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Helpompaan yrittäjyyteen panostava Eezy kasvaa 
digitaalisuudella ja uuden omistajan voimin 
 
Työllistämiseen keskittyvät kotimaiset perheyritykset yhdistivät voimansa   
 
Henkilöstöpalveluyritys VMP Group tulee osakkaaksi yksityishenkilöille yritystoiminnassa tarvittavia 
laskutuspalveluita tarjoavaan Eezyyn. Titta Teittinen, toinen Eezy Osk:n perustajista, jatkaa yrityksen 
toimitusjohtajana ja jää vähemmistöosakkaaksi. Yrityskaupan jälkeen Eezyn pääomistaja on VMP 
Groupin omistava Savolaisen perhe. 
 
”Eezy sopii todella hyvin portfolioomme ja kauppa täydentää loistavasti yhtiömme nykyistä 
palvelurakennetta”, kertoo VMP Groupin toimitusjohtaja Heimo Hakkarainen. 
 
Eezyn laskutus oli vuonna 2014 30 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 30 % edellisvuoteen. Helpompaa 
yrittäjyyttä tukevan Eezy-nettipalvelun käyttäjinä on itsenäistä työtä tekeviä henkilöitä, jotka eivät ole 
perustaneet omaa yritystä. 
 
”Palvelukonseptimme saattaminen suuren yleisön tietoisuuteen vaati kumppanuutta tunnetumman 
organisaation kanssa. Tämä avaa uusia työllistymismahdollisuuksia Eezyn käyttäjille. Eezyn laajasta 
tekijäverkosta löytyy tekijöitä, jotka ovat halukkaita ja sopivia työllistymään myös henkilöstövuokrauksen 
puolella. Yhdistyminen avaakin toimeksiantaja- sekä työntekijäpuolelle uudenlaisen mahdollisuuden valita, 
missä muodossa työtä tehdään”, kertoo Teittinen. 
 
”Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Eezyn kaltaisen innovatiivisen, ketterän ja vahvasti digitaalisen 
toimijan osaksi konserniamme. Solmittu kauppa tukee VMP Groupin visiota joustavasta työelämästä ja 
uudesta tavasta tehdä töitä. Samalla se avaa myös uusia ovia kansainvälisille markkinoille”, toteaa 
Hakkarainen. 
 
Itsensä työllistäminen on yleistynyt viime vuosina huomattavasti ja Teittisen mukaan trendin voidaan 
olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
 
”On todennäköistä, etteivät perinteiset työsuhteet tulevaisuudessa ainakaan lisäänny – tällöin tarvitaan 
myös uusia, joustavia tapoja työllistää ja työllistyä. Laskutuspalvelujen kautta tehty työ tulisikin hyväksyä 
perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden väliin sijoittuvaksi kolmanneksi tavaksi työllistyä”, Teittinen toteaa. 
 
Digitalisaatiosta kilpailuetua työmarkkinan murroksessa 
 
Etenkin itsensä työllistäjät sekä heitä työllistävät tahot hyötyvät digitalisaatiosta; avoimet työpaikat, 
työtehtävät ja tekijät löytävät toisensa nopeasti ja vaivatta. Esimerkkinä tästä on Eezyn oma Jobit-
palvelu, jossa itsensä työllistävä voi markkinoida omaa osaamistaan ja työtä tarjoava puolestaan jättää 
oman ilmoituksensa.  
 
”Eezyn järjestelmien kehittämisessä lähtökohtana tehokkuuden lisäksi on ollut asiakaslähtöisyys.  
Saamme palvelumme käyttäjiltä jatkuvasti hyödyllistä tietoa siitä, miten järjestelmää kannattaa kehittää, 
jotta käyttäjämme saisivat siitä mahdollisimman kätevän ja hyödyllisen työkalun tukemaan omaa 
toimintaansa. Tähän palvelumme kehittämiseen yhteistyössä asiakkaittemme kanssa tulemme 
panostamaan voimakkaasti jatkossakin”, Teittinen summaa digitalisaatiota vahvasti hyödyntävän Eezyn 
suunnitelmista. 
 
 



 
 

 
 

 

 

Lisätietoja:  
Titta Teittinen, toimitusjohtaja, Eezy Osk, 050 581 3085, titta.teittinen@eezy.fi 
Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja, VMP Group, 040 307 5001, heimo.hakkarainen@vmp.fi 
 
VMP Group on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä. Vuonna 1988 perustettu 
konserni on suomalaisessa yksityisomistuksessa. Yritys toimii franchising-periaatteella noin 50 
paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Romaniassa. VMP Group on järjestäytynyt työnantaja ja 
työskentelee tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen kanssa. Yritykselle on myönnetty 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton Reiluja Vuokratöitä -auktorisointi. VMP Group -konserniin kuuluvat myös 
johdon rekrytointeihin ja konsultointiin erikoistunut Romana Management sekä hoivapalveluita tarjoava 
Alina Hoivatiimi. VMP – Niin arvokas on työ. www.vmp.fi 
 
Eezy Osk on vuonna 2008 perustettu avoin laskutusosuuskunta. Eezy tarjoaa mahdollisuuden toimia 
itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Palvelun käyttäjä välttää kaiken 
paperisodan ja yrittäjälle normaalisti kuuluvat raportointivelvollisuudet, näistä vastaa aina Eezy. Yrityksen 
asiakaskuntaan kuuluu kaikkien alojen ammattilaisia hevosenkengittäjistä yliopistoprofessoreihin, 
satunnaisesta sivutoimisesta laskuttajasta täysipäiväiseen, jopa muita eezyläisiä työllistävään toimijaan. 
Eezyn liikevaihto vuonna 2014 oli noin 30 miljoonaa euroa. Palvelulla on yli 13 000 rekisteröitynyttä 
käyttäjää. Eezyn Helsingin Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossa työskentelee kokopäiväisesti 12 
henkilöä. www.eezy.fi 
 


