
ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN 
JAKAMISTALOUDEN KEINOIN

- Laskutuspalveluilla eroon 
byrokratiasta





- pitää kirjaa tuloistasi ja menoistasi verottajaa varten

- hankkia tarvittavat vakuutukset

- tehdä tarvittavat sopimukset asiakkaiden kanssa

- selvittää työnteon vaikutukset mahdolliseen työttömyysturvaasi

Jos haluat päästä helpommalla, voit myös antaa laskutuspalvelun 
hoitaa kaikki velvollisuudet puolestasi!

Kun myyt osaamistasi jakamistalouden 
keinoin, muistathan…



- Laskutuspalvelut mahdollistavat omalla osaamisella ansaitsemisen 
ilman yrityksen perustamista

- Laskutuspalvelut soveltuvat jakamistaloustyyppisten palveluiden 
tarjoamiseen silloin, kun myydään omaan osaamiseen perustuvaa 
palvelua (ansiotuloverotus)

- Laskutuspalvelut hoitavat käyttäjiensä puolesta
- Tulojen ja menojen laskennan
- Vakuutusten ottamisen
- Verojen käsittelyn ja tilityksen
- Viranomaisilmoitukset
= Kaikki viranomaisten vaatimat paperivelvollisuudet

Laskutuspalveluilla eroon byrokratiasta



Toimeksiantosopimus

Laskutuspalveluiden toimintaperiaate

Työn suorittaminen

Lasku

Maksu

Palkka

Verot, 
vakuutusmaksut 
yms.



Omapaja, muutakin kuin laskutuspalvelu

Laskutus-, neuvonta- ja valmennuspalvelut



Valmennuksista vauhtia liiketoimintaan

Valmennuswebinaarisarja

Teemoja mm.:
• Oman työn hinnoittelu
• Myynti ja markkinointi
• Sähköinen markkinointi
• Tuotteistaminen
• Sopimuskysymykset
• Yrittäjä sosiaalisessa mediassa

Valmennukset pitää kokenut yritysvalmentaja Markku Jääskeläinen



- Omapaja hoitaa palvelun käyttäjien (=pajayrittäjien) vakuutta-
misen, joten pajayrittäjä voi keskittyä työhönsä turvallisin mielin

- Pajayrittäjät ovat statukseltaan yrittäjiä: sivutoiminen 
pajayrittäjä voi saada soviteltua työttömyyspäivärahaa

- Pajayrittäjät on vakuutettu tapaturmien ja vahinkojen varalta

- Yli 7645 € vuosityötuloilla pajayrittäjä vakuutetaan yrittäjän 
eläkevakuutuksella, jonka hallinnoinnin voi siirtää Omapajalle

- Yli 12 564 € vuosityötuloilla pajayrittäjillä on mahdollisuus liittyä 
yrittäjien työttömyyskassaan, jolloin tehty työ kerryttää 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa

Pajayrittäjyys = turvallista yrittämistä



- Omapaja perii palvelumaksun vain laskutetuista työsuorituksista. 
Palvelumaksu on 6% laskutuksen arvonlisäverottomasta summasta 
(väh. 15€) ja se pidätetään palkanmaksun yhteydessä.

Mitä pajayrittäminen maksaa?

Omapajaan 
liittyminen

0 €

Pajayrittäjänä 
toimiminen

0 €/kk

Palkan 
nostaminen

6 %



Näin palkkasi Omapajassa muodostuu

- Kun pajayrittäjyys on pienimuotoista - Kun vuosityötulot ylittävät 7645 euroa

- Laskun loppusummaan lisätään kulloinkin voimassaoleva 
arvonlisävero (yleensä 24 %).



- Pajayrittäjän osaamiseen perustuvia työ-
tai palvelusuorituksia

- Työsuorituksia, joissa ei muodostu 
työsuhdetta toimeksiantajan ja 
pajayrittäjän välille
- Ts. toimeksiantajalla ei ole työn johto- ja 

valvontaoikeutta pajayrittäjän työsuoritukseen

- Töitä, joita muutenkin voisi tehdä 
yrittäjänä

- Työt voivat luonteeltaan olla yksittäisiä 
työsuorituksia tai päätoimista yrittäjyyttä

Millaista työtä Omapajan kautta voi tehdä?



1. Mene osoitteeseen www.omapaja.com ja                     
rekisteröidy pajayrittäjäksi.

2. Rekisteröitymisesi jälkeen Omapajan yhteyshenkilö on sinuun pian 
yhteydessä ja lähettää tunnukset laskutustyökaluumme.

3. Pajayrittäjänä voit hyödyntää Omapajan tarjoamia 
valmennuspalveluita oman toimintasi kehittämiseen.

4. Etsi työllesi asiakkaat. Hinnoittele työsi. Nauti työnteosta ja 
lähetä lopuksi asiakkaallesi lasku. Kun lasku on maksettu, palkka 
kilahtaa tilillesi.

Näin muunnat osaamisesi ansioiksesi

http://www.omapaja.com/


Omapaja Oy

p. 0444 100 500
op@omapaja.fi
www.omapaja.fi

Turvallinen polku yrittäjyyteen
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