
Kevytyrittäjyyskysely



Kyselyn tuloksista
Teetimme loppuvuodesta 2021 UKKO Kevytyrittäjyys -palvelun 
käyttäjille kyselyn, johon vastasi yhteensä 2191 henkeä. 
Kartoitimme kyselyn kautta käyttäjiemme kokemuksia ja 
mielipiteitä kevytyrittäjyydestä ja yrittäjyydestä ylipäänsä sekä 
heidän suunnitelmistaan tulevaisuudessa.

Merkittäviksi tuloksiksi nousivat muun muassa vastaajien syyt 
toimia kevytyrittäjänä ja heidän suunnitelmansa tulevaisuuden 
suhteen.
 
Joustava yrittäjyys on suosittua
Itsenäisen yrittäjyyden yleistyminen on ollut viime vuosina 
työelämän merkittävin trendi: itsenäisiin yrittäjiin – joihin 
lasketaan kevyt- ja muut yksinyrittäjät, ammatinharjoittajat, 
freelancerit ja apurahansaajat – kuuluu jopa kaksi kolmasosaa 
suomalaisista yrittäjistä. 

Tämän kyselyn tulosten mukaan itsenäisen yrittäjyyden suosio ei 
ole suinkaan hiipumassa.

Tämän kyselyn tulosten mukaan itsenäisen yrittäjyyden suosio ei 
ole suinkaan hiipumassa. Itsenäisen yrittäjyyden yleistymistä 
selittänee sen joustavuus ja mahdollisuus harjoittaa sitä myös 
sivutoimisesti.
 
”Yrittäjyys ei enää ole järjestään päätoimista, vaan toimintaa voi 
hyvin ylläpitää vaikkapa palkkatyön ohessa tai ainoastaan 
satunnaisesti.”

• Kevytyrittäjyyskyselyyn vastanneista yli 50 % kertookin olevansa 
palkkatyössä ja lähes 40 % toimii kevytyrittäjänä sivutoimisesti. 
Suosituimpina syinä lähteä kevytyrittäjäksi erottuivat halu saada 
lisätuloja päätyön oheen ja se, että vastaajan osaamiselle löytyi 
paljon kysyntää. 

• Kevytyrittäjyys nähdään helppona tienä yrittäjyyteen Yli puolet 
vastaajistakoki, että nimenomaan kevytyrittäjyys on heille 
jatkossakin paras tapa yrittää. Y-tunnukselliseen yrittäjyyteen 
moni suhtautui epävarmasti: sitä pidettiin taloudellisesti 
epävarmana, eikä siihen liittyvä byrokratia innostanut vastaajia. 

• Satunnainen Y-tunnuksellinen yrittäjyys nähtiin kiinnostavana. 

• Vaikka vain pieni osa kertoi suunnittelevansa tällä hetkellä 
yrityksen perustamista, oli siitä haaveillut jopa 57 %. 
• Valtaosa vastaajista koki myös, että kevytyrittäjyys 
helpottaa yrittäjyystoiminnan aloittamista huomattavasti.



0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Olen palkkatöissä

Minulla on monta työnantajaa/toimeksiantajaa

Opiskelen

Olen eläkkeellä

Olen työtön

Olen vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla

Olen sairauslomalla

Olen yrittäjä

Olen verokortilla toimiva freelancer

Olen päätoiminen kevytyrittäjä

Olen sivutoiminen kevytyrittäjä

Laskutan keikoistani satunnaisesti

Mikään vaihtoehdoista ei kuvaa tilannettani

Halusimme selvittää kevytyrittäjien työnteon luoteesta, eli missä tilanteessa tai elämänvaiheessa 
käyttäjämme indentifioituvat kevytyrittäjiksi ja miten he itse kuvaavat työntekoaan. 
Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. 
Vastaukset kertovat, että kevytyrittäjyyden luonne on pääosin sivutoimista tai satunnaista

Kevytyrittäjyys



0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Alle kuukauden

Alle puoli vuotta

Alle vuoden

Yli vuoden

Yli kolme vuotta

En ole vielä toiminut kevytyrittäjänä

Kuinka pitkään olet toiminut kevytyrittäjänä?



0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

En pohtinut asiaa juuri lainkaan

Alle kuukauden

Alle puoli vuotta

Alle vuoden

Asia oli pyörinyt mielessäni useamman vuoden

Kuinka pitkään pohdit kevytyrittäjäksi ryhtymistä?



0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

Halusin lisätuloja opiskelujen oheen

Halusin lisätuloja päätyöni oheen

Halusin lisätuloja eläkkeellä

Halusin työllistää itse itseni

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

Osaamiselleni oli kysyntää ja en halunnut perustaa omaa yritystä

Toimeksiantajani toiveesta

Halusin maksaa verot tekemästäni työstä, joten kevytyrittäjyys olis siihen helppo
vaihtoehto

Jokin muu syy, mikä?

Miksi ryhdyit kevytyrittäjäksi?



Suunnitteletko tällä hetkellä yrityksen perustamista?

Kyllä
En

26%

Oletko haaveillut oman yrityksen perustamisesta?

Kyllä
En57%

Koetko, että kevytyrittäjänä toimiminen helpottaa
siirtymistä yrittäjäksi?

Kyllä
En

81%



Kiinnostaisiko sinua satunnainen yrittäjyys omalla Y-tunnuksella? 

Kyllä
Ei
En tiedä mikä on Y-tunnus

48,8%48,2%

2,9%



Selvitimme kevytyrittäjiltämme myös ajatuksia Y-tunnuksellisesta 

yrittäjyydestä. Vastaajista 57 % haaveilee oman yrityksen perustamisesta 

ja 81% kokee, että kevytyrittäjyys helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä. Oma Y-

tunnus kiinnostaa puolia vastaajista, mutta siinä pohdituttaa eniten 

taloudellinen epävarmuus ja byrokratia. Kuitenkin yli 45% vastasi, että 

tämänhetkinen taloustilanne ei ole vaikuttanut kevytyrittäjyyteen. 

Yrittäjyys tulevaisuudessa



Mikä olisi sinulle sopivin tapa yrittää tulevaisuudessa? Valitse kiinnostavin vaihtoehto.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Kevytyri�äjyys

Toiminimiyri�äjyys

Y-tunnuksellinen kevytyri�äjyys

Osakeyh�öyri�äjyys



Onko sinulla ollut Y-tunnus aikaisemmin ennen kevytyrittäjyyttä?

Kyllä
Ei74,2%



Mikä Y-tunnuksellisessa yrittäjyydessä mietityttää eniten?

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 %

Yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset

Minulla ei ole tietoa miten Y-tunnus vaikuttaa yrittäjyyteen

Riittävätkö asiakkaat

Taloudellinen epävarmuus

Vastuu yritystoiminnasta

Yrittäjyyteen liittyvä byrokratia

En ole varma, kantaako liikeideani

Minulla ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä yrittäjyys tuo tullessaan

En ole kiinnostunut Y-tunnuksellisesta yrittäjyydestä

Ei mikään

Jokin muu, mikä?



Miten tämänhetkinen taloustilanne on vaikuttanut toimintaasi kevytyrittäjänä?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

Ei mitenkään

Olen joutunut etsimään uusia toimeksiantajia

Etsin parhaillaan palkkatyötä kevytyrittäjyyden rinnalle tai lisäksi

Saatan joutua lopettamaan kevytyrittäjyyden

Omat työkeikkani ja työmahdollisuuteni ovat lisääntyneet

Toimeksiannot ovat vähentyneet tai loppuneet toistaiseksi

Toimeksiannot ovat loppuneet kokonaan

Taloustilanteen muutokset eivät ole vaikuttaneet toimeksiantoihini

Laskutukseni on pienentynyt huomattavasti

Laskutukseni on suurentunut huomattavasti

Muu, mikä?



Miten yleinen taloustilanne on vaikuttanut toimeksiantajiesi toimintaan?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Ei mitenkään

Toimeksiantajiltani saadut keikat ovat lisääntyneet

Toimeksiantajani ovat hyötyneet yleisen taloustilanteen paranemisesta

Taloustilanne on vaikuttanut negatiivisesti
toimeksiantajiini ja saamiini keikkoihin



Asuinpaikka

Ikä vuosinaYleistietoja vastaajista

Koulutustaso

0 %
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alle 18 18-20 21-30 31-40 41-50 51-64 65+

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi

Ahvenanmaa

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Lukio

Alempi korkeakoulututkinto

Ammatillinen koulutus

Peruskoulu/Kansakoulu

Kyselyymme vastasi 2191 kevytyrittäjää, jotka 
käyttävät UKKO.fi -palvelua. Ohessa yleistä 
tietoja vastaajista.

Jäikö vielä kysyttävää? Ota meihin yhteyttä 
osoitteessa markkinointi@ukko.fi


