Suuri
kevytyrittäjyyskysely 2020

Mitä tämä kysely kertoo
kevytyrittäjyydestä?

Nostoja vuodesta 2020
Kevytyrittäjiä löytyy eniten Etelä-Suomesta

Vuonna 2020 kevytyrittäjyys on edelleen jatkanut kasvuaan. Yhteensä
UKKO.ﬁssä on jo 106 874 rekisteröitynyttä käyttäjää. Tässä kyselyssä
selvitimme, millainen vuosi 2020 on ollut kevytyrittäjyyden näkökulmasta.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että ajatukset yrittäjyydestä ovat edelleen
hyvin positiivisia, poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Lähes 60 % on
haaveillut oman yrityksen perustamisesta, 80% on sitä mieltä, että
kevytyrittäjänä toimiminen helpottaa siirtymistä yrittäjäksi ja yrittäjyyttä
onkin kokeillut 23 % vastaajista.
Kysyimme myös kevytyrittäjiltä arvioita heidän laskutuksestaan ja tuloistaan.
Laskutukseen, oman työn markkinointiin ja ajan käyttämiseen liittyvät
vastaukset kertovat paljon kevytyrittäjyyden luonteesta: pääosin toiminta
on osa-aikaista, keikkaluontoista tai aloitettu juuri. Toisaalta vastauksissa
näkyi myös se, että osalla kevytyrittäjyys on vakituinen tapa toimia.
Kesän kyselyssä selvitimme, että eniten keväällä alkanut kriisi iski heti sen
alettua seuraaviin aloihin: tapahtumat ja PR, viihde ja taide, mainonta- ja
markkinointiala sekä myyntityöt. Sen sijaan IT-ala, kaupan alat ja rakennusja remontointiala olivat saaneet jatkaa hyvää vauhtia. Syksyn kyselyssä yli
kolmannes vastasi, että tämänhetkinen taloustilanne ei ole vaikuttanut
mitenkään omaan toimintaan kevytyrittäjänä. Avoimia vastauksia koronan
vaikutuksista omaan tilanteeseen tuli yhteensä 900. Lähes kaikilla oli jotain
kerrottavaa Covid19-pandemian vaikutuksista omaan tilanteeseen.
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Kevytyrittäjyys on helppo väylä yrittäjyyteen –
yrittäjyys on haaveena 60%:lla

Suurin osa toimii sivutoimisesti – mutta 10% tekee
kevytyrittäjänä päätoimisesti

Eniten kevytyrittäjiä toimii kulttuurialalla – tämä on
myös ala jota korona on rokottanut eniten

Vastaajista 23,3 % on toiminut
yrittäjänä ennen kevytyrittäjyyttä

Yli puolet kyselyyn vastanneista on toiminut
kevytyrittäjänä jo yli vuoden.

Kevytyrittäjyys on usein sivu- tai lisätyö: 35.2% arvioi
sen tuovan vuodessa alle 1000 euron ansiot
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Ikäjakauma

Taustatiedot
Viivalla merkitty viime vuoden tuloksia.

Sukupuoli
20%

Nainen

51,3%

Mies

46,9%

En halua vastata

40%

60%

80%

Alle 20
4,1%

21-30
23,8%

31-40
25%

41-50
22,4%

51-64
18%

65+
6,7%

1,8%
1142 vastausta
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Asuinpaikka

Koulutustaso

20%

40%

60%

80%
20%

Etelä-Suomi
Länsi-Suomi

55,7%
51,3%
24,9%
10,2%

Pohjois-Suomi
Itä-Suomi

8,7%

Ylempi korkeakoulututkinto

20,6%51,3%

Alempi korkeakoulututkinto

46,9%
30%

Ammatillinen
koulutus
Lukio

Ahvenanmaa

8,2%

0,2%
Perus-/
kansakoulu

Ulkomaat

36,2%

5%

0,4%
1142 vastausta
1142 vastausta
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40%

Ajatuksia yrittäjyydestä
Kyselyssä tiedusteltiin kevytyrittäjien yrittäjyyshaaveita ja -suunnitelmia.
Vastaajista 57,9 % ilmoitti haaveilevansa oman yrityksen perustamisesta,
mutta vain 24 % kertoi suunnittelevansa yrityksen perustamista. Yli 80
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kevytyrittäjyys helpottaa yrittäjäksi
ryhtymistä. Kun käyttäjiltä kysyttiin, mikä oman yrityksen perustamisessa
mietityttää eniten, oli yli 40 % vastaus, että yrittäjyyteen liittyvä byrokratia.
Vastaajista 23,3 % kertoo toimineensa yrittäjänä aiemmin ennen
kevytyrittäjyyttä.

Oletko haaveillut oman
yrityksen perustamisesta?

1142 vastausta

40%

57,9%
42,1%

20%

Kyllä
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En

Koetko, että kevytyrittäjänä toimiminen
helpottaa siirtymistä yrittäjäksi?

Jos olet kiinnostunut perustamaan
oman yrityksen, mikä mietityttää eniten?

1142 vastausta

20%

Yrityksen perustamiseen
liittyvät kysymykset

3,7%

80%

Yrittäjyyteen ja byrokratiaan
liittyvät kysymykset
60%

40%

En ole varma, kantaako
liikeideani yrittäjäksi asti
Minulla ei ole tarpeeksi tietoa
siitä, mitä yrittäjyys tuo tullessaan

80,1%

Ei mikään

20%

19,9%
Kyllä
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En

Jokin muu, mikä?

40,6%
17,6%
8,8%
21,3%
8,1%
1039 vastausta

40%

Oletko toiminut yrittäjänä aiemmin
ennen kevytyrittäjyyttä?
1142 vastausta

80%

60%

40%

76,7%

20%

23,3%

Kyllä
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Millaisia ovat kevytyrittäjät?
Kevytyrittäjien työnteon muoto selvittää erityisesti sitä, identiﬁoituvatko
käyttäjämme kevytyrittäjiksi vai kuvaako jokin muu termi heidän
työntekoaan paremmin. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi
vaihtoehto.
Viereisen sivun kuva kertoo, että kevytyrittäjyyden luonne on pääosin
sivutoimista tai satunnaista. Päätoimisiä kevytrittäjiä on 10,5% vastaajista.

Kevytyrittäjyyden työmuodot

1142 vastausta

Palkkatöissä
42,6%

Opiskelija
20,8%

Freelancer
15,7%

Työtön
15,2%

Eläkeläinen Yrittäjä
5,3%
10,6%
Vanhempain- tai
hoitovapaalla
2,4%

Sivutoiminen
kevytyrittäjä
38,8%
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Päätoiminen
kevytyrittäjä
10,5%

Satunnaisesti
laskuttava
33%

Useita
toimeksiantajia
24,1%

Pääasiallinen toimiala
1142 vastausta

Kulttuuriala
Rakentaminen ja remontointi
Viestintä ja PR ja media
Liikunta, hyvinvointi ja kauneudenhoito
Markkinointi
Jokin muu
IT-ala
Siivous ja kiinteistön hoito
Asiakaspalvelu
Terveydenhuolto ja sosiaaliala
Konsultointi ja valmennus
Tekniikan ala
Koulutus ja opetus
Logistiikka ja kuljetus
Hotelli- ja ravintola-ala
Teollisuus ja tuotanto
Matkailu
Maa- ja metsätalous tai luonnontiede
Taloushallinto
Tutkimus ja kehitys
HR ja rekrytointi
Laki ja juridiikka
Finanssiala
Lääketeollisuus ja farmasia

Vuoden 2020
kevytyrittäjyyskyselyn perusteella
iso osa kevytyrittäjistä toimii
kulttuurialalla (15,7 %). Toiseksi
suurin toimiala oli rakentaminen ja
remontointi, 12,1 % Myös viestintä ja
PR (11%) sekä markkinointi (7,3 %)
erottuvat vastaajien toimialoissa.
Näiden lisäksi kymmenen
suurimman toimialan kärkeen
nousivat liikunta- hyvinvointi ja
kauneudenhoitoala (7,7 %), IT-ala
(5,7 %), asiakaspalvelu (4,3 %),
siivous ja kiinteistönhoito (4,7 %),
terveydenhuolto ja sosiaaliala (3,7
%) sekä konsultointi ja valmennus
(3,5 %).

0%
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2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Kuinka pitkään pohdit
kevytyrittäjäksi ryhtymistä?

Kuinka pitkään olet
toiminut kevytyrittäjänä?

Kyselyyn vastaajilta kysyttiin, kuinka pitkään he ovat toimineet kevytyrittäjinä
tai pohtivat kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Lähes 40 % ei pohtinut asiaa juuri
lainkaan. Neljännes vastaajista kertoi pohtineensa asiaa alle kuukauden, ja
alle 20 % vastaajista oli pyöritellyt asiaa mielessään useamman vuoden.

Vastaajista yli puolet on toiminut kevytyrittäjänä yli vuoden. 20,6 %
vastaajista on toiminut kevytyrittäjänä yli kolme vuotta. Vastaavat luvut viime
vuonna olivat 33% (yli vuoden), 18% (yli kolme vuotta) ja 20% (alle vuoden).
Viime vuoden tulokset ovat merkittynä viivoilla kavioon.

20%

37%

En pohtinut juuri lainkaan
Alle kuukauden
Alle puoli vuotta
Alle vuoden
Asia oli pyörinyt mielessäni
useamman vuoden

23,6%
13,3%
7,9%
18,3%
1142 vastausta
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20%

40%

Alle kuukauden
Alle puoli vuotta
Alle vuoden
Yli vuoden
Yli kolme vuotta

9,1%
19,4%
16,5%
34,5%
20,6%
1142 vastausta

40%

Miksi ryhdyit kevytyrittäjäksi?
Kun vastaajilta kysyttiin syitä kevytyrittäjyyden aloittamiseen, olivat
yleisimmät syyt lisätöiden haluaminen (34,9 %), itsensä työllistäminen
(34,8 %) sekä mahdollisuus yhdistää yrittäjän vapaus ja palkkatyön helppous
(29,3 %).

20%

Haluan lisätuloa opiskelujen oheen

17,5%

Halusin lisätuloja päätyöni oheen

34,9%

Halusin työllistää itse itseni

34,8%

Kevytyrittäjänä voin yhdistää yrittäjän
vapauden ja palkkatyön helppouden
Olisin halunnut perustaa yrityksen,
mutta byrokratia tuntui uuvuttavalta
Halusin testata, löytyykö
liikeidealleni tarpeeksi kysyntää
Palkkatyöni loppuivat ja
piti etsiä uusi tapa ansaita
En löytänyt oman alani töitä,
joten kevytyrittäjyys oli
helpoin tapa työllistää itseni
Jokin muu syy, mikä?

29,3%
17,1%
13,3%
12,7%
8,9%
15,8%
1142 vastausta
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40%

60%

Millaista on kevytyrittäjyys?
Selvitimme myös tänä vuonna hieman tarkemmin kevytyrittäjyyttä.
Pyysimme vastaajia arvioimaan missä he pääosin työskentelevät, kuinka
paljon he laskuttavat kuukaudessa ja millaisia vuosiansioita, tai lisäansioita
vuodessa, kevytyrittäjyydestä heille tulee. Lisäksi halusimme tietää heidän
työnsä markkinoinnista ja myynnistä, kuinka paljon aikaa ja rahaa he
arvioivat käyttävänsä niihin.

Millaisia ovat päiväsi kevytyrittäjänä;
missä työskentelet suurimman osan
ajastasi?
Kevytyrittäjien työt tehdään pääosin kotona, kuten monen muunkin tänä
vuonna. Yli 60 % vastaajista kertoi tekevänsä työtään kotoa käsin. Asiakkaan
luona työtä teki 41,3 % vastaajista. Muualla missä vastauksissa tarkentui että
työtä tehdään lisäksi muun muassa ulkona, luonnossa, hevostalleilla,
joogasaleilla tai uimahalleissa ja kuntosaleilla.

20%

Kotona

62,4%
51,3%

Asiakkaan luona
Tien päällä
Kahviloissa
Yhteistyöskentelytiloissa
Kirjastossa
Muualla, missä?

41,3%
14,5%
4,4%
5,9%
1,8%
11,3%
1142 vastausta
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40%

60%

Millaisia ovat päiväsi kevytyrittäjänä;
kuinka monta päivää keskimäärin
työskentelet viikossa?

Arvioi, kuinka paljon laskutat
kuukaudessa keskimäärin
Yli 60 % vastaajista arvioi laskuttavansa kuukaudessa alle 500 euroa.

Kevytyrittäjistä yli 40 % arvioi tekevänsä töitä keskimäärin noin päivän
viikossa. Viisipäivästä työviikkoa tekee noin 15 prosenttia vastaajista.

Yli 10% vastanneista arvioivat laskuttavansa 2000-5000 euroa
kuukaudessa.

20%
1142 vastausta

0-100 €
100-500 €
40%

500-1000 €
1000-2000 €

20%

44,0%

15

32,7%
14,3%
8%

2000-5000 €

14,1%

1

32% 51,3%

2

12,2%

3

8,4%

4

14,8%

5

3,5%

6

3,0%

7

10,4%

5000-10 000 €

2,3%

yli 10 000 €

0,3%
1142 vastausta

40%

Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät
kuukaudessa työsi myymiseen /
markkinointiin

Arvioi, kuinka paljon rahaa käytät
kuukaudessa työsi myymiseen /
markkinointiin?

Oman työn myymiseen ja markkinointiin ei arvioitu käytettävän aikaa
montaakaan tuntia kuukaudessa. Yli 86 % vastaajista arvioi käyttävänsä
oman työn myymiseen ja markkinointiin aikaa alle viisi tuntia kuukaudessa.

96 % vastaajista arvioi käyttävänsä alle 100 euroa kuukaudessa oman työnsä
myymiseen tai markkinointiin.

20%
20%

40%

76,9%

0 euroa
55,3%

En yhtään
1-5 tuntia
1-2 päivää (8-16 tuntia)

10-100 euroa

19,1%

100-500 euroa

3,4%

31,6%
8,3%
Yli 500 euroa

2-5 päivää (16-40 tuntia)

0,6%

3,2%
1142 vastausta

Yli 5 päivää (yli 40 tuntia)

1,6%
1142 vastausta
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40%

60%

80%

Kuinka kauan aiot jatkaa
kevytyrittäjänä?

Arvioi vuositulosi kevytyrittäjänä

Kevytyrittäjinä vielä yli kahden vuoden päästä itsensä näkee yli 16 %
vastaajista.

20%

40%

60%

Kolmannes (35,2 %) kevytyrittäjistä arvioi tekevänsä kevytyrittäjänä
vuositasolla alle 1000 euroa. Yli kymmenelle prosentille vuositulot
kevytyrittäjyydestä kohoavat yli 20 000 euron, heidän oman arvionsa
mukaan. Noin 15 % arvioi, että kevytyrittäjyydestä tulee vuodessa heille
palkkioita 5000-10000 euroa.

20%

80%

Alle vuoden

6,3%

Alle 1 000 €

1-2 vuotta

6,3%

1 000-2 000 €

Yli 2 vuotta

70,8%
1142 vastausta

5,3%
26%

2 000-5 000 €

16,6%

En tiedä

35,2%

5 000-10 000 €
10 000-20 000 €
Yli 20 000 €

14,4%
7,8%
11,3%
1142 vastausta
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40%

60%

Kevytyrittäjien asema
yhteiskunnassa
Halusimme myös kysyä kevytyrittäjiemme ajatuksia heidän asemastaan
yhteiskunnassa ja kevytyrittäjyyteen liittyvästä keskustelusta. Eniten
toivottiin keskustelua kevytyrittäjien asemasta sosiaaliturvan
näkokulmasta, yli 60 % toivoi siihen lisää yhteiskunnallista keskustelua.
Verotukseen, työttömyysturvaan ja laskutukseen liittyvät asiat koettiin
tärkeiksi.

Millaisia kevytyrittäjyyteen liittyviä
asioita toivoisit nousevan enemmän
yhteiskunnalliseen keskusteluun?
20%

Kevytyrittäjän asema
verottajan näkökulmasta

58,1%

Kevytyrittäjän asema
sosiaaliturvan näkökulmasta
Kevytyrittäjän asema
yrittäjänä

62,6%
36,7%

Kevytyrittäjän aseman
selkeyttäminen
Kevytyrittäjän
ansiot ja laskutus
Jokin muu, mikä?

44,7%
33%
2,9%
1142 vastausta
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40%

60%

Kuinka tärkeää sinulle on saada
lisätietoa seuraavista kevytyrittäjyyteen
liittyvistä asioista?
4

5

6

Verotukseen liittyvät asiat

7,9
51,3%

Työttämyysturvaan
liittyvät asiat

7,3

Sairausvakuutukset

7

YEL-vakuutukset

6,9

Laskutukseen liittyvät asiat

6,9

Matkakulut ja
kulukorvaukset
Työsopimuslaki
Toiminimiyrittäjyys tai
osakeyhtiöyrittäjyys
Markkinointiin ja
myyntiin liittyvät asiat
Perintä

6,6
6,2
6
5,9
5,6
1142 vastausta

19

7

8

9

Yleinen taloustilanne
Poikkeuksellinen vuosi on tuonut monenlaisia haasteita työelämään.
Selvitimme jo kesällä Covid-19 -pandemian alkamisen jälkeen, millaisia
ajatuksia kevytyrittäjillämme on yleisestä taloustilanteesta. Kesällä kyselyyn
vastasi yhteensä 465 kevytyrittäjää. Heistä 40 prosentilla työt olivat
vähentyneet, ja 20 prosenttia kertoi niiden loppuvan täysin. Toisaalta 32
prosenttia ilmoitti, ettei tilanne vaikuta heidän toimintaansa lainkaan.
Keväällä kahdeksan prosenttia vastaajista kertoi, että työmäärä tulee jopa
kasvamaan.
Syksyn kyselyssä 36,2% vastasi, ettei tämänhetkinen taloustilanne ole
vaikuttanut toimintaan kevytyrittäjänä tai itsensätyöllistäjä. Yli
kolmannekselle vastaajista taloustilanne on vaikuttanut toimintaan jotenkin,
toimeksiannot ovat vähentyneet, loppuneet, laskutus on pienentynyt, on
jouduttu etsimään uusia toimeksiantoja tai palkkatyötä kevytyrittäjyyden
rinnalle. Seitsemän prosenttia vastaajista kertoi, että työmahdollisuudet ovat
lisääntyneet.
Kysyimme sekä avoimesti että monivalintakysymyksillä vielä tarkempia
ajatuksia Covid19-pandemiasta. Eniten pandemia on luonnollisti aiheuttanut
huolta omasta ja läheisten terveydestä (59,1%). Avoimissa vastauksissa
kuvailtiin työn tekemisen muutosta, siirtymistä etätöihin ja uusia ohjeita ja
säännöksiä. Lisäksi omaan talouteen korona on iskenyt monilla
irtisanomisten, lomautusten ja asiakkaiden vähenemisen muodossa.

Miten tämänhetkinen taloustilanne on
vaikuttanut toimintaasi kevytyrittäjänä
tai itsensätyöllistäjänä?
20%

Ei mitenkään
Olen joutunut etsimään
uusia toimeksiantajia
Etsin parhaillaan palkkatyötä
kevytyrittäjyyden rinnalle tai lisäksi
Saatan joutua lopettamaan
kevytyrittäjyyden
Omat työkeikkani ja työmahdollisuuteni ovat lisääntyneet
En osaa sanoa
Toimeksiannot ovat vähentyneet
tai loppuneet toistaiseksi
Toimeksiannot ovat
loppuneet kokonaan
Taloustilanteen muutokset eivät
ole vaikuttaneet toimeksiantoihini
Laskutukseni on
pienentynyt huomattavasti

36,2%
51,3%
3,9%
6,8%
1,6%
7%
10,1%
17,3%
3,5%
8,8%
4,9%
1142 vastausta

20

40%

Miten yleinen taloustilanne on
vaikuttanut toimeksiantajiesi
toimintaan?

20%

Toimeksiantajiltani saadut
keikat ovat lisääntyneet
Taloustilanteen muutokset
eivät ole vaikuttaneet
toimeksiantajiini
Toimeksiantajani ovat
hyötyneet yleisen taloustilanteet paranemisesta

40%

Millaisia ajatuksia maaliskuussa
alkanut Covid-19 -pandemia on
herättänyt?

60%

Covid-19 -pandemia keräsi avoimissa vastauksissa yli 900 avointa kuvausta
pandemian vaikutuksista omaan elämään. Kysyimme mitkä asiat huolettavat
eniten, ja vastauksissa korostui huoli omasta ja läheisten terveydestä.

7,4%
20%

Pelkoa tulevaisuuden
taloudellisesta tilanteesta

24,7%

3,9%

En osaa sanoa

64,1%
1142 vastausta

45,7%

Huolta omasta ja
läheisten terveydestä

59,1%

Harmitusta vähentyneestä
matkailusta

34,8%

Ikävä, kun oma sosiaalinen
piiri on pienentynyt
Arvostusta omaa tämänhetkistä tilannetta kohtaan
Herännyt elämään enemmän
päivä kerrallaan
Jotain muuta, mitä?

25,9%
44,7%
23,6%
6,6%
1142 vastausta
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40%

60%

Poimintoja avoimista vastauksista Covid-19:n herättämiin ajatuksiin.
Ei sanottavasti ole haitannut, hieman toimeksiannot
vähentyneet, mutta lähes edellisen vuoden tasoon
on päästy.

Ei oikeastaan mitään. Olin vanhempainvapaalla ja
aloitin kesäkuussa työt kevytyrittäjänä yritystä
laskuttaen.

En ole ollut aktiivisena kevytyrittäjänä tänä aikana
(vaan vakituisessa palkkatyössä).

Vähemmän toimistopäiviä, eikä käytännössä yhtään
asiakaskäyntejä

Ei niinkään työhön vaan opiskelut pitkittyi.

Olin palkkatyössä, mutta ﬁrma hakeutui konkurssiin
kesälomien jälkeen. Sen jälkeen olen tehnyt
muutamia laskutettavia työprojekteja.

Verkkokauppamyynti on kasvanut.
Ei oikeastaan mitään vaikutusta.

Minulla on kokopäivätyö,johon koronatilanne ei ole
onneksi vaikuttanut. Kevytyrittäjähommat jäivät pois
kun toimeksiantaja joutui vähentämään tilauksia
tilanteen johdosta.

Matkailualan työt loppuivat kokonaan. Olin 3 kk
työmarkkinatuella, syksyllä palasin opetustöihin.

Yökerhojen aukiolorajoitukset ovat vähentäneet
keikkoja huomattavasti viikonlopuilta.

Tiukentuneet hygieniaohjeet. Työilmapiiri
huonontunut työyhteisössä ehkä epävarmuuden
vuoksi.

Pitää suojautua hyvin.

Pari kuukautta oli tilausten osalta hiljaisempaa
kunnes kauppakeskukset (asiakkaani) vilkastuivat
jälleen.

Silloinen työpaikkani muutti toimintaansa joka
sattumalta painottui minun erikoistumiseeni, sain
enemmän vastuuta ja uusia työtehtäviä.
Määräaikaisen työsuhteeni päätyttyä sain enemmän
saman alan työtarjouksia.

Se on minulle helpotus, että seurakuntatyössä on
nyt vähemmän tekemistä, koska olen vasta
aloittamassa ja pelkäsin, että työtä on liian paljon.

Vaikeampi työllistyä
Olen eläkkeellä, jäin 3 kk sitten, toimin
terveydenhuoltoalalla. Olen huolissani kollegoideni
jaksamisesta.

Alkupaniikin jälkeen lisääntynyt
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Alavireisyys on vähentynyt innokkuuttani.

Loppusanat
Kevytyrittäjyys kasvaa edelleen voimakkaasti. Teimme kyselyn Suomen
suurimman kevytyrittäjäpalvelun, UKKO.ﬁn, käyttäjille kartoittaaksemme
heidän taustatietojaan, ajatuksiaan kevytyrittäjyydestä sekä omasta
taloudesta ja tulevaisuudesta kevytyrittäjinä. Halusimme kysyä tämän
vuoden kyselyssä myös lisäksi, miten poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut
kevytyrittäjien työhön.
Kyselyn tavoitteena on rakentaa kuvaa kevytyrittäjyydestä yleisesti.
Vastaavia kyselyitä on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Kysely
toteutettiin lokakuussa 2020 sähköisellä kyselytyökalulla, joka lähetettiin
sähköpostitse UKKO.ﬁ-palvelun käyttäjille. Vastauksia kyselyyn saatiin
lomakkeen aukioloaikana yhteensä 1 142 kappaletta. Kyselytutkimuksen
yleinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä, jos luotettavuustaso on
95 prosenttia.
Vuonna 2012 perustetun UKKO.ﬁn tarkoituksena on ollut alusta asti
mahdollistaa helppo tapa tehdä työtä ja yrittää. Tärkeässä roolissa on ollut
myös harmaan talouden ehkäiseminen. UKKO.ﬁ-kevytyrittäjäpalvelun
käyttäjäksi on rekisteröitynyt yli satatuhatta suomalaista. Heidän
tekemästään työstä on maksettu veroja jo yli 115 miljoonaa euroa.
Palkkioita heille on maksettu yhteensä yli 377 miljoonaa euroa ja he ovat
tehneet yhteensä yli 500 000 toimeksiantoa.
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