Kevyesti
yrittäjäksi
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Sivutoimeksi yrittäjyys
Kiinnostaako yrittäjyys, mutta mahdolliset riskit pelottavat?
Sivutoiminen yrittäjyys voisi olla sinun juttusi.

Sivutoiminen yrittäjä saa pääasiallisen
toimeentulonsa muusta kuin yritystoiminnasta – esimerkiksi palkkatyöstä tai eläkkeestä. Sivutoimiyrittäjyys sopii lisätienestien hankkimiseen mutta myös yritysidean
testaamiseen ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä. Se mahdollistaa yrittäjyyden ilman suurta taloudellista riskiä tai
aloituspääomaa.

Mitä on
kevytyrittäjyys?
Kevytyrittäjyys-nimeä käytetään
markkinointinimenä laskutuspalveluyritysten asiakkaista. Kevytyrittäjä
tekee töitä yrittäjämäisesti mutta
ilman yrittäjyyteen kuuluvaa taloudellista riskiä ja byrokratiaa –
laskutuspalvelu huolehtii paperitöistä ja maksaa kevytyrittäjälle
palkan.

Jaakko Sorvisto pyörittää kolmen muun yrittäjän
kanssa sivutoimisesti maastopyöräilyaiheista Kuraläppä
Media Oy:tä. Osakeyhtiö on useamman yrittäjän yritykselle kätevä vaihtoehto. Ajankohtaiset podcastit, videot
ja muut digitaaliset sisällöt tuovat alan harrastajat
Kuraläpän pariin, mikä tekee siitä kätevän ja nykyaikaisen markkinointialustan alan toimijoille.
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Katso
videomme!

Sivutoimiyrittäminen itselle
rakkaan aihealueen parissa
on palkitsevaa. Vaikka ajankohtaisten sisältöjen tuottaminen vaatiikin paljon työtä,
tykkään tästä valtavasti.
Jaakko Sorvisto

VALITSE OSAAVA TALOUSHALLINNON KUMPPANI

TILITOIMISTO
WANHA WERSTAS OY
auktorisoitu taloushallintoliiton jäsen

WWW.TILIWERSTAS.FI
P. 040 5311 737
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Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty
Ennakkosuunnittelu kannattaa ja kerryttää
hyödyllistä tietoa yrittäjyytesi tueksi.

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen
ei ole sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle
välttämätöntä, mutta jonkin verran suunnittelua kuitenkin tarvitaan. Esimerkiksi
yhtiömuotoa, tavoitteita, hinnoittelua ja
kirjanpitoa kannattaa suunnitella jo
etukäteen.

MIETI AINAKIN SEURAAVIA
ASIOITA:
tavoitteet ja resurssit, kuten
rahallinen panostus ja ajankäyttö
markkinointi ja mainonta sekä
asiakashankinta
tuotteistaminen ja hinnoittelu
tarvittavat luvat ja ilmoitukset
yhtiömuoto
vakuutustarve
kirjanpito

Anne-Maria Hirvonen vaihtoi päätoimisesta sivutoimiyrittäjäksi ja tarjoaa asiakkailleen kuratoituja käytettyjä pehmeitä tavaroita – erityisesti vaatteita. Tuotteet ovat esillä
Instagramissa @holmstromsecondhand ja myös Hirvosen
showroomilla Seinäjoella. Sivutoimiyrittäjyys on ollut
helppoa yhdistää opintoihin ja osa-aikatöihin.

Asiantuntevaa ja nykyaikaista
sähköistä ja perinteistä
taloushallintoa jokaisen
yrittäjän tarpeisiin
06 4246 480 | www.maaseututilit.fi
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Muista sopia sivutoimisesta
yrittämisestä työnantajasi kanssa!

Tukena yrittäjän alkumetreillä.

Loppusuora 9
62200 Kauhava
0500 765 871
www.aisapari.net

Taitotie 1
63300 Alavus
040 507 6104
www.kuudestaan.net

uhoo

Könnintie 27
60800 Ilmajoki
040 513 1824
www.liiveri.net

Puistotie 51
61800 Kauhajoki
040 042 3401
www.leadersuupohja.fi
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Yrityksen monet muodot
Sopivan yhtiömuodon valinta on yrittäjyytesi perusta.

Sivutoimiyrittäjien yleisin yhtiömuoto on
toiminimi. Se sopii hyvin yksinyrittäjälle
ja on yksinkertainen ja helppo perustaa –
kuten myös lopettaa. Jos tavoitteena on
laajamittaisempi yritystoiminta tai yrityksen
omaisuuden kartuttaminen, on osakeyhtiö
suositeltava vaihtoehto. Muita yhtiömuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja
osuuskunta.

Yritysmuotoa
voi vaihtaa
toiminnan
kasvaessa.

Kirjanpitopalvelu Tarja Anttila

Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut pienyrityksille,
myös palkanlaskenta.
Keskustie 26, 61100 Peräseinäjoki
puh 064174886 | tarja@kirjata.fi | www.kirjata.fi
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Risto Tullila on tehnyt uransa tietoliikenneverkkojen parissa. Nyt eläkkeellä
hän hyödyntää osaamistaan tarjoamalla toiminimen kautta muun muassa
konsultointia verkkoliittymistä ja kiinteistön turvallisuutta lisääviä ratkaisuja,
kuten etävalvontaa. Toiminimiyrittäminen on alan konkarille paitsi harrastus,
myös tapa pysyä jatkuvasti ajan tasalla. www.parempinetti.fi

Yrittäjäkoulutuksemme
yrittäjän tukena kaikissa
vaiheissa – perustamisesta
omistajanvaihdokseen asti.
Katso monipuoliset
koulutusvaihtoehtomme syo.fi
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Alvilla vai ilman?
Yritysverotukseen kannattaa perehtyä huolellisesti
– säästyt ikäviltä jälkiseuraamuksilta.

Sivutoimiyrittäjän on helpointa hoitaa
verojen maksu korottamalla verokortin
veroprosentti niin korkeaksi, että se kattaa
verot sekä palkkatulosta että yritystulosta.
Osa yrittäjistä kuuluu myös arvonlisäveron
piiriin. Arvonlisävero eli alv on kulutusvero,
joka lisätään tuotteen tai palvelun myynti-

hintaan. Pienimuotoinen liiketoiminta,
jonka liikevaihto jää tilikauden aikana alle
15 000 euron, voi olla arvonlisäverotonta.
Kokonaan arvonlisäverottomia toimialoja
ovat muun muassa terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä yleissivistävä ja ammatillinen koulutus.

Yleinen arvonlisäverokanta
on 24 %.

Suosittelen yrittäjiä hakeutumaan arvonlisäverolliseksi.
Jos liikevaihto jää alle 15 000
euron rajan, maksettu arvonlisävero palautetaan.
Ari Loukasmäki
toimitusjohtaja, Neuvoa-Antava

Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu
Kirsi Kuusisto
Keskusteleva tilitoimisto
Konsultointi
Taloushallinto
Reskontra
Palkanlaskenta
tjaccounting.fi

puh. 040 5747 491
Peltokuja 8, 61600 Jalasjärvi
kuusistokirsi@gmail.com • kirsintiedotuspalvelu.fi

HAASTATTELUT – lehtijutut ja kuvat
TIEDOTUSAPUA yrityksille ja yhdistyksille
TULKKAUS suomesta saksaksi ja saksasta suomeksi
Tmi Kirsin Tiedotuspalvelu on Suomen Yrittäjien jäsen

TOIMITILAT – SIJOITU PARHAILLE PAIKOILLE
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T O I M I T I L AT
Yrityspalvelutiimimme on hyvä neuvomaan ja vielä parempi
kuuntelemaan. Aidon kiinnostuksen ja avoimen keskustelun
kautta pyrimme tunnistamaan tilanteet ja tarpeet, joita yrittäjät
ja yritykset eivät ehkä vielä itsekään tienneet olevan olemassa.

YRITYKSESI SIJOITUSPAIKAKSI LAPUA

investlapua.fi
Invest Lapua Oy
Toimitusjohtaja
Matti-Pekka Dahlgren
puh. 044 438 4015

Oulu

edullinen kustannustaso
tiloja saatavissa useissa eri koko luokissa
erikokoisia kovapohjaisia tontteja
Vaasa
valtateiden varrelta
Kuopio
kilpailukykyiset tonttien hinnat,
logistisesti hyvällä sijainnilla
Seinäjoki
Jyväskylä
mahdollisuus 20 % investointitukeen
alhainen kiinteistövero
Tampere
Sedu education, räätälöidyt
täsmäkoulutukset nonstoppina
meillä on tilaa kaikenlaisille yrityksille
Turku
Helsinki
alueellamme on vahva yritysverkosto

Elinkeinotoimenjohtaja
Jouko Vuolle
Lapuan kaupunki
puh. 044 438 4050
Joensuu

info@investlapua.fi
www.investlapua.fi
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Vakuutukset kuntoon
Vakuutuksilla turvaat sekä itsesi että yrityksesi.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus
kerryttää yrittäjän eläkettä ja toimii sosiaaliturvan perustana esimerkiksi sairastumisen tai työttömyyden varalta. YEL-maksu
määräytyy yrittäjän itse arvioiman työtulon
perusteella.
YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen,
jos työpanoksen arvo yrityksessä ylittää
YEL-työtulon. Laki koskee myös

normaalissa palkkatyössä käyvää sivutoimista yrittäjää. YEL:n työtulon alaraja on
8 261,71 euroa (v. 2022).
Sivutoimiyrittäjille suositeltavia vakuutuksia ovat myös toiminnan vastuuvakuutus ja
yrittäjän tapaturmavakuutus. Lisäksi voi olla
tarvetta esimerkiksi omaisuus- ja oikeusturvavakuutukselle.

Maksuton ja kuititon yrityskortti, jolla saat alennusta ja etuja.

LIITY S-RYHMÄN YRITYSASIAKKAAKSI!
Timo Ranta-Lassila

Myyntipäällikkö
050 4100 841 | timo.ranta-lassila@sok.fi
Lue lisää s-business.fi
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Useimmat sivutoimiyrittäjät eivät
tarvitse YEL-vakuutusta.

KOULUTUSTA JA SPARRAUSTA YRITYKSEN
KEHITTÄMISEEN JA JOHTAMISEEN
YRITTÄJYYS | LIIKETOIMINTA | LÄHIESIMIESTYÖ | JOHTAMINEN JA YRITYSJOHTAMINEN

sedu.fi ja esimiesareena.fi

Muista oppisopimus - joustava ja kustannustehokas ratkaisu yrittäjälle

OTA YHTEYTTÄ | Päivi Katajamäki | p. 040 868 0192 | paivi.katajamaki@sedu.fi
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Oikea summa viivan alle
Kirjanpitoa ei kannata pelätä, vaikket olisikaan numeroihminen.

Pienimuotoista liiketoimintaa harjoittava
sivutoimiyrittäjä selviytyy yhdenkertaisesta kirjanpidosta helposti itsekin joko
tietokoneella tai vaikkapa ruutuvihkoon
merkiten. Arvonlisäverollinen tai osakeyhtiömuotoinen toiminta kannattaa sen
sijaan antaa tilitoimiston hoidettavaksi.

Apuna voi käyttää myös erilaisia kevytyrittäjäpalveluita, jotka hoitavat maksua
vastaan yrityksen laskutuksen, kirjanpidon,
vakuutukset sekä palkanmaksun.
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Tulot miinus
menot =
yrityksen
verotettava
tulo

Sivutoimiyrittäjyys tuo paljon mahdollisuuksia. Toimin kevyesti ja ketterästi toiminimellä,
joka tuo tekemiseen vapautta. Voin tarjota
asiakkaille käytettyjen vaatteiden lisäksi
esimerkiksi sisällöntuottamispalvelua ja
laskutus sujuu helposti.
Anne-Maria Hirvonen

Video
t

SEM

Ilkka siivittää sinut menestykseen markkinoinnin, tiedon ja teknologian voimalla.
Kaikki mitä markkinointiisi tarvitset:

ilkka.com

nta

Laitetaanko menestyksen
palaset paikoilleen?

Messuosastot

o
ain

tim

Leh

Somemarkkinointi

sivut

ko
Verk

Sisältömarkkinointi

Markkinoinnin
automaatio

Verkkokauppa

SEO

Vaikuttajat
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Me neuvomme!
Mietityttääkö jokin yritystoimintaan liittyvä asia?
Apua on tarjolla.

Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava auttaa
aloittavia yrittäjiä kaikissa yritystoimintaan
liittyvissä kysymyksissä. Toimintaamme ylläpitää Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry.
Jäseniämme ovat Etelä-Pohjanmaan alueen
kunnat, yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt ja
yrittäjäjärjestöt.
Tarjoamme neuvontaa muun muassa yritysidean kehittämiseen, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, rahoitukseen, yritys-

vakuutuksiin ja yrittäjän sosiaaliturvaan
sekä yrityksen rekisteröintiin ja yhtiömuodon valintaan liittyvissä asioissa. Palvelumme on maksutonta, luottamuksellista ja
henkilökohtaista.
Toimistomme sijaitsee Seinäjoen Torikeskuksessa, ja palvelemme myös alueen maakunnissa Alavudelta Ähtäriin. Tule käymään,
niin keskustellaan yritysideastasi!

Löydät paljon lisätietoa
kotisivuiltamme.
Klikkaa osoitteeseen
www.neuvoa-antava.fi!
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Watch our video!

KATE-LASKENTA

PAIKALLISTA PALVELUA
Meiltä saat taloushallinnon palvelut
juuri sellaisessa paketissa kuin
sinulle parhaiten sopii.
Kirjanpito ja tilinpäätös
Olemme, jotta voit keskittyä
yrityksesi toimintaan.

Neuvonta ja
Toimistosihteeripalvelut
Meiltä apu erilaisiin yritysjärjestelyihin
ja neuvot verotukseen.

Palkanlaskenta
Yrityksen palkka-asiat on
syytä pitää hyvissä käsissä.

www.katelaskenta.fi | 010 3020 2150 | info@kate-laskenta.fi

Uusyrityskeskus Neuvoa-Antava

• www.jssuomi.fi

Kauppatori 1–3 G (Torikeskus) | 60100 Seinäjoki | www.neuvoa-antava.fi

Ari Loukasmäki
toimitusjohtaja
puh. 044 261 8064
ari.loukasmaki@uusyrityskeskus.fi

Raili Erkkonen-Myllyniemi
yritysneuvoja
puh. 050 325 3737
raili.erkkonen-myllyniemi@
uusyrityskeskus.fi

Y R I T Y S N E U V O N TA

NEUVONTAPALVELUT

Yrityspalvelutiimimme on hyvä neuvomaan ja vielä parempi
kuuntelemaan. Aidon kiinnostuksen ja avoimen keskustelun
kautta pyrimme tunnistamaan tilanteet ja tarpeet, joita yrittäjät
ja yritykset eivät ehkä vielä itsekään tienneet olevan olemassa.

YRITYKSESI SIJOITUSPAIKAKSI LAPUA
henkilökohtaiset ilmaiset
neuvontapalvelut
alueen vahva yritystuntemus
nopea reagointi
helppo tavoitettavuus
nopeat palvelut
matala yhteydenottokynnys
mahdollistamme uusien
yritysten etabloitumisen
laajaan yritysverkostoomme

Yritys Lapualle
Loistava sijainti!

investlapua.fi
Invest Lapua Oy
Toimitusjohtaja
Matti-Pekka Dahlgren
puh. 044 438 4015
Elinkeinotoimenjohtaja
Jouko Vuolle
Lapuan kaupunki
puh. 044 438 4050
info@investlapua.fi
www.investlapua.fi

