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Kevytyrittäjyys Suomessa 2019 -tutkimus



Kevytyrittäjyys 2019 -tutkimuksen tavoitteet ja toteutus

• Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, millaisia kevytyrittäjät 
ovat ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta liittyen kevytyrittäjien 
toimintaedellytyksiin.

• Kysely toteutettiin www-pohjaisena kyselytutkimuksena. Uusi 
työ ry:n jäsenyritykset lähettivät asiakkailleen linkin 
tutkimukseen vastaamiseksi.

• Tutkimukseen vastasi 972 Uusi työ ry:n jäsenyritysten 
kevytyrittäjää (kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin 
kysymyksiin).

• Tutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2019.

• Tiedonkeruun ja raportoinnin toteutti Viestintätoimisto 
Manifesto Uusi työ ry:n toimeksiannosta.



Yhteenveto tuloksista

• Lähes neljännes vastaajista työskentelee ainoastaan 
laskutuspalvelun kautta ja lähes neljännes vastaajista on 
kokopäiväisiä palkansaajia.

• Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista on työskennellyt 
laskutuspalvelun kautta yli vuoden. Lähes kolmannes 2-5 
vuotta.

• Toimeksiannot saadaan useimmiten suositusten kautta. 
Useampi kuin joka neljäs etsii toimeksiantoja kontaktoimalla ja 
markkinoimalla. Joka viides hyödyntää digitaalisia 
markkinointikeinoja.

• Puolet vastaajista laskuttaa vuosittain korkeintaan 4000 euroa 
ja noin neljännes korkeintaan 1000 euroa. 9 % laskuttaa yli 40 
000 euroa vuodessa.



Yhteenveto tuloksista

• Yleisimmät syyt laskutuspalvelun kautta toimimiseen ovat, että 
kevytyrittäjä ei halua perustaa yritystä (56 %), laskutuspalvelun 
käyttö sopii oman elämäntilanteeseen (50 %) ja tehtävät työt 
ovat pienimuotoisia (46 %).

• Parasta laskutuspalvelun kautta toimimisessa on helppous (78 
%) ja että byrokratia vähenee laskutuspalvelun kautta 
toimittaessa (69 %). 

• Keskeisiksi tekijöiksi koetaan myös joustavuus (50 %), vapaus 
(40 %), helppo tapa aloittaa yrittäminen (36 %) ja mahdollisuus 
vaikuttaa omiin työaikoihin (34 %).

• 89 % vastaajista on hyvin tai melko tyytyväinen omaan 
elämäntilanteeseensa kevytyrittäjänä.



Yhteenveto tuloksista

• 82 % vastaajista aikoo toimia laskutuspalvelun kautta myös 
lähitulevaisuudessa joko sivutoimisesti tai päätoimisesti. 

• Viidennes toivoo löytävänsä kokoaikaisen työsuhteen ja alle viidennes 
osa-aikaisen työsuhteen.

• Keskeisimmät kevytyrittäjyyden näkökulmasta edistettävät asiat ovat 
työttömyysturva (58 %), viranomaisten tietämys kevytyrittäjyydestä 
(48 %), turva sairauden varalle (47 % ) ja eläkevakuuttaminen (46 
%).

• Vastaajista suosittelijoita on 41 %, passiivisia 45 % ja arvostelijoita 
15 %.



Mikä on työtilanteesi laskutuspalvelun käytön lisäksi?

Lähes neljännes 
vastaajista 
työskentelee 
ainoastaan 
laskutuspalvelun 
kautta ja lähes 
neljännes vastaajista 
on kokopäiväisiä 
palkansaajia

23,3 %

15,1 %

23,5 %

10,3 %

8,8 %

6,4 %

0,2 %

0,7 %

11,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Työll is tän i tseni ainoastaan laskutuspalvelun kautta enkä 
saa työttömyyskorvausta

Toimin laskutuspalvelun kautta ja saan 
työttömyyskorvausta sen ohessa

Kokopäiväinen palkansaaja

Osa-aikainen palkansaaja

Olen f reelancer

Olen opiskel i ja

Olen apurahansaaja

Hoidan omaa kot i taloutta

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:3.61, Hajonta:2.49) (Vastauksia:963)



Mikä on työtilanteesi laskutuspalvelun käytön lisäksi? / 
Jokin muu vaihtoehto?

• Noin puolet kysymykseen vastanneista kertoi olevansa 
eläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osa-aikaeläkkeellä. 

• Eläkeläisten lisäksi vastaajat kertoivat olevansa työttömiä, osa-
aikatöissä, opiskelijoita, freelancereita ja kausityöntekijöitä. 

• Vastaajien joukossa oli myös apurahan, työttömyyskorvauksen 
ja sosiaalisen tuen saajia. 

• Moni vastaajista oli samanaikaisesti esimerkiksi osa-
aikaeläkkeellä ja keikkatyöskentelijänä tai opiskelijana ja 
freelancerina toimivia henkilöitä. 

• Muutama vastaajista oli myös siirtynyt kokopäiväiseksi 
yrittäjäksi, eikä enää käytä laskutuspalvelua lainkaan.



Kuinka kauan olet työskennellyt laskutuspalvelun kautta?

Lähes kaksi 
kolmasosaa 
vastaajista on 
työskennellyt 
laskutuspalvelun 
kautta yli vuoden. 

Lähes kolmannes 
on toiminut 
2-5 vuotta.

21,3 %

14,6 %

19,1 %

30,5 %

13,1 %

1,6 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

0 – 6 kk

6 – 12 kk

1 – 2 vuotta

2 – 5 vuotta

6 – 10 vuotta

yl i  10 vuotta

Kaikk i vastaajat (KA:3.04, Hajonta:1.4) (Vastauksia:955)



Mitä kautta löydät toimeksiantosi? (mahdollista valita monta kohtaa)

Toimeksiannot 
saadaan useimmiten 
suositusten kautta. 

Useampi kuin joka 
neljäs etsii 
toimeksiantoja 
kontaktoimalla ja 
markkinoimalla. 

Joka viides 
hyödyntää 
digitaalisia 
markkinointikeinoja.

61,9 %

7,1 %

17,5 %

13,6 %

20,3 %

27,0 %

3,2 %

11,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Sana leviää ihmiseltä toisel le ja asiakkaat löytävät 
minut suositusten pohjalta

Hyödynnän mainostamista ja i lmoit telua (myös 
i lmoitustaulu i l la)

Olen ol lut ennen palkkasuhteessa asiakkaaseeni

Vanhan yr i tykseni asiakkaat ovat nykyis iä 
toimeksiantaj iani

Hyödynnän digitaal is ia markk inoint ikeinoja (mm. www-
sivut,  sosiaal inen media)

Etsin toimeksiantoja kontaktoimalla ja markk inoimalla 
henk i lökohta isest i

Jonk in alustan kautta (esim. Uber, W olt)

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:3.45, Hajonta:2.35) (Vastauksia:959)



Mitä kautta löydät toimeksiantosi? /Jokin muu vaihtoehto

• Yleisin muu keino toimeksiantojen saamiseen oli vastaajan 
oma verkosto: sekä omat tutut että aiemmat kollegat ja 
työnantajat suosittelevat ja ostavat palveluita tai ohjaavat 
vastaajalle asiakkaita. 

• Monella vastaajalla on vain yksi toimeksiantaja. Toimeksiantoja 
saadaan myös alan yhdistysten, liittojen ja järjestöjen kautta. 

• Myös tapahtumiin ja seminaareihin osallistumalla on saatu 
toimeksiantoja. 

• Yhteydenottoja tulee myös sosiaalisessa mediassa, näistä 
mainittiin Facebook ja LinkedIn.

• Osa oli saanut toimeksiantoja oman maineensa/ 
tunnettuutensa ansiosta ja verkkosivujen kautta, ja osa oli 
saanut toimeksiannon asiakkaan rekrytointiprosessiin 
osallistumalla.



Kuinka suuri on vuosilaskutuksesi laskutuspalvelun kautta?

Puolet vastaajista 
laskuttaa vuosittain 
korkeintaan 4000 euroa 
ja noin neljännes 
korkeintaan 1000 euroa.

9 % laskuttaa yli 40 000 
euroa vuodessa.

25,6 %

24,0 %

16,1 %

14,7 %

5,7 %

4,8 %

9,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

0 – 1 000€

1 001 – 4 000€

4 001 – 8 000€

8 001 – 20 000€

20 001 – 30 000€

30 001 – 40 000€

Yli  40 000€

Kaikk i vastaajat (KA:3.02, Hajonta:1.88) (Vastauksia:958)



Miksi olet valinnut laskutuspalvelun kautta toimimisen? (mahdollista valita monta 
kohtaa)

Yleisimmät syyt 
laskutuspalvelun 
kautta toimimiseen 
ovat, että ei haluta 
perustaa yritystä 
(56 %), 
laskutuspalvelun 
käyttö sopii omaan 
elämäntilanteeseen 
(50 %) ja 
työtehtävät ovat 
pienimuotoisia 
(46 %). 

55,5 %

25,5 %

19,8 %

26,1 %

10,4 %

10,0 %

7,4 %

26,3 %

49,5 %

3,2 %

24,0 %

46,1 %

11,1 %

9,0 %

6,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

En halua perustaa yr i tystä

Eteeni tul i  sopiva työt i la isuus

Etsin i tsel leni l isäansio ita muun työn ohessa

Halusin i tsel leni helpon tavan tehdä l isätöitä

Halusin testata l i ikeideaani ennen yr i tyksen perustamista

Haluan kehit tyä ammati l l isest i

Laskutuspalvelun käyttö on varasuunni te lma päätyöni epävarman …

Toimintani perustuu täysin aikaisemmin hank it tuun ammatt i tai tooni

Laskutuspalvelun käyttö sopi i  elämänti lanteeseeni

Päätyöni ei innosta eikä motivoi minua

Saan tehdä töitä, joista todel la pidän ja naut in

Työni pienimuotoisuuden tak ia laskutuspalvelun käyttö on sopiva …

Työni syntyy lähinnä harrastusteni kautta ja laskutuspalvelu sopi i  …

Minulla ei ol lut  muuta vaihtoehtoa

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:6.99, Hajonta:4.37) (Vastauksia:969)



Miksi olet valinnut laskutuspalvelun kautta toimimisen? / Jokin muu vaihtoehto

• Laskutuspalvelun valintaa perustellaan etenkin sillä, että se on nopea 
vaihtoehto ja helpottaa laskuttamista huomattavasti ja yrittäjä säästyy 
itse paperitöiltä. 

• Monen vastaajan mukaan laskutuspalvelun käyttö pehmentää 
siirtymää täyspäiväiseen yrittäjyyteen sekä yrityksen perustamiseen. 

• Muita syitä laskutuspalvelun valintaan ovat muun muassa, että se on 
monelle asiakkaalle mieluisin laskutusvaihtoehto ja se sopii myös 
ulkomaisille asiakkaille. 

• Laskutuspalvelu on mieluinen vaihtoehto niille, jotka opiskelevat 
kevytyrittäjyyden ohella.

• Myös laskutuspalvelun suoma autonomisuus ja turvallisuus 
riitatilanteissa koetaan myönteisinä.



Mikä on parasta laskutuspalvelun kautta toimimisessa?
(mahdollista valita monta kohtaa) 

Parasta laskutuspalvelun 
kautta toimimisessa on 
helppous (78 %) ja että 
byrokratia vähenee (69 %).

Keskeisiksi tekijöiksi 
koetaan myös joustavuus 
(47 %), vapaus (40 %), 
helppo tapa aloittaa 
yrittäminen (36 %) ja 
mahdollisuus vaikuttaa 
omiin työaikoihin (34 %).

77,9 %

46,9 %

39,9 %

69,2 %

33,7 %

35,6 %

17,9 %

4,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Toiminta on helppoa

Toiminta on joustavaa

Toiminta tuo minul le vapautta

Laskutuspalvelun kautta toimiminen vähentää 
byrokrat iaa

Voin vaikuttaa omiin työaikoih in i

Helppo tapa aloit taa yr i t täminen

Laskutuspalvelun kautta toimiminen l isää 
hyvinvoint iani

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:3.41, Hajonta:1.94) (Vastauksia:968)



Mikä on parasta laskutuspalvelun kautta toimimisessa? / 
Jokin muu vaihtoehto 

• Parhaina puolina laskutuspalvelun käyttämisessä nähdään, että se 
säästää kevytyrittäjää paperitöiltä ja mahdollistaa toimeksiantojen 
toteuttamisen ilman y-tunnusta. 

• Moni vastaaja kokee laskutuspalvelun helppona tai nopeana 
vaihtoehtona.

• Laskutuspalvelun käyttö mahdollistaa myös tukien saannin, 
keikkaluonteisen työnteon sekä toimeksiantojen ottamisen 
asiakkailta, jotka eivät halua maksaa verokortille. 

• Vastauksissa mainittiin myös, että laskutuspalvelun käyttö näyttää 
hyvältä ja ammattimaiselta asiakkaan näkökulmasta ja mahdollistaa 
myös oman toiminnan laajentamisen. 

• Myös laskutuspalvelujen tarjoama apu ja tuki tulivat esille 
vastauksissa hyvänä puolena.



Kuinka tyytyväinen olet elämäntilanteeseesi kevytyrittäjänä?

89 % vastaajista on 
hyvin tai melko 
tyytyväinen omaan 
elämäntilanteeseensa 
kevytyrittäjänä.

32,4 %

56,7 %

8,4 %

2,5 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Hyvin tyytyväinen

Melko tyytyväinen

Melko tyytymätön

Hyvin tyytymätön

Kaikk i vastaajat (KA:1.81, Hajonta:0.69) (Vastauksia:972)



Mistä syistä olet hyvin tyytyväinen asemaasi kevytyrittäjänä? / Avokysymys

• Vastaukset olivat hyvin yhteneväisiä: tyytyväisyyttä vastaajien 
keskuudessa edistävät etenkin kevytyrittäjyyden suoma vapaus 
valita itselleen mielenkiintoiset projektit ja työtehtävät 
mieluisilta asiakkailta. 

• Vapauteen laskettiin myös työaikojen ja fyysisen sijainnin 
joustavuus – töitä voi tehdä kotisohvalta haluttuun aikaan, ja 
voi myös pyhittää itselleen vapaa-aikaa. 

• Monelle vastaajalle etenkin muun elämäntilanteen huomioon 
ottaen joustavuus ja vapaus olivat erittäin tärkeitä. 

• Lisäksi kevytyrittäjät saavat keskittyä omaan osaamisalueeseen, 
kirjanpitopuoli voidaan jättää laskutuspalvelulle, ja voidaan 
keskittyä työntekoon

• Moni vastaaja mainitsi myös kevytyrittäjyyden mahdollistaman 
projekti- ja keikkaluonteisen työnteon, jota voi tehdä 
esimerkiksi päätoimisen työn ohella lisäansioita varten, tai jopa 
vain oman osaamisen ylläpitämiseksi.



Mistä syistä olet hyvin tyytymätön asemaasi kevytyrittäjänä? / Avokysymys

• Syitä tyytymättömyyteen olivat muun muassa työnsaannin 
vaikeus ja toimeentulon hankaluus: töitä ei löydy ja palkalla ei 
meinaa tulla toimeen.

• Moni vastaaja myös huomautti, että esimerkiksi Suomen laki ja 
Kela eivät tunnista kevytyrittäjiä, vaan heidät tulkitaan 
yrittäjiksi. 

• Byrokraattinen järjestelmä aiheuttaa tyytymättömyyttä. Tukia ja 
työskentelyä on vaikea yhdistää, jotta toimeentulo olisi 
kestävällä pohjalla. 

• Laskutuspalveluyritysten toiminta aiheutti muutaman vastaajan 
kohdalla tyytymättömyyttä.



Millainen on lähiaikojen tulevaisuuden suunnitelmasi työelämän osalta?
(mahdollista valita monta kohtaa)

82 % vastaajista 
aikoo toimia 
laskutuspalvelun 
kautta myös 
lähitulevaisuudessa 
joko sivutoimisesti tai 
päätoimisesti.

Viidennes toivoo 
löytävänsä 
kokoaikaisen 
työsuhteen ja alle 
viidennes osa-aikaisen 
työsuhteen.

27,3 %

54,8 %

20,0 %

18,9 %

10,3 %

3,1 %

8,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Aion toimia laskutuspalvelun kautta kokoaikaisest i

Aion toimia laskutuspalvelun kautta s ivutoimisest i

Suunnit te len oman yr i tyksen perustamista

Toivon löytäväni kokoaikaisen työsuhteen

Toivon löytäväni osa-aikaisen työsuhteen

Aion s i ir tyä opiskelemaan kokopäiväisest i

Aion jäädä eläkkeelle

Kaikk i vastaajat (KA:2.81, Hajonta:1.63) (Vastauksia:950)



Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, joita pitäisi kevytyrittäjyyden 
näkökulmasta kehittää tai edistää? (mahdollista valita kolme kohtaa)

Keskeisimmät 
kevytyrittäjyyden 
näkökulmasta 
edistettävät asiat ovat 
työttömyysturva (57 %), 
viranomaisten tietämys 
kevytyrittäjyydestä (48 
%), turva sairauden 
varalle (47 % ) ja 
eläkevakuuttaminen (46 
%).

45,8 %

57,2 %

6,5 %

47,0 %

48,0 %

36,2 %

5,4 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Eläkevakuuttaminen

Työttömyysturva

Vanhempainvapaat

Turva sairauden varal le

Viranomaisten t ietämys kevytyr i t täjyydestä

Verotukseen l i i t tyvät asiat

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:3.5, Hajonta:1.83) (Vastauksia:934)



Mikä eniten mietityttää kevytyrittäjyydessä? / Avokysymys

• Lähes kaikkia vastaajia mietityttää tulevaisuus työllistymisen tai toimentulon 
kannalta. 

• Eläkemaksut aiheuttivat suurelle osalle vastaajista päänvaivaa, sillä yrittäjän 
eläkemaksut koetaan kalliiksi pienituloisille kevytyrittäjälle. Myös 
laskutuspalveluiden veloittamat hinnat huolestuttivat montaa vastaajaa. 

• Rahatilanteeseen liittyen moni vastaaja kokee ongelmalliseksi viranomaisten ja 
TE-toimistojen suhtautumisen kevytyrittäjyyteen: usein kevytyrittäjät luokitellaan 
joko palkansaajaksi tai yrittäjäksi, mikä vaikuttaa suuresti muun muassa saatuihin 
tukiin ja korvauksiin. 

• Moni vastaaja toivoi kevytyrittäjän käsitteen ja toiminnan selkeyttämistä ja 
yhtenäistämistä valtakunnallisella tasolla siten, että ohjenuorat ja linjaukset 
viranomaisten keskuudessa olisivat selvät, eikä tarvittaisi tapauskohtaisia 
harkintoja. 

• Verotus, laskut ja muu kirjanpito huolettivat myös useita vastaajia, etenkin siitä 
näkökulmasta tuleeko kaikki varmasti hoidettua oikein. Aikataululliset haasteet 
sekä sairastapaukset ja muut vapaat sekä niiden vaikutukset taloudelliseen 
tilanteeseen mietityttivät useita vastaajia. 

• Suuri osa vastaajista ilmaisi huolensa myös töiden riittävyydestä jatkossakin. 
Muita mietinnän aiheita olivat mm. kevytyrittäjyyden imago asiakkaiden 
keskuudessa, yleinen tietämättömyys kevytyrittäjyydestä ja tiedon- ja avunsaannin 
haastavuus.



Kuinka todennäköisesti suosittelisit kevytyrittäjyyttä asteikolla 0-10?

Arvostelijoita 15 %

Passiivisia 45 %

Suosittelijoita 41 %

1,7 %

0,1 %

0,8 %

0,4 %

1,4 %

5,8 %

4,4 %

14,2 %

30,5 %

18,9 %

21,8 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

0 = en suosit tel is i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = vahva suositus

Kaikk i vastaajat (KA:7.54, Hajonta:1.42) (Vastauksia:968)



Vastaajien taustatiedot



Sukupuoli

43,1 %

55,7 %

1,2 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Nainen Mies Muu

Kaikk i vastaajat (KA:1.58, Hajonta:0.52) (Vastauksia:963)



Koulutus

0,3 %

5,0 %

8,3 %

31,2 %

12,4 %

21,2 %

20,5 %

1,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Ei tutk intoa

Peruskoulu

Ylioppi las

Ammati l l inen koulutus

Opistotutk into

Ammatt ikorkeakoulu

Yliopisto

Tohtor i

Kaikk i vastaajat (KA:5.02, Hajonta:1.51) (Vastauksia:967)



Ikä

0,4 %

4,8 %

20,1 %
21,9 %

24,1 %
21,6 %

6,4 %

0,6 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

Alle 18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yli  74

Kaikk i vastaajat (KA:4.58, Hajonta:1.37) (Vastauksia:966)



Kansalaisuus

95,3 %

4,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Olen Suomen kansalainen

En ole Suomen kansalainen

Kaikk i vastaajat (KA:1.05, Hajonta:0.21) (Vastauksia:961)



Missä maakunnassa asut?

1,6 %

1,7 %

1,8 %

0,8 %

2,1 %

0,9 %

4,3 %

2,0 %

1,8 %

11,4 %

1,4 %

1,9 %

4,3 %

2,4 %

4,3 %

2,2 %

46,0 %

9,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Etelä-Karja la

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Kainuu

Kanta-Häme

Kesk i-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Kar ja la

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Päijät-Häme

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Kaikk i vastaajat (KA:13.81, Hajonta:4.61) (Vastauksia:967)



Millä toimialalla työskentelet?

20,9 %

6,0 %

3,1 %

4,6 %

11,3 %

28,6 %

16,9 %

7,3 %

10,2 %

25,7 %
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Rakentaminen

Teoll isuus

Sähkö-, vesi- tai jätehuolto

Kuljetus ja varastoint i

Hal l into- ja tuk ipalvelutoiminta (esim. toimistotyöt ,  
tulkk i,  kääntäjä)

Taiteet,  vi ihde ja virk istys (esim. muusikko, AD, 
valokuvaus, käsityöt)

Informaatio ja viest intä (esim. toimit taja, IT -ala)

T ieteel l inen ja tekninen toiminta (esim. tutk i ja,  
insinöör i ,  suunnit te l i ja)

Koulutus (esim. kouluttaja)

Jok in muu, mikä?

Kaikk i vastaajat (KA:6.05, Hajonta:3.02) (Vastauksia:957)


