
Kevytyrittäjyyskysely



Tutkimuksen tausta
Teetimme vuodenvaihteessa UKKO Kevytyrittäjyys -palvelun 
käyttäjille kyselyn, johon vastasi valtakunnallisesti 1952 henkeä. 
Kysely toteutettiin aikavälillä 20.12.22-10.1.23.
Kartoitimme kyselyn kautta käyttäjiemme kokemuksia ja 
mielipiteitä kevytyrittäjyydestä sekä yrittäjyydestä ylipäänsä.

Samalla selvitimme, miten kevytyrittäjät suhtautuvat 
tulevaisuuteen ja millaisia suunnitelmia heillä on. Tarkastelimme 
aihetta etenkin talouden näkökulmasta; miten sen heikentyneet 
näkymät vaikuttavat kevytyrittäjiin.

- Yleisen hintatason nousu on heijastunut myös 
kevytyrittäjyyden hinnoitteluun ja noin 14 % vastaajista on 
nostanut hintojaan ja 18 % suunnittelee hintojen nostoa.

- Yli puolet vastanneista pystyi ennakoimaan tuleville kuukausille 
toimeksiantoja ja kevytyrittäjyys on tarjonnut myös 
mahdollisuuden kartuttaa lisäansioita epävarmassa 
taloustilanteessa. 

- Yli puolet vastaajista työskenteli palkkatöissä kevytyrittäjyyden 
ohessa. Joukossa oli myös paljon opiskelijoita ja eläkeläisiä. 

- Kevytyrittäjyys kiinnosti erityisesti kolmesta syystä: halu ansaita 
lisätuloja omasta osaamisesta, itsensä työllistäminen sekä 
helppous ja vapaus byrokratiasta.

- Puolelle vastaajista kevytyrittäjyys on myös jatkossa paras tapa 
jatkaa yrittäjänä, mutta etenkin 21-30-vuotiaissa on 
kiinnostusta siirtyä toiminimiyrittäjäksi. 



Yleinen taloustilanne ja
kevytyrittäjyyden laskutus 



Epävarmat talousnäkymät heijastuvat vaihtelevasti 
kevytyrittäjien arkeen 
Yli puolet kyselyyn vastanneista kertoi, että taloustilanne ei ole vaikuttanut heidän toimintaan kevytyrittäjänä tai 
toimeksiantojen määrään. Kevytyrittäjyydestä on tullut myös mahdollisuus lisäansioiden kartuttamiseen työn 
ohessa mm. lomautuksen aikana. Vastaajilla olikin hyvin positiiviset tulevaisuuden näkymät, vaikka taloustilanne 
vaikuttaa epävarmalta.

Taloustilanne ei ole vaikuttanut toimintaani
kevytyrittäjänä tai toimeksiantojeni määrään57,3 %

14,4 % 18,2 % 66,6 %

Hinnoitteluun suhtauduttiin maltillisesti, vain joka viides on tarkistanut hintojaan:

on nostanut hintojaan suunnittelee nostavansa hintojaan ei ole tarkistanut hintojaan



Kolmannes kevytyrittäjistä kertoo, että yleinen taloustilanne on vaikuttanut 
negatiivisesti saatuihin toimeksiantoihin. 62,3 % kertoo, ettei taloustilanne ole 
heijastunut omaan tilanteeseen. 

Yli puolet vastanneista pystyi ennakoimaan toimeksiantoja tuleville kuukausille: 21 % vastaajista kertoi, että 
sovittuja toimeksiantoja on tammikuulle ja seuraaville kahdelle kuukaudelle, 10,9 % vastanneista kertoi, että heillä 
on näkymää ja toimeksiantoja seuraavaksi puoleksi vuodeksi ja 18,5 % vastaajilla on jatkuvasti vakiintuneita 
toimeksiantoja. 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Toimeksiantajiltani saadut keikat ovat lisääntyneet

Toimeksiantajani ovat hyötyneet yleisestä taloustilanteesta

Taloustilanne on vaikuttanut negatiivisesti
toimeksiantajiini ja saamiini keikkoihin

Ei mitenkään



Ryhtyminen kevytyrittäjäksi
ja yrittäjyyspolku 



Ajatuksia yrittäjyydestä
Kyselyssä tiedusteltiin kevytyrittäjien ajatuksia itsenäisestä yrittämisestä. Yli puolet vastaajista haaveilee oman 
yrityksen perustamisesta, mutta tällä hetkellä oman yrityksen perustamisessa mietityttää eniten taloudellinen 
epävarmuus (19,3 %) ja yrittäjyyteen liittyvä byrokratia (14,8 %).

Oletko haaveillut oman yrityksen perustamisesta?

Kyllä
En

Suunnitteletko tällä hetkellä yrityksen perustamista?

Kyllä
En

Koetko, että kevytyrittäjänä toimiminen helpottaa siirtymistä yrittäjäksi?

Kyllä
En

81%

Mikä olisi sinulle sopivin tapa yrittää tulevaisuudessa?

Kevytyrittäjyys
Muu

53,6 %

53,9 %

22,5 %



Suurimmalle osalle kevytyrittäjyys on sivutoimi palkkatyön ohessa. Kevytyrittäjänä 
työskennellään eri elämänvaiheissa opiskelijana, perhevapaalla ja vielä eläkkeellä. 
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Mikään vaihtoehdoista ei kuvaa tilannettani

Olen vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla

Olen sairauslomalla

Olen yrittäjä

Olen päätoiminen kevytyrittäjä

Olen verokortilla toimiva freelancer

Olen työtön

Olen eläkkeellä

Opiskelen

Minulla on monta työnantajaa/toimeksiantajaa

Laskutan keikoistani satunnaisesti

Olen sivutoiminen kevytyrittäjä

Olen palkkatöissä



Kevytyrittäjyyden taustalla helppous itsensä työllistämiseen ja liikeidean 
testaukseen

Kevytyrittäjyydessä kiehtoo helppous ja vapaus byrokratiasta, mikä mahdollistaa niin oman liikeidean testauksen 
kuin itsensä työllistäminen. Talouden epävarmoina aikoina kevytyrittäjyys tarjoaa ketterän vaihtoehdon 
lisäansioiden kartuttamiseen.

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

En löytänyt oman alani töitä, joten kevytyrittäjyys oli helpoin tapa työllistää itseni

Jokin muu syy, mikä?

Palkkatyöni loppuivat ja piti etsiä uusi tapa ansaita

Halusin testata, löytyykö liikeidealleni tarpeeksi kysyntää

Halusin lisätuloja eläkkeellä

Olisin halunnut perustaa yrityksen, mutta byrokratia tuntui uuvuttavalta

Toimeksiantajani toiveesta

Halusin lisätuloja opiskelujen oheen

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

Kevytyrittäjänä voin yhdistää yrittäjän vapauden ja palkkatyön helppouden

Halusin työllistää itse itseni

Osaamiselleni oli kysyntää ja en halunnut perustaa omaa yritystä

Halusin lisätuloja päätyöni oheen



Mikä Y-tunnuksellisessa yrittäjyydessä mietityttää eniten?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

En ole varma, kantaako liikeideani

Jokin muu, mikä?

Minulla ei ole tarpeeksi tietoa siitä, mitä yrittäjyys tuo tullessaan

Minulla ei ole tietoa miten Y-tunnus vaikuttaa yrittäjyyteen

Vastuu yritystoiminnasta

Yrityksen perustamiseen liittyvät kysymykset

Riittävätkö asiakkaat

Ei mikään

Yrittäjyyteen liittyvä byrokratia

En ole kiinnostunut Y-tunnuksellisesta yrittäjyydestä

Taloudellinen epävarmuus



Tyytyväisyys työhön ja
ajankäyttöön sekä ansiotasoon 



Kuinka tyytyväinen olet työhösi kevytyrittäjänä?Arvioi, mikä mikä on sinun tämän hetkinen kokonaisansio kuukaudessa?

Valtaosa itsenäisistä yrittäjistä on tyytyväisiä työhönsä kevytyrittäjänä 

Kyselyn tulokset alleviivaavat, että itsenäiset yrittäjät arvostavat työn ohella myös omaa hyvinvointiaan ja 
jaksamistaan. Ympäripyöreiden päivien sijaan ideaali työviikon pituus olisi useammalla 4 päivää ja 5–7 tuntia 
päivässä.

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

8000-9000 euroa

9000-10000 euroa

7000-8000 euroa

yli 10000 euroa

6000-7000 euroa

5000-6000 euroa

4000-5000 euroa

1000-1500 euroa

1500-2000 euroa

3000-4000 euroa

2000-3000 euroa

alle 1000 euroa

7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3

Kaikki vastaukset

18-20 v.

21-30 v.

31-40 v.

41-50 v.

51-64 v.

65+ v.



Vastaajien taustatietoja



Asuinpaikka

Ikä vuosinaYleistietoja vastaajista

Koulutustaso

Kyselyymme vastasi 1592 kevytyrittäjää, jotka 
käyttävät UKKO.fi -palvelua. Ohessa yleistä 
tietoja vastaajista.

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

Pohjois-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-Suomi

Etelä-Suomi

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

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

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

Peruskoulu/Kansakoulu

Lukio

Ylempi korkeakoulututkinto

Alempi korkeakoulututkinto

Ammatillinen koulutus

mailto:markkinointi@ukko.fi

