelmään sekä laskujen luominen. Jonkin verran omaa työtä
täytyy siis tehdä, mutta haastavimmat kirjanpidon osa-alueet jäävät ammattilaisen hoidettavaksi, ja
lisäksi omiin kysymyksiin saa aina tarvittaessa ilmaista apua. Vastaavia kirjanpitopalveluita tarjoa-
vat kiinteällä kuukausihinnalla myös esimerkiksi Holvi Bookkeeper 69 eurolla kuukaudessa (Holvi
2020) ja Accountor Go alkaen 89 eurolla kuussa (Accountor Go 2020), mutta nämä ovat kalliimpia
kuin Ukko Pron maksimihinta 60 €/kk, joten en sisällytä niitä vertailuuni.

Tuntiveloitusta käyttävän oman kirjanpitäjän osalta pyrin arvioimaan suuntaa antavan hinnan tosit-
teiden määrän ja yrittäjän oman aktiivisuuden mukaan. Tuntihinnaksi olen arvioinut 45 €, joka on
ehdottomasti halvimmasta päästä, mutta siihen hintaan löytyy silti jo jonkin verran valinnanvaraa.
Tositteiden määrä on arvioitu pelkästään omaa työtään laskuttavan muusikon näkökulmasta; muilla
aloilla tai esimerkiksi työnantajana toimiessa tositteiden määrä voi olla huomattavasti suurempi
samalla liikevaihdolla, jolloin kirjanpidon kustannuksetkin kasvavat.
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Taulukossa 4 vertaan eri palvelujen ominaisuuksia ja kustannuksia. ”Kirjanpitäjä 1”-esimerkissä
yrittäjä hoitaa itse laskutuksen sekä tositteiden kirjauksen kirjanpitäjän kanssa yhteistyössä käytet-
tyyn ohjelmaan, jolloin lasken kirjanpitäjän tekemään tarkistustyöhön menevän n. 1 minuutti per
tosite sillä oletuksella, että kirjauksia ei juurikaan tarvitse korjailla. Konsultaatioon ja mahdollisten
virheellisten kirjausten selvittelyyn lasken keskimääräisesti menevän n. 10 minuuttia kuukaudessa.

Jos kirjanpitäjä hoitaa kaiken laskujen lähettämisestä jopa mahdollisien paperilaskujen ja -kuittien
skannaukseen, kuten ”Kirjanpitäjä 2”-esimerkissä, aiheutuu tietenkin jokaisesta tositteesta enem-
män työtä. Tämän lisäksi yrittäjän oma vähäinen panostus kirjanpitoon voi tarkoittaa sitä, että sel-
vitystyötä aiheutuu kirjanpitäjälle enemmän esimerkiksi yrittäjän lähettäessä puutteellisia tai huo-
nosti organisoituja tositteita.

Kirjanpitäjän hintaan on laskettu lisäksi vuosittain tehtävän veroilmoituksen hinnaksi 150 €. Yrittä-
jän tehdessä kirjauksia myös itse kirjanpitokustannuksiin lisätään 180 € vuodessa (15 €/kk) mak-
sullisen kirjanpito-ohjelman käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

TAULUKKO 4. Ukko Pro ja OP Kevytyrittäjä verrattuna omaan kirjanpitäjään

Ukko Pro OP Kevytyrittäjä Kirjanpitäjä 1
(yrittäjä auttaa)

Kirjanpitäjä 2
(hoitaa kaiken)

Hinta 0–60 €/kk 5 % 45 €/h 45 €/h
Konsultaatio ja
selvitystyö

Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan 10 min (7,50 €)
kuukaudessa

30 min (22,50 €)
kuukaudessa

Kirjausten
tarkistus

Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan 1 min (0,75 €)
per tosite

X

Tositteiden
luonti ja kirjaus

Yrittäjä tekee itse Yrittäjä tekee itse Yrittäjä tekee itse 5 min (3,75 €)
per tosite

Veroilmoitus Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan 150 € / vuosi 150 € / vuosi
Ohjelmisto Sisältyy hintaan Sisältyy hintaan 180 € / vuosi X

Ukko Pron palkkiotason porrastus kumulatiivisen liikevaihdon mukaan tarkoittaa sitä, että toimintaa
aloitteleva yrittäjä voi käyttää palvelua jopa ilmaiseksi. Yli 10 000 € kumulatiivisen liikevaihdon jäl-
keen palvelun hinta on kiinteä 60 €/kk, eli 720 € vuodessa (Ukko Pro 2020). Taulukossa 5 lasken
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Ukko Pron vuosihinnan ensimmäisten kahden vuoden osalta, jotta kumulatiivisen liikevaihdon vai-
kutus kussakin tilanteessa tulee esiin. Palvelun maksimihinta 720 € / vuosi saavutetaan kaikilla
esitetyillä liikevaihdoilla viimeistään kolmannen vuoden alussa. Tarkemmat laskutoimitukset löyty-
vät liitteestä 1. OP Kevytyrittäjän käyttö on ilmaista 30 000 € vuosittaisen liikevaihdon yli menevältä
osalta, joten maksimihinta palvelulle on 1 500 € / vuosi (OP Kevytyrittäjä 2020b).

TAULUKKO 5. Esimerkkejä ulkoistetun kirjanpidon vuosittaisesta hinnasta eri palveluissa

Ukko Pro OP Kevytyrittäjä Kirjanpitäjä 1
(yrittäjä auttaa)

Kirjanpitäjä 2
(hoitaa kaiken)

400 €/kk,
5 tositetta / kk

1. vuosi 150 €
2. vuosi 440 €

120 € / vuosi 465 € / vuosi 645 € / vuosi

800 €/kk,
10 tositetta / kk

1. vuosi 300 €
2. vuosi 720 €

480 € / vuosi 510 € / vuosi 870 € / vuosi

1 600 €/kk,
20 tositetta / kk

1. vuosi 530 €
2. vuosi 720 €

960 € / vuosi 600 € / vuosi 1 320 € / vuosi

3 200 €/kk,
40 tositetta / kk

1. vuosi 640 €
2. vuosi 720 €

1 500 € / vuosi
(maksimihinta)

780 € / vuosi 2 220 € / vuosi

Laskelmista voi päätellä, että mikäli toiminta on hyvin pientä, OP Kevytyrittäjä on selkeästi halvin
vaihtoehto. Ukko Pro taas on halvin ratkaisu ainoastaan suurella liikevaihdolla, sillä vaikka palvelu
onkin aluksi edullinen, palkkiotason nousu mitätöi jo toisen vuoden aikana kaiken aiemmin saavu-
tetun säästön halvimpaan ratkaisuun verrattuna. Ukko Pron maksimihinta 720 € / vuosi saavute-
taan OP Kevytyrittäjässä 14 400 €:n liikevaihdolla, joka 12 kuukaudelle jaettuna olisi 1 200 €/kk.

Oman kirjanpitäjän hankkiminen käy houkuttelevammaksi liikevaihdon lähestyessä 1 000 €:a kuu-
kaudessa. Kannattaa myös ottaa huomioon, että hyvä kirjanpitäjä voi auttaa yrittäjää tekemään
rahallista hyötyä tuottavia ratkaisuja, joiden löytäminen voi jäädä Ukko Pron ja OP Kevytyrittäjän
kaltaisissa palveluissa pitkälti yrittäjän omalle vastuulle. Maksullisen kirjanpito-ohjelmiston käytöstä
aiheutuva 180 euron lisäkulu on merkittävä pienehköllä liikevaihdolla, joten tilannetta helpottaa, jos
kirjanpidon valmistelu onnistuu halvemmalla tai peräti ilmaisella ohjelmalla. Kaiken työn jättäminen
kirjanpitäjälle ei tietenkään ole rahallisesti kannattavaa, mutta se voi vähentää yrittäjyyden henkistä
työtaakkaa merkittävästi ja tehdä yrittäjänä toimimisesta mukavampaa.
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7 TOIMINIMEN JA KEVYTYRITTÄJYYDEN VERTAILU

Kenties tärkein asia toiminimen perustamisessa on, että sen kautta toimiminen tulee tavalla tai
toisella halvemmaksi kuin laskutuspalveluiden käyttäminen. Tämä voi muodostua monista asioista,
jotka pyrin ottamaan laajasti huomioon vertailussani käyttämällä useampaa eri esimerkkiä mahdol-
lisista musiikkialan freelancerin toimenkuvista. Etenkin freelancerin alati muuttuvassa työtilan-
teessa jokin palvelu saattaa tiettyinä aikoina sopia täydellisesti, kun taas oman toiminnan muuttu-
essa hieman sama palvelu voikin olla kallein vaihtoehto. Palvelun valinta vaikuttaa erittäin oleelli-
sesti laskelmien tuloksiin, joten on syytä muistaa, että tässä vertailussa käytetyt palvelut eivät vält-
tämättä ole halvimpia mahdollisia, ja toisaalta moni yrittäjä ja kevytyrittäjä päätyy myös käyttämään
huomattavasti kalliimpia palveluita.

Laskelmissa ei ole tarkoitus laskea skenaarion lopullista tulosta kaikkien kulujen ja tuloverojen jäl-
keen, vaan vertailun kohteena on ainoastaan yrittäjän ja kevytyrittäjän välillä oleellisimmin eroavien
kuluerien vaikutus tulokseen, joita tässä kohtaa ovat alv ja käytetyn palvelun hinta. Tämän vuoksi
laskelmissa ei ole otettu huomioon YEL-vakuutusta, sillä se on yrittäjille ja kevytyrittäjille sama.
Koska tulonhankkimiskuluja voi vähentää verotuksessa myös laskutuspalveluita käyttäessä, on
laskelmissa otettu huomioon ainoastaan ostojen ja myyntien arvonlisäveron vaikutus. Oman auton
käyttö huomioidaan ainoastaan, jos kyseessä on pakettiauto, jonka käyttökustannuksista saa tehdä
alv-vähennyksiä. Muussa tapauksessa yritystoiminnassa vähennettävät lisävähennykset tai auton
todelliset kustannukset vastaavat joko täysin tai hyvin läheisesti kevytyrittäjän kilometrikorvauksia,
eikä niillä näin ollen ole juurikaan merkitystä laskennassa. Myöskään yrittäjävähennystä ei ole las-
kettu mukaan, mutta se ei vaikuttaisi oleellisesti laskelmien lopputuloksiin siitä, onko yritys vai las-
kutuspalvelu parempi vaihtoehto.

Laskelmissa kuvailtuihin tuloihin ja menoihin sisältyy alv. Yrityksille mahdolliset alv-vähennykset
lasketaan positiivisen vaikutuksen tuovana eränä. Alv-vähennyksiin oikeuttamattomasta liiketoi-
minnasta alv:n määrää ei siis katsota erilliseksi menoksi. Hankinnoissa oletuksena on tavaroiden
ostaminen yritykseltä joko uutena tai käytettynä, jolloin ostohinta sisältää arvonlisäveron. Vapaa-
ehtoisen esiintymispalkkioiden arvonlisäverollisuuden laskennassa käytetään lisäksi myös skenaa-
riota, jossa 75 % keikoista saadaan myytyä yrityksille, jotka maksavat 10 % alv:n normaalihinnan
päälle, ja loput 25 % myydään yksityishenkilöille tai yrityksille ja yhdistyksille, jotka eivät ole alv-
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velvollisia, jolloin hinnasta peritty 10 %:n alv jää käytännössä laskuttajan maksettavaksi. Alv-vel-
vollisuuden ja alv-alarajahuojennuksen osalta laskelmissa käytetään vuoden 2021 alusta voimaan
tulevaa 15 000 euron rajaa.

Vertailussa käytän kolmea eri kategoriaa:

· Laskutuspalvelut (Kassavirtanen ja Ukko.fi)

· Kirjanpidon ulkoistaminen (OP Kevytyrittäjä ja Ukko Pro)

· Kirjanpito itse (maksullisilla ohjelmilla).

Yrittäjänä toimimiseen olen valinnut vaihtoehdoiksi kirjanpidon tekemisen itse sekä aiemmin esit-
telemiäni kirjanpidon ulkoistamisen palveluita, sillä vaikka kirjanpidon tekeminen itse on monesti
halvin vaihtoehto, se eroaa kuitenkin melko paljon työmäärältään laskutuspalveluiden käyttämi-
sestä. Reilumpi vertailukohta kevytyrittäjyyteen on siis kirjanpidon ulkoistaminen tavalla tai toisella.

Laskutuspalveluihin valitsin halvimman löytämäni laskutuspalvelun, Kassavirtasen, jonka lisäksi
laskutuspalveluita edustaa myös Suomen suosituin laskutuspalvelu, Ukko.fi (Ukko.fi 2020a).
Ukko.fi on sisällytetty laskelmiin siksi, että laskutuspalveluista vertailuun saataisiin myös lähes kai-
kille tuttu laskutuspalvelu paljon tuntemattomamman Kassavirtasen lisäksi.

Kirjanpidon ulkoistamista edustavat OP Kevytyrittäjä ja Ukko Pro, sillä molempien kautta toimini-
men kirjanpito onnistuu selkeällä maksulla, joka on helppo ennakoida ja laskea tarkasti. Palvelui-
den käyttöön yrittäjältä vaadittu työmäärä on myös hyvin samankaltainen kuin laskutuspalveluita
käyttäessä, joten ne sopivat laskutuspalveluiden kanssa vertailtavaksi erinomaisesti. Jompikumpi
näistä palveluista on edellisessä kappaleessa tekemieni laskelmien perusteella lähes missä ta-
hansa tilanteessa halvempi tai hyvin lähelle samanhintainen kuin itse valmisteltujen kirjanpitoma-
teriaalien lähettäminen tuntipalkkaiselle kirjanpitäjälle, joten en tule käyttämään tässä vertailussa
esimerkkiä omasta kirjanpitäjästä. Ukko Pron palvelumaksun laskemiseen käytän selkeyden
vuoksi jokaisessa esimerkissä vain yhtä palkkiotasoa, joka on ensimmäisen vuoden jälkeen saa-
vutetun kumulatiivisen liikevaihdon mukainen, jotta suuntaa antava keskiarvo ensimmäisen parin
vuoden käyttöhinnasta saataisiin laskettua.

Ilmaisohjelmilla itse tehty kirjanpito on tietenkin aina halvin vaihtoehto, sillä se ei maksa mitään.
Sopivien ilmaisohjelmien löytäminen ja niiden käytön opettelu voi kuitenkin olla haastavaa, ja
omalle kirjanpitotyöllekin on hyvä laskea jonkinlainen kuvitteellinen hinta, joten käytän vertailussa
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maksullisia ohjelmistoja. Maksulliseksi kirjanpito-ohjelmistoksi en ole valinnut mitään tiettyä ohjel-
mistoa, vaan käytän aiemmin esittelemieni palvelujen keskimääräistä hintaa, joka on n. 15 €/kk.

7.1 Skenaario 1: Satunnaisesti keikkaileva muusikko

Ensimmäisessä esimerkissä (taulukko 6) käsittelen hyvin tyypillistä laskutuspalvelua käyttävää mu-
siikkialan ammattilaista, erityisesti musiikkialan opiskelijaa tai keikkoja esimerkiksi vakituisen ope-
tustyön ohella tekevää muusikkoa. Mahdollisen palkkatyön tai koulun ohella hän tekee pelkkiä keik-
koja, joten hänellä ei ole arvonlisäverollista liiketoimintaa lainkaan, ja näin ollen alv-rekisteriin ei ole
tarvetta liittyä, ellei aio hakeutua vapaaehtoisesti alv-velvolliseksi esiintymispalkkioista. Vuosittaiset
tulot keikoista ovat yhteensä 3 000 €. Soitinhankintoja tulee n. 1 000 eurolla vuodessa, ja vanhojen
soittimien myynnistä kertyy keskimäärin 400 € vuodessa.

TAULUKKO 6. Arvonlisäveron ja palvelumaksujen vaikutus laskutussummaan skenaariossa 1.
Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 2.

Laskutus 3 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

74 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

286 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

169–186 €

Ukko Pro
20 €/kk + alv

298 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 2 926 € 2 714 €
Yritys ei alv-velvollinen 2 702 € 2 777 €
Yritys alv-rekisterissä 2 814 € 2 702 € 2 777 €
Alv-velvollinen keikoista 2 753 € 2 625 € 2 699 €
75 % keikkoihin + 10 % 2 966 € 2 850 € 2 924 €

Tässä esimerkissä mielestäni paras ratkaisu on kevytyrittäjänä toimiminen Kassavirtasen kautta.
Kassavirtasen palvelumaksu (2 % + alv) on vertailun vaihtoehdoista ylivoimaisesti halvin näin pie-
nellä liikevaihdolla, joten yrittäjyyden pitäisi tuoda merkittäviä etuja, jotta sen aiheuttama lisätyö
olisi vaivan arvoista. Ukko Pro ei tässä tilanteessa ole pidemmän päälle järkevä ratkaisu, sillä kuu-
kausimaksu nousee melko äkkiä suureksi vaikka toiminta olisi hyvin pientä vuosien ajan. Paras
vaihtoehto olisi OP Kevytyrittäjän kautta toimiminen vapaaehtoisesti alv-velvollisena esiintymis-
palkkioista, mutta ainoastaan sillä oletuksella, että 10 %:n alv saadaan suurimman osan ajasta
lisättyä laskutussumman päälle, joka on melko suuri riski vain 40 €:n etuun nähden.
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Yrittäjäksi ryhtyminen ei ole tässä tapauksessa mielestäni järkevää. Jotta yrityksen perustaminen
olisi kannattavaa, joutuu ottamaan riskin keikkojen vapaaehtoisesta arvonlisäverollisuudesta, tai
kalustohankintoja tulisi olla paljon enemmän kuin esimerkissä käytetty 1 000 € vuodessa. Hankin-
toja on laskelmassa jo valmiiksi melko paljon, joten keikkailusta saatava tulo olisi lisähankintojen
vaikutuksesta hyvin äkkiä jopa negatiivinen. Erityisesti opiskelijana on kuitenkin mahdollista, että
keikkoja ei ole kovin paljoa ja jopa kaikki niistä saatu raha sijoitetaan uusiin soittimiin. Tällöin esiin-
tymispalkkioista vapaaehtoisesti alv-velvollisen yrityksen perustaminen voisi olla houkutteleva
vaihtoehto, mutta pienellä liikevaihdolla etu on vain parin sadan euron luokkaa vuodessa ja hyöty
on todennäköisesti vain väliaikainen.

7.2 Skenaario 2: Yksityisopetusta ja keikkoja tarjoava muusikko

Tämän esimerkin (taulukko 7) muusikko laskuttaa 9 000 € vuodessa. Summa koostuu tasan puo-
liksi keikoista ja yksityisopetuksesta. Alv-velvollisuuden alaraja ei ylity, ja alv-velvolliseksi hakeutu-
essaan hän ei saisi vähennettyä yritystoimintaansa kohdistuvien kulujen arvonlisäverosta kuin
50 %, sillä vain puolet yritystoiminnasta on arvonlisäverollista. Hänellä tulee 1 500 eurolla vuo-
dessa musiikkiin liittyviä hankintoja ja hän myy käytettyjä soittimia sekä muuta kalustoa keskimäärin
1 000 eurolla vuodessa. Vanha kalusto siis vaihtuu uuteen melko tasaisesti, mutta uusina ostettu-
jen tavaroiden arvon aleneminen ja kulutustavaran, kuten esimerkiksi kitaran kielten, vaikutuksen
vuoksi hankintoja on euromääräisesti enemmän kuin myyntejä.

TAULUKKO 7. Arvonlisäveron ja palvelumaksujen vaikutus laskutussummaan skenaariossa 2.
Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 3.

Laskutus 9 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

202 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

776 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

479–515 €

Ukko Pro
40 €/kk + alv

595 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 7 927 € 7 353 €
Yritys ei alv-velvollinen 8 405 € 8 777 €
Yritys alv-rekisterissä 8 399 € 8 308 € 8 680 €
Alv-velvollinen keikoista 8 328 € 8 211 € 8 583 €
75 % keikkoihin + 10 % 8 967 € 8 886 € 9 258 €
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Tässä skenaariossa laskutuspalvelun käyttö ei enää ole kovin houkuttelevaa, vaikka ero ei kaikissa
tapauksissa ole kovin suuri. Parhaan ja huonoimman vaihtoehdon välillä on kuitenkin jo lähes 2 000
euron ero, joka on liikevaihtoon nähden huomattavan suuri summa. Arvonlisäverollisen liiketoimin-
nan vaikutus näkyy jo selvästi, ja helpoin vaihtoehto minimoida sen mahdollista negatiivista vaiku-
tusta olisi käyttää Ukko Prota rekisteröitymättä alv-rekisteriin. Kirjanpito itse on myös huomattavasti
helpompaa ilman alv-velvollisuutta, ja se onnistuu helposti jopa ilmaisella Excel-pohjalla, joten
tässä skenaariossa tekemällä itse oman kirjanpitonsa voisi säästää n. 380–600 € vuodessa melko
pienellä vaivalla. OP Kevytyrittäjän kaikki käyttäjät rekisteröidään automaattisesti alv-velvollisiksi,
joten palvelua ei voi käyttää kuulumatta alv-rekisteriin, mutta palvelu hoitaa suurimman osan vero-
velvollisuuteen liittyvästä työstä yrittäjän puolesta (OP Kevytyrittäjä 2020c).

Alv-rekisteriin liittyessään yritys saa täysimääräisen alarajahuojennuksen, mutta joutuu maksa-
maan 97 € arvonlisäveroa myymästään kalustosta, sillä käyttöomaisuuden myyntejä ei oteta huo-
mioon alarajahuojennusta laskettaessa (Verohallinto 2019f). Tämän vuoksi yrittäjän ei kannata liit-
tyä alv-rekisteriin, ellei hän aio hakeutua myös vapaaehtoisesti verovelvolliseksi esiintymispalkki-
oista. Hankintoihinkin täytyisi liikevaihdon suuruuden takia mennä useita tuhansia euroja vuo-
dessa, jotta alv-palautusta voisi saada. Pitäisin tässä tilanteessa parhaana ratkaisuna kirjanpidon
tekemistä itse ilman alv-velvolliseksi rekisteröitymistä, etenkin jos sen hoitaa ilmaisella ohjelmalla.
Esiintymispalkkioista alv-velvolliseksi hakeutuminen voisi olla parhaimmillaan hyvä ratkaisu, mutta
se aiheuttaisi niin paljon kirjanpidollista lisätyötä, että kirjanpidon tekeminen itse ei välttämättä enää
olisi suositeltavaa, jolloin mahdollinen rahallinen hyöty ei enää olisi kovin merkittävä.

7.3 Skenaario 3: Aktiivisesti keikkaileva miksaaja ja muusikko

Tämän skenaarion (taulukko 8) henkilö tekee musiikkialan töitä täysipäiväisesti. Hän soittaa aktii-
visesti keikkailevassa bändissä ja toimii lähes samassa suhteessa muusikkona sekä miksaajana.
Hänen vuosittaiset tulonsa musiikkialan töistä ovat 25 000 €, joista 60 % (15 000 €) tulee miksauk-
sesta ja 40 % (10 000 €) esiintymispalkkioista. Vuonna 2020 alv-velvollisuuden alaraja ylittyisi mik-
sauskeikoista, joista saatu liikevaihto ennen arvonlisäveroa on 12 096,77 €, mutta laskelmissa käy-
tetään vuoden 2021 alusta käyttöön tulevaa alarajaa (15 000 € ennen arvonlisäveron vaikutusta),
joka ei tässä tapauksessa ylity. Alv-velvolliseksi hakeutuminen voi kuitenkin olla järkevää varmuu-
den vuoksi, jotta raja ei ylity vahingossa. Tällöin alv-velvolliseksi hakeutuminen myös esiintymis-
palkkioista voisi olla houkuttelevaa, sillä hänellä on jonkin verran muusikon työhön liittyviä hankin-
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toja ja alv-velvollisuus kaikesta liiketoiminnasta selkeyttäisi mm. oman pakettiauton käsittelyä kir-
janpidossa. Yksityisajoa pakettiautolla ei tule lainkaan. Näin ollen pakettiauton ostohintaan ja käyt-
tökustannuksiin liittyvät arvonlisäverot saa vähentää kirjanpidossa täysimääräisinä.

Pakettiauton ostohinnaksi olen laskenut 10 000 €, joka jaetaan viidelle vuodelle, jotta laskelmaan
saataisiin jonkinlainen keskiarvo autosta tehtävien alv-vähennysten vuotuisesta vaikutuksesta.
Muilta osin arvonlisäverotuksessa huomioidaan ainoastaan autoon liittyvät arvonlisäveron alaiset
kulut, kuten korjaukset ja polttoaineet. Vakuutukset ja ajoneuvoverot ovat arvonlisäverottomia, jo-
ten niillä ei ole vaikutusta arvonlisäverotukseen. Auton ylläpitoon menee n. 3 000 € vuodessa. Hän
investoi kalustoon vuosittain 7 500 € ja myy käytettyä kalustoa keskimäärin 4 000 eurolla vuo-
dessa. 75 % ostoista ja myynneistä liittyy pääomaintensiivisempään miksaustoimintaan.

TAULUKKO 8. Arvonlisäveron ja palvelumaksujen vaikutus laskutussummaan skenaariossa 3.
Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 4.

Laskutus 25 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

548 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

2 110 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

1 314–1 412 €

Ukko Pro
60 €/kk + alv

893 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 21 549 € 19 987 €
Yritys ei alv-velvollinen 24 107 € 24 777 €
Yritys alv-rekisterissä 23 049 € 23 527 € 24 196 €
Alv-velvollinen keikoista 22 592 € 22 931 € 23 471 €
75 % keikkoihin + 10 % 24 092 € 24 510 € 25 050 €

Tässä skenaariossa laskutusta on niin paljon, että kiinteähintaiset palvelut tulevat todennäköisesti
prosenttipohjaista komissiota käyttäviä halvemmaksi. Aiemmissa tilanteissa OP Kevytyrittäjää kal-
liimmaksi jäänyt Ukko Pro onkin nyt huomattavasti halvempi, vaikka siinä on käytössä kallein palk-
kiotaso. Laskutuspalveluiden käyttäminen ei ole enää järkevää, sillä arvonlisäverollista toimintaa ja
kuluja on melko paljon.

Tässä tilanteessa vuoden 2021 alusta voimaan tuleva arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto
tuo huomattavaa etua yritykselle, sillä vuoden 2020 alarajalla (10 000 €) yrityksen olisi pakko il-
moittautua alv-rekisteriin. Vuodesta 2021 eteenpäin siihen ei olisi esimerkin tilanteessa enää tar-
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vetta, ellei jonain vuonna liikevaihto tai arvonlisäverollisen toiminnan osuus nouse äkillisesti. Re-
kisteriin liittyminen ei laskelman perusteella ole kannattavaa niin kauan kun ei ole pakko, sillä kuluja
täytyisi olla kestämättömän paljon, jotta yritys saisi edes yhdeltä vuodelta alv-palautusta, mikäli
laskutussumma pysyy samana. Myöskään vapaaehtoisesti alv-velvolliseksi hakeutuminen esiinty-
mispalkkioista ei tässä tapauksessa tuo merkittävää etua kokonaan alv-rekisteristä pois jäämiseen
verrattuna, mutta voi olla kannattavaa, jos alv-velvollisuuden alaraja muusta toiminnasta jossain
vaiheessa ylittyy.

Yrittäjäksi kannattaa skenaarion mukaisessa tilanteessa mielestäni ryhtyä ehdottomasti. Alv-vel-
vollisuus ei kuitenkaan kannata, mikäli yrityksen toiminta on heti alkuvaiheesta lähtien yhtä suurta,
mutta pysyy kuitenkin alle alv-velvollisuuden alarajan, ja hankintojen osuus liikevaihdosta ei nouse
missään vaiheessa huomattavasti suuremmaksi. Ukko Pron kautta hoidettu kirjanpito ilman alv-
velvollisuutta on tässä tapauksessa mielestäni liiketoiminnan suuruuden vuoksi houkuttelevin rat-
kaisu helppoutensa vuoksi, mutta itse tehty kirjanpito on silti hyvä vaihtoehto, etenkin jos yrityksen
ei tarvitse liittyä alv-rekisteriin.

7.4 Skenaario 4: Vaihtuva toimenkuva

Viimeinen skenaario (taulukot 9–11) on tehty musiikkialalla monipuolisesti eri töitä tekevän näkö-
kulmasta. Esimerkin henkilö tekee muusikkona toimimisen lisäksi myös jonkin verran miksauskeik-
koja, kalustovuokrausta ja yksityisopetusta. Hän tekee yritystoimintansa alkuvaiheessa paljon lai-
tehankintoja, jonka vuoksi vapaaehtoisesti alv-velvolliseksi hakeutuminen voisi olla järkevää,
vaikka hänen liikevaihtonsa onkin alle alv-velvollisuuden alarajan. Laitehankinnat painottuvat 90-
prosenttisesti miksaus- ja vuokraustoimintaan, vaikka niiden osuus liikevaihdosta on aluksi pie-
nempi kuin esiintymisen.

Tuloja on ensimmäisen toimintavuoden aikana 8 000 €, josta 75 % (6 000 €) on esiintymispalkkioita
ja 25 % (2 000 €) arvonlisäverollista toimintaa. Yrityksen alkuvaiheessa hän panostaa kaluston
hankkimiseen, jotta voisi laajentaa yrityksensä kalustovuokraustoimintaa, ja kalustohankintoja tu-
leekin ensimmäisen vuoden aikana enemmän kuin tuloja: peräti 12 000 euron edestä, josta 90 %
liittyy arvonlisäverolliseen toimintaan. Myyntejä ei tule vielä lainkaan. Tämä ei tietenkään ole pit-
kässä juoksussa kannattavaa, sillä toiminta on tappiollista, jonka vuoksi lasken tälle esimerkille
tuloksen ensimmäisten kolmen toimintavuoden ajalta.
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Tulevaisuudessa toiminta painottuu enenevissä määrin arvonlisäverolliseen vuokraustoimintaan ja
esiintymispalkkioiden osuus liikevaihdosta pienenee, mutta pysyy kuitenkin tasaisesti 6 000 eu-
rossa. Toisena vuonna hän laajentaa toimintaansa ostamalla lisää kalustoa 8 000 eurolla, mutta
myy vanhoja laitteita vain 500 eurolla, sillä niille on edelleen tarvetta. Laskutusta tulee 12 000 euron
edestä. Kolmantena vuonna hän laajentaa ja päivittää kalustoaan rajusti ostaen uutta 10 000 eu-
rolla ja myyden suuren määrän vanhoista halvemman hintaluokan laitteista, jotka alkavat jäädä
vähemmälle käytölle toiminnan laajentuessa ja ammattimaistuessa. Myyntejä tulee 6 000 euron
edestä, ja niillä on tarkoitus rahoittaa uusia kalustohankintoja. Kolmannen vuoden aikana vuok-
raustoimintaan tehdyt panostukset alkavat tuottaa tulosta, ja liikevaihto tuplaantuu edelliseen vuo-
teen verrattuna nousten 24 000 euroon.

TAULUKKO 9. Arvonlisäveron ja palvelumaksujen vaikutus laskutussummaan skenaarion 4 en-
simmäiseltä vuodelta. Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 5.

Laskutus 8 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

189 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

727 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

438–472 €

Ukko Pro
250 €/v + alv

310 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 7 424 € 6 886 €
Yritys ei alv-velvollinen 7 690 € 7 777 €
Yritys alv-rekisterissä 9 254 € 9 408 € 9 491 €
Alv-velvollinen keikoista 9 037 € 9 140 € 9 210 €
75 % keikkoihin + 10 % 9 540 € 9 670 € 9 740 €

TAULUKKO 10. Skenaario 4, vuosi 2. Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 6.

Laskutus 12 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

269 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

1 035 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

638–686 €

Ukko Pro
680 €/v + alv

843 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 10 570 € 9 804 €
Yritys ei alv-velvollinen 11 157 € 11 777 €
Yritys alv-rekisterissä 11 538 € 11 384 € 11 944 €
Alv-velvollinen keikoista 11 265 € 11 060 € 11 680 €
75 % keikkoihin + 10 % 12 117 € 11 960 € 12 580 €
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TAULUKKO 11. Skenaario 4, vuosi 3. Tarkemmat laskutoimitukset ja summien erittely liitteessä 7.

Laskutus 24 000 €/v
Palvelumaksu
Palvelun hinta (sis. alv)

Kassavirtanen
2 % + alv

509 €

Ukko.fi
7,7 % + alv

1 959 €

OP Kevytyrittäjä
5 % + alv

1 238–1 331 €

Ukko Pro
60 €/kk + alv

893 €

Kirjanpito-ohj.
15 €/kk + alv

223 €
Ilman yritystä 21 549 € 19 987 €
Yritys ei alv-velvollinen 24 107 € 24 777 €
Yritys alv-rekisterissä 23 049 € 23 527 € 24 196 €
Alv-velvollinen keikoista 22 592 € 22 931 € 23 471 €
75 % keikkoihin + 10 % 24 092 € 24 510 € 25 050 €

Ensimmäisenä vuonna kalustohankintoja tulee niin paljon, että vuoden lopuksi saatavat alv-palau-
tukset ovat peräti 1 320–1 703 €, riippuen keikkojen arvonlisäverollisuudesta. Arvonlisäverolliseksi
hakeutumalla yritys siis saa verottajalta arvonlisäveroja niiden maksamisen sijaan. Pelkästään alv-
rekisterissä olemalla yritys saavuttaa suurimman hyödyn arvonlisäveroista, sillä hankinnat liittyvät
lähes ainoastaan arvonlisäverolliseen toimintaan, vaikka yrityksen liikevaihdosta suurin osa tulee
vielä ensimmäisen vuoden aikana esiintymispalkkioista. Arvonlisäveroa ei siis laskuteta paljoa,
mutta alv-vähennettävää on runsaasti.

Laskutuspalvelujen käyttäminen tai alv-rekisteristä pois jättäytyminen ei ensimmäisenä vuonna
kannata lainkaan. Toisena vuonna tilanne tasaantuu, mutta alv-rekisterissä kannattaa edelleen
olla. Vasta kolmantena vuonna alv-velvollisuus ei ole enää tuottoisaa, mutta siinä vaiheessa yrityk-
sen liikevaihdosta 75 % tulee arvonlisäverollisesta toiminnasta ja alv-velvollisuuden alaraja jää alle
500 euron päähän, joten alv-velvolliseksi pitäisi rekisteröityä joka tapauksessa hyvin pian. Tässä
skenaariossa on siis erittäin suositeltavaa hakeutua alv-velvolliseksi jo kauan ennen kuin se on
pakollista.

Vapaaehtoinen alv-velvollisuus esiintymispalkkioista voisi tässäkin tapauksessa olla kannattavaa,
mutta siitä saavutettava hyöty ei ole kovin merkittävä riskeihin nähden, etenkin kun ajan myötä
esiintymispalkkioiden osuus liikevaihdosta pienenee. Tässä skenaariossa paras vaihtoehto on mie-
lestäni alv-rekisterissä toimiminen joko Ukko Pron kautta tai tekemällä kirjanpidon itse. Itse tehty
kirjanpito on hieman haastavampaa alv-rekisteriin rekisteröityneenä, joten Ukko Pron palvelu-
maksu kannattaa suosiolla maksaa, jos ei halua opiskella kirjanpitoa tarkemmin.
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7.5 Yhteenveto tuloksista

Laskelmien perusteella laskutuspalvelujen käyttö on järkevää etenkin, jos liikevaihto on hyvin
pientä ja ei sisällä juurikaan arvonlisäverollista toimintaa. Laskutuspalvelu Kassavirtasen palvelu-
maksu on kaikissa skenaarioissa halvin tai jää toiseksi ainoastaan kirjanpidon itse tekemiselle, jo-
ten pelkkää arvonlisäverotonta esiintymistä tekevälle se voi olla erittäin hyvä ja helppo ratkaisu jopa
hyvin suurella liikevaihdolla. Heti kun mukaan tulee arvonlisäverollista toimintaa, kannattaa kuiten-
kin alkaa miettimään oman yrityksen perustamista.

Ukko Pro on hyvä ratkaisu monessakin tilanteessa, etenkin jos toiminta on hieman suurempaa tai
sen voi olettaa kasvavan tulevaisuudessa. Pienellä liikevaihdolla OP Kevytyrittäjä tulee kuitenkin
halvemmaksi, ja sen etuna on ilmainen käyttö silloin, kun yrityksellä ei ole laskutusta. Kirjanpidon
tekeminen itse kannattaa rahallisesti lähes kaikissa tilanteissa, etenkin jos kirjanpidon hoitaa il-
maisohjelmilla, mutta rahallinen hyöty ei aina ole kovin suuri. Kirjanpidon ulkoistaminen vapauttaa
yrittäjän resursseja ja voi tehdä yrittämisestä paljon helpommin lähestyttävän vaihtoehdon. Mo-
nessa tilanteessa itse yrityksen perustaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin se, miten kirjan-
pidon lopulta hoitaa, joten se kannattaa suosiolla ulkoistaa, jos kirjanpito aiheuttaa vähänkään epä-
röintiä.
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8 POHDINTA

Tätä opinnäytetyötä varten tekemäni tutkimus tuotti mielestäni selkeitä tuloksia, joiden uskoisin
auttavan musiikkialan ammattilaisten ja opiskelijoiden päätöksentekoa oman yrityksen perusta-
mista miettiessä. Pääasiallinen tarkoitukseni oli vertailla laskutuspalveluiden ja toiminimiyrittäjyy-
den eroja. Vertailu onnistui mielestäni yllättävänkin hyvin ja tuotti selkeitä tuloksia konkreettisten
lukujen muodossa, joiden pohjalta jokainen voi saada suuntaa antavan arvion sekä yrittäjyyden
että laskutuspalveluiden käytön kustannuksista omassa tilanteessaan. Tarkastelin asiaa perinpoh-
jaisesti ja otin parhaani mukaan huomioon kaikki tuloksiin merkittävästi vaikuttavat seikat. Keskei-
simmäksi kysymykseksi muodostui lähes kaikissa tapauksissa toiminnan arvonlisäverollisuus. Il-
man arvonlisäverollista toimintaa yrityksen perustaminen ei todennäköisesti ole tarpeen, mutta heti
kun arvonlisäverollista toimintaa on vähänkään enemmän, kannattaa harkita vakavasti yrityksen
perustamista.

Toiminimen perustaminen on jännittävää ja yrittäjäksi ryhtyminen konkretisoi tietyllä tapaa omaa
toimintaa musiikkialan ammattilaisena. Minulle henkilökohtaisesti se oli tärkeä symbolinen etappi
matkallani kohti täysipäiväistä musiikkialalla työllistymistä, ja oman yrityksen pyörittäminen ke-
vytyrittäjyyden sijaan antoi motivaatiota toiminnan laajentamiseen ja vakavoittamiseen. Yrittäjästa-
tus voi myös luoda itselle sekä muille ammattimaisemman kuvan omasta toiminnasta, vaikka sillä
ei musiikkialalla ole juurikaan käytännön merkitystä.

Yritystä perustaessani tarkoituksenani oli opiskelujen aikana kehittää liiketoimintaani siihen pistee-
seen, että valmistuttuani voisin työllistää itseni täysipäiväisesti musiikkialan yrittäjänä. Opinnäyte-
työn kirjoitushetkellä vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuvat esiintymisiä koskevat rajoituk-
set ovat kuitenkin johtaneet laajamittaiseen ja ennennäkemättömään keikkojen perumiseen mu-
siikkialalla. Oman yritykseni liikevaihto on tippunut n. 15 prosenttiin edellisvuodesta, vaikka joitakin
keikkoja ja opetusta olen onnistunut tekemään vuoden aikana. Koronavirus on myös muuttanut
musiikkialan työskentelytapoja ja tulevaisuudennäkymiä lyhyellä aikavälillä radikaalisti, ja todennä-
köisesti vaikutukset tulevat joiltain osin olemaan pysyviä. Näkyvyys tulevaisuuteen on musiik-
kialalla erittäin sumuinen ja oma yrittäjyyteni on vaakalaudalla, sillä valmistuessani musiikkipeda-
gogiksi jään välittömästi työttömäksi ja lähes täysin sosiaaliturvan armoille, vaikka ns. ”normaaliti-
lanteessa” minulla on jo vuosien ajan ollut melko säännöllisesti keikkoja. Tutkielmassa mainitse-
mani epävarmuudet työttömyysturvasta koskettavat siis itseänikin hyvin läheisesti.
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Kaikista viime aikojen haasteista huolimatta en ole katunut yrityksen perustamista. Oma polkuni
yrittäjänä ei ole ollut helpoimmasta päästä, sillä olen päättänyt tehdä kaiken itse, mikä aiheuttaa
suuren määrän työtä. Työtaakkaa voisi kuitenkin helpottaa huomattavasti mm. soittamalla Verohal-
lintoon ja kysymällä suoraan itseä askarruttavia yrityksen verotukseen liittyviä kysymyksiä, mitä
ehdottomasti suosittelen kenelle tahansa yrittäjälle. Tämä on ollut omalla tehtävälistallani jo pit-
kään, mutta silti olen aina päätynyt etsimään vastauksia omatoimisesti syventävistä vero-ohjeista
ja lakipykälistä. Uskon kuitenkin, että hyvin tehty pohjatyö voi myös auttaa ymmärtämään yrittäjyy-
den koukeroita syvällisemmin ja selviytymään tulevista ongelmatilanteista helpommin itsenäisesti.

Vaikeinta polkua itse kulkeneena suosittelisin aloittavalle toiminimiyrittäjälle heti alkuun joko kirjan-
pitäjän tai jonkin kirjanpitoa ja siihen liittyvää opastusta tarjoavan palvelun käyttöä. Näin alkuvai-
heen ongelmatilanteisiin ja kysymyksiin saa heti selkeät vastaukset. Tämän alussa hankitun koke-
muksen ja tiedon perusteella voi myöhemmin siirtyä pitämään kirjanpitonsa itse, jos haluaa säästää
kuluissa. Alussa liikevaihto on myös todennäköisesti pienempää, jolloin erityisesti OP Kevytyrittä-
jän ja Ukko Pron kaltaiset palvelut voivat olla todella halpoja ratkaisuja toiminnan alkuun saattami-
seen.

Tätä opinnäytetyötä kirjoittaessani olen oppinut paljon ja syventänyt tietämystäni monista aiheista.
Olen toki jo aikaisemmin ottanut selvää työssä mainituista asioista omaa kirjanpitoani varten, mutta
joihinkin osa-alueisiin paneuduin nyt paljon syvällisemmin kuin aikaisemmin. Opinnäytetyössä teh-
dyt laskelmat ovat selkeyttäneet minulle kirjanpidon ulkoistamisen hintaa, ja tulevaisuudessa voi-
sinkin mahdollisesti kokeilla vaikka erillisen kirjanpitäjän apua, etenkin jos yritystoimintani laajenee
kokoluokkaan, jossa kirjanpito hankaloituu huomattavasti.

Erityisen mielenkiintoista on ollut laskea esiintymispalkkioiden vapaaehtoisen arvonlisäveron vai-
kutusta, sillä se on kiehtonut minua mahdollisuutena, mutta en ole aiemmin laskenut sen tarkkoja
vaikutuksia omassa tilanteessani. Aihe on haastava, sillä esiintymispalkkioiden alv-velvollisuuden
mahdollistuminen on todella tuore muutos, enkä ainakaan itse tunne ketään, joka olisi hakeutunut
alv-velvolliseksi esiintymispalkkioista. Omasta arvonlisäveron alaisesta toiminnastani en ole kui-
tenkaan vielä kertaakaan saanut laskutettua korotettua hintaa alv-velvolliseksi hakeutumisen jäl-
keen, sillä käytännössä olen myynyt palveluitani lähinnä yksityishenkilöille ja laskuttanut lähes
kaikki omat osuuteni mm. miksauskeikoista välillisesti joko bändin johtajalta tai jopa suoraan las-
kutuspalvelusta. Suhtaudun siis varauksellisesti mahdollisuuteen laskutussummien nostamisesta
alv-velvollisuuden myötä, mutta joissain tilanteissa se varmasti olisi varteenotettava vaihtoehto.
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Tulen itse varmasti käyttämään opinnäytetyötäni ja sitä varten tehtyjä laskelmia jatkossa referens-
sinä, ja uskoisin, että olen käsitellyt aihetta riittävän perusteellisesti, jotta tutkimukseni tuloksia voisi
käyttää myös musiikkialan työelämätaitojen ja yrittäjyyden opinnoissa. Jatkossa haluaisin laajentaa
aihepiiriä hieman, käydä monimutkaisimmat yksityiskohdat läpi Verohallinnon asiantuntijan tai mu-
siikkialaan erikoistuneen kirjanpitäjän kanssa ja julkaista tutkimustulokseni sekä kehittelemäni las-
kukaavat esimerkiksi nettisivun muodossa, mikäli sellaiselle on tilausta.

Yrityksen perustaminen ei ole mikään itseisarvo, ja jokaisen tilanne on yksilöllinen. Yritystä ei kan-
nata siis ryhtyä suin päin perustamaan sillä idealla, että haluaa säästää laskutuspalveluiden palk-
kioissa tai ostaa soittimia verottomana. Ilman arvonlisäverollista toimintaa yrityksen perustaminen
on harvoin kovin kannattavaa, sillä myös yrityksen pyörittämiseen liittyy monesti jonkinlaisia kuluja.
Jos yrityksen perustaminen on kuitenkin omassa tilanteessa järkevää, ei sitä kannata pelätä, vaan
ottaa haaste rohkeasti vastaan!
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