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Kontaktoimme kaikki FREE.fi kevytyrittäjät, jotka 
olivat laskuttaneet rakennusalalla vuosina 2022-2023.
Kielijakauma
• vironkielisiä  20 %
• venäjänkielisiä 36 %
• suomen- tai englanninkielisiä 44 %
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Kevytyrittäjyys

Saimme kyselyihin kaikkiaan 210 vastausta.
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Tutkimuskohteet

• Puhelinkysely toteutettiin  kyselylomakkeen pohjalta 
palvelunkäyttäjän omalla äidinkielellä (suomi, englanti, viro, 
venäjä)

• Sähköpostikysely lähetettiin kaikille käyttäjille, joita emme 
tavoittaneet puhelimitse tai joiden yhteystiedot olivat 
vajavaiset

• Kaikille kyselyyn osallistuneille esitettiin samat kysymykset, 
jotta saatu data olisi mahdollisimman vertailukelpoista.

Tutkimusmetodit

Tutkimustulokset

Yhtä vastaajaa lukuunottamatta kaikki tutkimukseen osallistuneet tiesivät 
olevansa kevytyrittäjiä. Käyttäjä, joka ei ollut tietoinen olevansa kevytyrittäjä sai 
tarvittavaa lisätietoa.

85,1 % kontaktoiduista toimii edelleen kevytyrittäjinä. 

41,5 % vastaajista, jotka eivät enää toimineet kevytyrittäjinä, oli siirtynyt 
työsuhteeseen. Muutoin kevytyrittäjyyden lopettamiseen oli useita syitä kuten 
toimeksiantojen vähyys, maasta muuttaminen ja toiminimen perustaminen.

89,9 % vastaajista on hyvä ymmärrys kevytyrittäjyyden ja työsuhteen keskeisistä 
eroista. 10,1 %:lle ei ollut varmaa tai eivät tienneet eroa. Näiden henkilöiden kanssa 
asia keskusteltiin läpi puhelintutkimuksen tekijöiden toimesta.

Suurimmalla osalla (65,9 %) kyselytutkimukseen osallistujista oli kirjallinen 
toimeksiantosopimus toimeksiantajan kanssa. Henkilöille joilla ei kirjallista 
sopimusta ollut (34,1 %) tähdennettiin tutkimuksen yhteydessä kirjallisen 
sopimuksen tärkeyttä.
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Tutkimuksesta selvisi, että osalla (9,6 %) laskutushinta oli alle 20€/tunti. Näiden 
kevytyrittäjien kanssa keskusteltiin läpi syyt, miksi hinnoittelu on alle 
suositusten. Pääasiallisiksi perusteluiksi nostettiin 3 asiaa:
• Toimeksiannon tyyppi kuten rakennussiivous
• Toimeksiantaja ei pysty/suostu maksamaan enempää
• Toimeksiantotyyppien vaihtelu ja hinnoittelun muuttuminen tehtävien 

mukaan

88,9 % laskuttajista oli tietoisia siitä, että laskutushinta on eri asia kuin palkka. 
Kun asiaa käytiin henkilöiden kanssa läpi havaittiin, että eroavaisuus oli lähinnä 
terminologiasta johtuva.

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös ovatko he todistaneet mitään 
epäkohtia työmailla - 92,2 % vastanneista ilmoitti, että eivät olleet törmänneet 
ongelmiin.

7,8 % vastanneista, jotka olivat kohdanneet epäkohtia ongelmat liittyivät mm. 
alhaiseen tuntipalkkaan, laskusuoritteen saamiseen ja siihen, että suuremmat 
rakennusyhtiöt eivät hyväksy kevytyrittäjiä.

Pienellä osalla tutkimukseen osallistujista oli tiedossa, että syy siihen miksi he 
eivät saa työtä kevytyrittäjinä isommista rakennusalan yrityksistä on se, että 
Rakennusliitto valvoo, ettei rakennustyömailla toimi henkilöitä kevytyrittäjinä. 
Tämän lisäksi nousi esiin huoli, että rakennusyrityksillä on sopimuksia 
Rakennusliiton kanssa, missä kevytyrittäjien työllistäminen on kokonaan 
kielletty. Tällaisilla sopimuksilla on negatiivinen vaikutus osaajien saamiseen 
suomalaisille työmaille. Tutkimuksessa ilmeni, ettei monikaan vastaaja ole ollut 
tekemisissä Rakennusliiton kanssa.

Tämän tutkimuksen tekeminen oli erittäin tarpeellista, on selvää että epäkohtia löytyy, mutta 
samanaikaisesti FREE.fi:n  kokonaistilanne on hyvä.

Isoja väärinkäytöksiä tai ongelmia ei löytynyt. Suurin osa ongelmista on korjattavissa 
kohdennetulla tiedottamisella ja hyvillä onboardaus-toimenpiteillä.

Vaikka kokonaistilanne on hyvä jatkuvia toimenpiteitä tarvitaan. FREE.fi haluaakin taata nyt ja 
jatkossa, että palvelun kautta laskuttavat kevytyrittäjät saavat tarpeeksi tietoa niin 
oikeuksistaan kuin myös velvollisuuksistaan. Totetutettavia toimepiteitä ovat:

Palkkaus ja muut tulokset

Pääasiallisesti rakennusalalla laskutushinta oli yli 20€/tunti (90,4 %).

Lopputulos ja toimenpiteet

Puutumme aktiivisesti rakennusalan yrityksien toimintaa, joiden huomataan syyllistyvän 
alipalkkaukseen ja tarvittaessa suljetaan FREE.fi palvelun ulkopuolelle.

Rakennusalan kevytyrittäjille maksettavaa keskituntipalkkaa valvotaan jatkossa, jotta 
mahdolliseen alihinnoitteluun (alle TES:in määrittelemät palkkaluokat sivukuluineen) 
voidaan puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

FREE.fi onboarding prosessia tehostetaan ja kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä kaikki 
uudet palvelunkäyttäjät kontaktoidaan, jotta tärkeää tietoa esimerkiksi laskutuspalvelun 
toiminnasta ja kevytyrittäjyyteen liittyvistä kysymyksistä saadaan jaettua.

YEL-vakuutuksen markkinointia tehostetaan.

Vastuullisuus. Yhdenvertaisuus. Oikeudenmukaisuus. Vapaus.
Arvot




