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Eazybreak	  Oy	  on	  innovatiivinen	  työsuhde-‐etujen	  mobiilimaksamisen	  alalla	  toimiva	  suomalainen	  kasvuyritys.	  
Eazybreak	  on	  toimialansa	  nopeimmin	  kasvava	  yritys	  ja	  yksi	  Suomen	  suurimmista	  mobiilimaksuyrityksistä.	  Yhtiön	  
tuotteet,	  mobiilisetelit,	  perustuvat	  yhtiön	  kehittämään	  suomalaiseen	  teknologiaan,	  jonka	  avulla	  työsuhde-‐etuuksien	  
hallinnointi	  ja	  maksaminen	  tapahtuvat	  verkkopalveluna	  ja	  mobiililaitteella.	  Eazybreakin	  palvelujen	  käyttäjiä	  on	  jo	  lähes	  
100	  000.	  Käyttäjämäärä	  on	  tarkoitus	  kaksinkertaistaa	  seuraavien	  kahden	  vuoden	  aikana.	  Eazybreak	  on	  palkittu	  
INNOSUOMI-‐palkinnolla	  vuonna	  2011.	  http://www.eazybreak.fi	  

Eazybreak	  ja	  Suomen	  Yrittäjät	  yhteistyöhön	  	  
–	  Työsuhde-‐etujen	  mobiilipalvelu	  tekee	  hyvinvoinnin	  edistämisen	  
helpoksi	  pienissä	  yrityksissä	  
	  
Eazybreak	  ja	  Suomen	  Yrittäjät	  ovat	  aloittaneet	  yhteistyön,	  jossa	  suomalainen	  Eazybreak	  tarjoaa	  
luontoisetujen	  mobiilipalvelun	  (lounas-‐,	  liikunta-‐,	  kulttuuri-‐	  ja	  työmatkaedut)	  jäsenetuna	  Suomen	  
Yrittäjien	  jäsenyrityksille.	  Yhteistyön	  ansiosta	  yrittäjät	  voivat	  säästää	  rahaa	  ja	  aikaa	  samalla,	  kun	  he	  
edistävät	  omaa	  ja	  yrityksensä	  työntekijöiden	  työhyvinvointia.	  
	  
Suomen	  Yrittäjät	  on	  valinnut	  Eazybreakin	  viralliseksi	  yhteistyökumppaniksi	  luontoiseduissa.	  Eazybreakin	  
valinnassa	  korostettiin	  sähköisen	  palvelun	  helppokäyttöisyyttä.	  Lisäksi	  mobiilimaksaminen	  tulee	  olemaan	  
yhä	  yleisempää	  lähivuosina,	  joten	  Eazybreakin	  mobiilipalvelu	  oli	  luonteva	  valinta.	  Yhteistyö	  tarjoaa	  105	  000	  
Suomen	  Yrittäjien	  jäsenyritykselle	  ja	  yli	  650	  000	  palkansaajalle	  mahdollisuuden	  ottaa	  käyttöön	  
helppokäyttöinen	  mobiilipalvelu,	  jolla	  yrittäjä	  voi	  tarjota	  itselleen	  ja	  työntekijöilleen	  lounas-‐,	  liikunta-‐,	  
kulttuuri-‐	  ja	  työmatkaetuja.	  Suomen	  Yrittäjien	  uuden	  yhteistyön	  ansiosta	  yrittäjillä	  on	  mahdollisuus	  hyötyä	  
hyvinvointinsa	  ylläpidosta	  myös	  taloudellisesti.	  	  
	  
–	  Tilastokeskuksen	  mukaan	  lähes	  40	  prosenttia	  yrittäjistä	  tekee	  yli	  50-‐tuntisia	  viikkoja	  säännöllisesti.	  
Yrittäjien	  työpäivät	  ovat	  pitkiä,	  minkä	  takia	  omasta	  hyvinvoinnista	  huolehtiminen	  jää	  usein	  retuperälle.	  
Yhteistyömme	  Eazybreakin	  kanssa	  tarjoaa	  kaikenkokoisille	  yrityksille	  ja	  myös	  yksinyrittäjille	  mahdollisuuden	  
kiinnittää	  huomiota	  oman	  ja	  työntekijöiden	  työhyvinvoinnin	  parantamiseen.	  Ottamalla	  käyttöön	  
Eazybreakin	  mobiilipalvelun	  työsuhde-‐eduille	  yrittäjä	  voi	  lisäksi	  hyödyntää	  luontoisetujen	  
verovähennyskelpoisuutta	  ja	  helpottaa	  luontoisetujen	  hallinnointia,	  sanoo	  Karri	  Ruuskanen	  Suomen	  
Yrittäjistä.	  
	  
Luontoiseduista	  syntyy	  verohyötyä	  sekä	  yrittäjille	  että	  palkansaajille.	  Edellytyksenä	  luontoisetujen	  
hyödyntämiselle	  on,	  että	  edunsaajalle	  maksetaan	  rahapalkkaa.	  Etu	  sopii	  kaikenkokoisille	  yrityksille	  
toiminimiyrittäjiä	  lukuun	  ottamatta.	  
	  
–	  Olemme	  innoissamme	  uudesta	  yhteistyöstä	  Suomen	  Yrittäjien	  kanssa.	  Yksi	  Eazybreakin	  toiminnan	  
peruspilareista	  on	  hyvinvoinnin	  edistäminen.	  On	  hienoa,	  että	  voimme	  nyt	  tuoda	  mobiilimaksamiseen	  
perustuvat	  palvelumme	  Suomen	  Yrittäjien	  jäsenyritysten	  saataville	  siten,	  että	  yrittäjät	  voivat	  säästää	  selvää	  
rahaa	  ja	  saada	  verohyötyä	  samalla,	  kun	  yrittäjä	  ja	  työntekijät	  parantavat	  omaa	  hyvinvointiaan	  ja	  työssä	  
jaksamistaan,	  sanoo	  Eazybreakin	  toimitusjohtaja	  Antti	  Känsälä.	  
	  
Kattava	  tietopaketti	  Eazybreakin	  tarjoamista	  luontoisetumahdollisuuksista	  Suomen	  Yrittäjien	  jäsenille	  
löytyy	  täältä.	  
	  
Lisätietoja:	  
Eazybreak	  Oy:	  Antti	  Känsälä,	  toimitusjohtaja,	  puhelin	  044	  520	  0188	  

	  


