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OMAPAJA – paljon muutakin kuin pelkkä laskutuspalvelu

TYÖLLISTYMISEN JA YRITTÄMISEN EDISTÄJÄ



Missio
Omapajan missiona on yrittäjyyden 
edellytysten lisääminen yhteiskunnassa sekä 
ihmisten sisäisen yrittäjyyden edistäminen.

Pyrimme siihen, että tulevaisuudessa entistä 
useampi ihminen tekee työtä intohimolla ja on 
ylpeä tekemästään työstä.



TYÖELÄMÄN MURROS:

Tulevaisuuden työelämä ja 
työurat ovat entistä pirsta-
leisempia, projektimaisempia
ja mosaiikkimaisempia
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava



Uhka vai mahdollisuus?



Antaa mahdollisuuden
KEVYTYRITTÄJYYS

Itsensä työllistämiseen

Yrittämiseen ja yrittäjyyden 
opetteluun



Vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle
KEVYTYRITTÄJYYS

Kevytyrittäjyys lisää työllisyyttä ja vähentää harmaata 
taloutta. Laskutuspalveluyritykset tarjoavat helpon 

tavan hoitaa lakisääteiset velvoitteet, jolloin ne tulevat 
myös hoidetuksi sekä työntekijän että toimeksiantajan 

näkökulmasta.



Vaihtoehto yrittäjyydelle ja palkkatyölle
KEVYTYRITTÄJYYS

Monelle kevytyrittäjyys toimii väylänä yrittäjyyteen. 
Sen avulla voi osoittaa osaamisensa ja testata 

liikeideaa ennen oman yrityksen perustamista. Vuonna 
2017 perustetuista yrityksistä noin kuusi prosenttia 

syntyi kevytyrittäjyyden kautta. (Uusi työ Ry)



Kuka on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjälle ei ole mitään juridista 
määritelmää. Suomen nykyisen lainsäädännön 
mukaan on vain kaksi tapaa tehdä töitä. On joko 

työsuhteessa tehty työ tai yrittäjänä tehty työ. 

KEVYTYRITTÄJYYS



Kuka on kevytyrittäjä?

Kevytyrittäjyydestä on kuitenkin tullut 
vakiintunut käsite, jolla tarkoitetaan 

sitä, että ihminen työllistää itse 
itsensä ilman Y-tunnusta.

KEVYTYRITTÄJYYS



Kuka on kevytyrittäjä?
KEVYTYRITTÄJYYS

Kevytyrittäjä hankkii omat asiakkaansa, määrittelee 
työnsä hinnan sekä päättää, milloin ja missä työtä 
tekee. Hän ei myöskään ole työsuhteessa siihen 

tahoon, jolle tekee työtä tai myy palvelua.



Kuka on kevytyrittäjä?
KEVYTYRITTÄJYYS

Kevytyrittäjä ei tarvitse hakeutua 
ennakko- eikä arvonlisäverorekisteriin. Hän 

ei myöskään ole kirjanpitovelvollinen.



Kenelle
kevytyrittäjyys 
sopii?

• Henkilöille, joiden osaamiselle on tilausta

• Lisätuloja haluaville (opiskelijat, työntekijät, 
eläkeläiset)

• Yrittäjyyttä harkitseville

• Yritysideaansa testaaville

• Työttömille, jotka haluavat työllistää itsensä

• Henkilöille, jotka haluavat laskuttaa yksittäisiä 
työsuorituksia

• Henkilöille, jotka haluavat tehdä sitä, mitä 
rakastavat, mutta eivät halua yrittäjän 
paperivelvollisuuksia

Muuta osaamisesi ansioiksi!



Miten kevytyrittäjän palkka muodostuu? 

Kevytyrittäjä

KEVYTYRITTÄJYYS

Asiakas
(toimeksiantaja)

Toimeksiantosuhde

Työsuorite

Lasku

MaksusuoritePalkka

Ennakonpidätys, 
Omapajan palvelumaksu*
Sairasvakuutusmaksu* 
(vapaaehtoiset 
vakuutukset*)

* Vähennyskelpoisia henkilö-
kohtaisesta verotuksesta

Laskun tiedot 

c



Omapaja osaajia



Osaajia.omapaja.fi



Löydä osaaja: osaajia.omapaja.fi



Hinnasto



Kokemuksia kevytyrittäjyydestä

Topi Tauniharju – “Luovuus 
kukkii ja tuottaa satoa”

Ravintovalmentaja Janica

Alasimonen tekee unelma-

työtään pajayrittäjänä

Kasvava kesäyritys Laatutrio

keksittiin koulun penkillä



Palvelumaksutasot
Kokonaislaskutus huomioidaan koko toimintasi ajalta, eikä se nollaudu vuosittain. Tämä on etenkin 

pitkäaikaisille kevytyrittäjillemme todella merkittävä etu.



Hyödynnä osaamisesi ja ansaitse rahaa!

1. Liity palveluun

Mene osoitteeseen 
www.omapaja.fi ja 
rekisteröidy pajayrittäjäksi. 
Saat käyttäjätunnukset ja voit 
aloittaa kevytyrittäjänä 
omalla osaamisella 
ansaitsemisen heti.

Liittyminen on ilmaista, eikä 
velvoita sinua mihinkään.

OMAPAJA LASKUTUSPALVELU

2. Tee sitä, 
missä olet 
vahvimmillasi

Asiakkaanasi voi olla kuluttaja, 
yritys tai mikä tahansa 
organisaatio. Sovi työstä ja 
hinnoittelusta suoraan 
asiakkaasi kanssa.

3. Laskuta – saat 
korvauksen 
palkkana

Me hoidamme työsi 
vakuuttamisen ja laskujen 
lähettämisen. Pidämme 
tuloistasi ja kuluistasi kirjaa ja 
hoidamme viranomais-
velvoitteet.

4. Valmentaudu, 
kasva ja kehity

Me autamme osaamisen 
tuotteistamisessa, 
hinnoittelussa, myynnin ja 
markkinoinnin suunnittelussa 
sekä sopimusten 
tekemisessä.
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