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Kevytyrittäjyys 2021 -kyselyn tulokset



Toteutus

✓ Kysely toteutettiin maaliskuussa 2021

✓ Uusi työ ry:n jäsenyhtiöt jakoivat avointa 
vastauslinkkiä
infokirjeessään

✓ Kysely oli vastattavissa suomeksi ja englanniksi ✓ 
Vastauksia kertyi 1134



Kokopäivästen palkansaajien osuus on laskenut ja ainoastaan laskutuspalvelun kautta työllistyvien, ei 
työttömyyskorvausta saavien osuus on kasvanut edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Mikä on työtilanteesi laskutuspalvelun käytön lisäksi?



Vastaajista kolmannes on melko uusi (0-6kk) laskutuspalvelun kautta työskentelemisessä.

Kuinka kauan olet työskennellyt laskutuspalvelun kautta?



Suositusten perusteella toimeksiannot ovat puolittuneet ja alustan kautta kasvaneet merkittävästi.

Mitä kautta löydät toimeksiantosi?



Puolet vastaajista laskuttaa korkeintaan 8000€ vuodessa, kun edellisessä tutkimuksessa summa oli 
korkeintaan 4000€.

Kuinka suuri on vuosilaskutuksesi laskutuspalvelun kautta?



Kolme yleisintä syytä: elämäntilanne, työn pienimuotoisuus ja haluttomuus perustaa yritystä

Miksi olet valinnut laskutuspalvelun kautta toimimisen?



Toiminnan helppous ja byrokratian vähentäminen olivat edelleen eniten mainittuja hyötyjä, vaikka harvempi 
näin totesikin.

Mikä on parasta laskutuspalvelun kautta toimimisessa?



Valtaosa vastaajista on vähintään melko tyytyväisiä tilanteeseensa kevytyrittäjänä

Kuinka tyytyväinen olet elämäntilanteeseesi kevytyrittäjänä?



Mistä syistä olet tyytyväinen / tyytymätön asemaasi kevytyrittäjänä?

+ Olen kehittynyt ammatissani ja saanut 
kokemusta yrittäjän näkökulmasta

+ Saa olla oma pomonsa ja ei ole oman 
yhtiön paperitöitä riesana.

+ Laskuttaminen ja palkan saaminen 
ylipäätään on paljon helpompaa kuin 
perus palkkatyössä. Saa päättää omat 
työajat.

+ Koska voin itse päättää miten, missä 
ja milloin teen töitä

+ Minun ei tarvitse miettiä byrokratiaa 
vaan voin keskittyä tekemiseen. Voin 
vapaammin valikoida kenelle teen 
töitä. Matalat kiinteät kustannukset.

- Lomia on vaikea järjestää, ja sekin 1-2 viikkoa 
vuodessa menee täysin omasta pussista. Lisäksi 
työmäärät vaihtelevat suuresti, ja tämän takia 
arjen ennakointi on usein vaikeaa. En tunne, että 
yhteiskunnassa olisi instanssia, joka puhuisi 
puolestani.

- Työntekijän ja yrittäjän huonot puolet saatu 
yhteen.

- Koska palkkaus tapahtuu laskutuspalvelun 
kautta, en saa ravintolatyöskentelystä ilta/yölisiä. 
En myöskään ole oman käsitykseni mukaan 
kerryttänyt eläkettä ja työskentely ravintolassa ei 
vastaa koulutustani eikä mielenkiintoani.

- En ole palkansaaja enkä yrittäjä. Kela, työkkäri ja 
verottaja pallottelevat minua luukulta toiselle eikä 
kukaan tiedä miten asioitani tulisi hoitaa. Olen 
palkansaaja silloin kun minulle olisi hyödyksi olla 
yrittäjä ja yrittäjä olen silloin kun minulle olisi 
hyödyksi olla palkansaaja.



Kevytyrittäjyyden puolestapuhujia löytyy enemmän kuin viime tutkimuksessa

Miten todennäköisesti suosittelisit kevytyrittäjyyttä 
ystävällesi/tuttavallesi?



Valtaosan tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu laskutuspalvelun käytön jatkaminen, joko sivu- tai 
päätoimisesti.

Millainen on lähiaikojen tulevaisuuden suunnitelmasi 
työelämän osalta?



Työttömyysturva valittiin useimmin yhdeksi kolmesta tärkeimmästä asiasta, jota tulisi kehittää.

Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä asiaa, joita pitäisi 
kevytyrittäjyyden näkökulmasta kehittää tai edistää?



Vastaajista 40% sanoo laskutuksensa vähentyneen koronan vuoksi, mutta lähes yhtä suuri osa ei koe koronan 
vaikuttaneen laskutukseen.

Miten koronapandemia on vaikuttanut laskutukseesi 
kevytyrittäjänä?



Taustatiedot vastaajista



Edellisen tutkimuksen mukaisesti lähes puolet oli Uudenmaan alueelta. Vajaa kymmenesosa vastaajista oli 
Varsinais-Suomesta ja yhtä suuri osa Pirkanmaalta

Kansalaisuus, Sukupuoli, Asuinpaikka



Ikäjakauma



Toimiala



Koulutus


