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Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota näennäisyrittäjyydestä olemassa oleva tieto yhteen. Lisäksi 
pyrittiin muodostamaan ohje näennäisyrittäjyyden tunnistamiseksi normaalista yrittäjyydestä. 
Opinnäytetyön empiirisenä osana toimii media-analyysi, jolla pyrittiin selvittämään, millaisia 
näkökulmia ilmiöstä esiintyy julkisessa keskustelussa. Mediassa ilmiöstä on käytetty termiä 
”pakkoyrittäjyys” ja uutisointi on keskittynyt ilmiön negatiivisiin piirteisiin. Siksi pyrittiin 
selvittämään, onko ilmiö vaikuttanut yleisön yrittäjyysasenteisiin ja perinteisen yrittäjyyden 
imagoon. 
 
Opinnäytetyön tietoperustassa käsiteltiin ilmiötä kirjallisuuden ja lainsäädännön avulla. Ilmiön 
ymmärtämiseksi oli tarpeen vertailla palkkatyösuhteen ja yrittäjyyden eroja. Lainsäädännön avulla 
tuotiin esille problematiikkaa, jota palkkasuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa työskentelevät 
joutuvat kohtaamaan sopimussuhteissaan. Näennäisyrittäjyyttä ja normaalia yrittäjyyttä 
vertailemalla pyrittiin luomaan tunnusmerkkejä, joiden avulla ne voidaan tunnistaa toisistaan. 
 
Mediakatsauksen perusteella voitiin todeta, että mielipiteet pakko- ja näennäisyrittäjyydestä ovat 
erittäin mustavalkoisia. Termit pakko- ja näennäisyrittäjyys tulisi erottaa toisistaan, vaikka ne 
ilmiöinä ovatkin hyvin lähellä toisiaan. Tutkimusten mukaan suomalaisten suhtautuminen 
yrittäjyyteen on pääosin myönteistä. Analyysin perusteella todettiin, ettei näennäisyrittäjyys 
välttämättä ole negatiivinen ilmiö eikä yritystoiminnan aloittaminen kaikissa tapauksissa 
vastentahtoista. 
 
Aiheen valinnan taustalla vaikutti lisääntynyt uutisointi epätyypillisten työsuhteiden suosiosta 
uusina työnteon muotoina. Yritysten ulkoistaessa toimintojaan yhä useampi joutuu valitsemaan 
yrittäjyyden perinteisen palkkatyön sijasta.  
 
Näennäisyrittäjyydestä ei ole tehty montaa tutkimusta, ja yrittäjyyskirjallisuuskin pääsääntöisesti 
sivuuttaa aiheen kokonaan. Työn hyödynnettävyys ilmenee siinä, että työhön on koottu olemassa 
oleva tutkimustieto ilmiöstä ja sen syistä. 
 
 

Asiasanat: ulkoistaminen, vastentahtoinen yrittäjyys, näennäisyrittäjyys, työoikeus, perinteinen 
yrittäjyys, itsensä työllistäminen 
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The aim of the study was to gather together all the existing information concerning involuntary 
entrepreneurship and to create guidelines on how to distinguish involuntary entrepreneurship 
from common entrepreneurship. Other interest areas in the study included aspects of involuntary 
entrepreneurship presented by media. The involuntary entrepreneurship has been reported in a 
negative manner by media so it was necessary to find out if the phenomenon had influenced the 
attitudes towards common entrepreneurship. 
 
The theoretical part of the study discussed the phenomenon through existing literature and 
legislation. For understanding what the involuntary entrepreneurship is, it was essential to 
compare the legal status of an employee and person whose work arrangement is in the grey area 
between an employment relationship and self-employment. The aim of comparing involuntary 
entrepreneurship with common entrepreneurship was to find out the characteristics of involuntary 
entrepreneurship. 
 
The analysis of media reports revealed that the opinions concerning involuntary entrepreneurship 
vary a lot. Researches show that Finnish people responded towards entrepreneurship mainly in a 
positive manner. Based on the analysis it turned out that the phenomenon of self-employment 
was not necessarily an involuntary or negative issue to society. 
 
The subject of the study was chosen partly because of the escalating debate over the new 
phenomenon in the employment field. Untypical forms of employment have increased rapidly 
because of the new trend of outsourcing.   
 
The involuntary entrepreneurship is a new object in a research field and the literature also ignores 
the topic as a rule. This study can prove profitable in the sense that it aims to gather together all 
the existing information concerning this phenomenon. 
 
 
 
Keywords: outsourcing, involuntary entrepreneurship, self-employment, necessity 
entrepreneurship, laws concerning employees 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 

 

Perinteinen työn käsite on murrosvaiheessa. Suomessa epätyypillisten työsuhteiden määrä on 

kasvanut 2000-luvulle tultaessa räjähdysmäisesti. Jopa kolmannes työntekijöistä on niin 

sanotussa epätyypillisessä työsuhteessa. Tyypilliseksi työsuhteeksi määritellään jatkuva 

kokoaikatyö saman työnantajan alaisuudessa. Epätyypillisen työsuhteen määritelmä sisältää 

kaikki muut työsuhteen muodot: osa-aikatyön, määräaikaisen työsuhteen, vuokratyön sekä 

yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa tapahtuvan työn. Trendiä on mediassa alettu kutsua 

itsensä työllistämiseksi. (Kalevan pääkirjoitus 27.11.2011; Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 

16/2012.) 

 

Työmarkkinoiden murrostila on huomioitu myös hallituksessa. Syyskuussa 2011 alkoi työ- ja 

elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen selvitys- ja kehityshanke, jonka 

tarkoituksena on selvittää työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä ja 

rakennemuutoksia sekä arvioida niiden vaikutuksia työn tekemisen muotoihin, työvoiman 

käyttötapoihin ja työaikakysymyksiin. Hankkeen tarkastelun kohteena ovat epätyypillisten 

työsuhteiden vaikutukset muun muassa työntekijän asemaan ja työelämän laatuun. Erikseen on 

tarkoitus selvittää työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen 

ongelmakohdat sosiaalivakuutus-, verotus- ja työlainsäädännössä. Työryhmän toimikausi jatkuu 

hallituskauden loppuun. Tavoitteena on parantaa lainsäädäntöä mm. sosiaaliturvan ja 

kilpailulainsäädännön osalta sekä selvittää työsopimuslain soveltamista itsensä työllistäjiin 

Suomessa. (Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 16/2012.)  

 

Tilastokeskuksen hyvinvointikatsauksessa 4/2011 tutkijat Anna Pärnänen ja Hanna Sutela 

julkaisivat artikkelin tutkimuksesta ”Työn tekemisen uudet muodot ja tilastot”. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää tarkemmin, kuinka hyvin tilastot tavoittavat työnteon erilaistuvat muodot. 

Tutkimuksen mukaan ammatinharjoittajien ja freelancereiden sekä yksinyrittäjien ryhmiin kuului 

noin 143 000 iältään 15 - 64-vuotiasta työllistä vuonna 2010. Ammatinharjoittajien ja 

freelancereiden ryhmässä kasvua oli yli 50 % vuodesta 2000 vuoteen 2010. Yksinyrittäjien sekä 

ammatinharjoittajien ja freelancereiden osuus kaikista työllisistä oli kuitenkin vain noin 6 % -
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yksikköä. Tutkimus osoitti, että työvoimatutkimuksen tilastoista on mahdollista eritellä useita 

työnteon muotoja. Osa ryhmistä on kuitenkin hyvin pieniä, joten niiden osalta saatuihin tuloksiin 

tulee suhtautua vain suuntaa antavina. (Tilastokeskus. Hyvinvointikatsaus 4/2011.) 

 

Suurin osa ammatinharjoittajista, freelancereista ja yksinyrittäjistä työskentelee yksin tai vain 

vähäisen palkatun henkilöstön kanssa. Tällaisia, alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä, kutsutaan 

mikroyrityksiksi. Kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen mukaan 37 % suomalaisista 

mikroyrityksistä toimi alihankkijana vuonna 2004. Tutkimuksessa haastateltiin 3008 alle 10 

henkilöä työllistävää suomalaista yritystä. Kuljetusalan mikroyrityksistä 65 %, teollisuuden 

mikroyrityksistä 55 % ja rakennusalan mikroyrityksistä 54 % ilmoitti toimivansa alihankkijana. 

Liike-elämää palvelevista mikroyrityksistä 44 % ilmoitti toimivansa alihankkijana. (Kauppa- ja 

teollisuusministeriö. Käsityöyritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät. 2004. 3,29.) 

 

Kirjallisuudessa yrittäjyyteen yhdistetään usein positiivisia tekijöitä sekä yksilö- että 

kansantaloudellisella tasolla. Viime vuosina yrittäjyyden merkitys on kasvanut, erityisesti 

tilanteissa, joissa suuryritykset päättävät keskittyä ydinosaamiseensa ja ulkoistaa toimintojaan. 

Palkkasuhteen ja yrittäjyyden raja hämärtyy tilanteissa, joissa työsuhde ulkoistetaan asiakas-

yrittäjä -suhteeksi. (Kautonen, T. 2007. 5.) 

 

Ulkoistaminen tarkoittaa tilannetta, jossa yritys ostaa aiemmin itse suorittamansa toiminnon 

ulkopuoliselta. Ulkoistaminen lisääntyi 1990-luvulla laman jälkeen, jolloin varsinkin IT-

tukitoimintoja, kiinteistönhuoltoa ja taloushallintoa ulkoistettiin yrityksissä voimakkaasti. Myös 

kunnat ja valtio ovat ulkoistaneet palvelujaan. Kuntien on arvioitu ulkoistaneen noin 20 % 

siivouksesta ja 40 % kiinteistöhuollosta. (Gramén, P. 5/2011.) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rakenne 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota työelämän uudesta ilmiöstä, näennäisyrittäjyydestä, 

olemassa oleva tieto yhteen. Sen on tarkoitus myös toimia ohjeena näennäisyrittäjyyden 

tunnistamiseksi normaalista yrittäjyydestä. Ilmiön ymmärtämiseksi on tarpeen verrata  

palkkasuhteen ja yrittäjyyden eroja sekä tuoda esille problematiikkaa, jota palkkasuhteen ja 

yrittäjyyden välimaastossa työskentelevät joutuvat kohtaamaan sopimussuhteissaan. 
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Yritysten ulkoistaessa toimintojaan voi osa työntekijöistä joutua irtisanomisuhan alle. Työnantaja 

saattaa tarjota mahdollisuutta jatkaa työn tekemistä samassa yrityksessä itsenäisenä yrittäjänä, 

jolloin palkkasuhde muuttuu kahden yrityksen väliseksi toimeksiantosopimukseksi. Tässä 

opinnäytetyössä yritystä, joka ulkoistaa toimintojaan, kutsutaan ”ulkoistajaksi” ja 

”työnantajayritykseksi”. Opinnäytetyön luvussa 3 vertaillaan palkkasuhteen ja itsenäisen 

yrittäjyyden välisiä eroja ja soveltamisalaa suhteessa olemassa olevaan lainsäädäntöön. 

Vertailussa tarkastellaan palkkasuhteen ja yrittäjyyden eroja niille ominaisimpien piirteiden avulla.  

 

Uuden yrittäjän näkökulmasta opinnäytetyö painottuu tutkimaan sellaisia yrityksiä, joissa 

tyypillisesti työskentelee vain yrittäjä itse. Teoriaosuudessa sivutaan myös muiden yhtiömuotojen 

osalta esimerkiksi verotusta, mutta työn painopiste on yksityisissä elinkeinonharjoittajissa. 

Opinnäytetyössä yrityksestä, jonka on perustanut entinen palkkasuhteessa työskennellyt 

yrittäjäksi siirtynyt henkilö, käytetään termejä ”uusi yrittäjä”, ”työnantajalähtöinen yrittäjä”, 

”näennäisyrittäjä” ja ”työsuorituksen tekijä”. Luvussa 4 tarkastellaan perinteisen yrittäjyyden ja 

näennäisyrittäjyyden eroja kirjallisuuden ja lainsäädännön avulla.  

 

Koska näennäisyrittäjiä syntyy tyypillisesti yritysten ulkoistaessa toimintojaan, luvussa 2 

paneudutaan ulkoistamisen käsitteeseen ja ominaisiin piirteisiin yleisellä tasolla. Luvuissa 3 ja 4 

tarkastellaan näennäisyrittäjyyden ilmiötä syvällisemmin. 

 

Opinnäytetyön empiirisenä osana toimii media-analyysi, jossa tarkastellaan julkista keskustelua 

näennäisyrittäjyyden ilmiöstä. Ilmiö on ollut viimeisen vuoden aikana paljon esillä mediassa 

yleensä negatiivisessa mielessä. Media-analyysillä on tarkoitus selvittää, miksi ilmiö on saanut 

negatiivisen leiman ja kuinka ”pakkoyrittäjyys” on vaikuttanut perinteisen yrittäjyyden imagoon. 

Mediakatsaus on tehty referoimalla uutisia, artikkeleita, radio-ohjelmia ja mielipidekirjoituksia, 

joiden pohjalta on koottu synteesi niistä näkökulmista, joita ilmiöstä mediassa esiintyy. Media 

muokkaa ihmisten mielikuvia, joten luvussa 5 on tarpeen käsitellä myös yleisiä mielipiteitä 

yrittäjyydestä. Lisäksi selvitetään, kuinka yhteiskunta pyrkii parantamaan yrittäjyysasenteita.  
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2 ULKOISTAMINEN  

 

Ulkoistamistilanteissa syntyvä työnantajalähtöinen yrittäjyys tarkoittaa tilannetta, jossa entinen 

työsuhde muunnetaan asiakas-yrittäjä – suhteeksi ulkoistamisen seurauksena. Vuonna 2007 

toteutettiin työvoimapoliittinen tutkimus vastentahtoisen yrittäjyyden esiintymisestä Suomessa. 

Otantakehikkona toimi ajanjaksolla 2000 - 2006 Tilastokeskuksen ylläpitämään Yritysrekisteriin 

rekisteröityneet pk-yritykset, lukuun ottamatta alkutuotannossa toimivia yrityksiä. Varsinainen otos 

koostui 850 yrityksestä.   

 

Tutkimuksen mukaan ulkoistamistilanteissa syntyneitä yrityksiä oli 4,9 % tutkimuksen otoksesta. 

Tutkimuksen toimialajakauman perusteella todettiin, että ulkoistamistilanteissa syntynyt yrittäjyys 

oli tyypillisempää liike-elämää palvelevassa toiminnassa kuin muilla toimialoilla. Entinen 

työnantaja oli yrittäjyyteen ryhtymisen ensisijainen vaikuttaja 22 %:ssa yrityksiä, jotka olivat 

syntyneet ulkoistamistilanteessa. Tutkimuksen mukaan ulkoistamistilanteissa yrittäjyyteen 

johtavia tekijöitä olivat olleet työttömyys, toimialan vaikea työtilanne sekä toimialan muuttuminen 

yrittäjäpainotteiseksi. Ulkoistamistilanteessa yrittäjäksi ryhtyneet olivat tutkimuksen mukaan 

yleisesti ottaen melko tyytyväisiä yrittäjänä toimimiseen. Tyytymättömyyttä synnytti toimeentulon 

epävarmuus ja sosiaaliturvatilanne. Taloudellisesti yhdestä toimeksiantajasta riippuvaisia oli 14,4 

% kaikista kyselyyn vastanneista. Ulkoistamistilanteissa yrittäjäksi ryhtyminen oli ollut 

vastentahtoista 19,5 %:lle vastanneista, kun muista yrittäjistä vastentahtoisia oli 9,7 %. On 

kuitenkin huomattava, että 19,5 % vastaa vain kahdeksaa yritystä, joten tuloksella ei ole 

tilastollista merkittävyyttä. (Kautonen 2007, 1-10.) 

 

Yritykset vähentävät työvoimaa ja ulkoistavat toimintaansa. Suoritukset, jotka aiemmin saatiin 

työntekijöiltä, ostetaan nyt ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Jos samat suoritukset saadaan 

halvemmalla kuin omaa työvoimaa käyttäen, yritystoiminnassa saavutetaan selviä 

kustannussäästöjä. Ulkoistustilanteissa palveluntuottajana on yleensä erikoistunut alihankkija tai 

henkilökuntaa vuokraava yritys. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan vaihtoehtoa, jossa entiset 

työntekijät jatkavat entisiä työtehtäviään itsenäisen yrittäjän asemassa eli näennäisyrittäjinä.  
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2.1 Ulkoistaminen käsitteenä 

”Ulkoistamisessa yritys siirtää aiemmin itse hoitamansa toiminnon ulkopuolisen yrityksen 

tuotettavaksi” (Kiiha 2002, 1). Ulkoistamiselle ominaista on yrityksen ydintoimintoihin 

keskittyminen ja tukitoimintojen ostaminen ulkopuoliselta yritykseltä. Ulkoistaminen voidaan 

määritellä myös aiemmin sisäisen palvelun tuottamisella ulkopuolisella palveluntarjoajalla tai 

päätöksenä olla tuottamatta palvelua sisäisesti, vaikka yrityksellä olisikin resursseja tuottaa se 

itse. Ulkoistamisena ei pidetä sellaista tilannetta, jossa organisaatio ostaa toiselta yritykseltä 

palveluja, joita se ei pystyisi itse hoitamaan. 

 

Ulkoistamisen tarkoitus on yrityksen toiminnan tehostaminen siten, että tukitoiminnoilta 

vapautetaan resursseja ja pääomaa varsinaisille ydintoiminnoille. ”Ydintoiminto edellyttää 

sellaista osaamista tai päätöksentekoa, jota ei voida tai kannata luovuttaa organisaation 

ulkopuolisille tahoille” (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 21). Ydintoiminnan toteuttaminen 

edellyttää erilaisia tukitoimintoja, kuten kiinteistönhuoltoa tai taloushallintoa. Organisaation ei 

välttämättä ole mielekästä panostaa muiden kuin ydintoimintojen kehittämiseen, jos tukitoiminnot 

voidaan ostaa muualta. Lipiäisen mukaan ainakin taloushallinto, koulutus, rekrytointi, 

tietotekniikka ja mainonta ovat tuotantoyritykselle selvästi tukiprosesseja, jotka voidaan ulkoistaa. 

(Lipiäinen, T. 2000.) 

 

 

Kuvio 1. Tukitoiminnot tukevat yrityksen ydintoimintaa, mutta ne voidaan ostaa palveluna. 
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2.2 Ulkoistamisen syitä ja vaikuttimia 

 

Ulkoistamisprosessin aloittamiseen johtavia syitä ovat muun muassa yrityksen liiketoiminnan 

tilanne, toimialan luonne tai halu tehostaa yrityksen toimintaa. Yksi keskeisimmistä syistä 

ulkoistukselle on ulkoistajan halu keskittyä ydintoimintoihin eli niihin toimintoihin, joissa ei voida 

tai kannata luovuttaa päätöksentekoa ulkopuolisille. Ulkoistamalla toimintojaan yritys voi 

kohdistaa rajalliset resurssinsa ydintoiminnan kannalta kaikkein keskeisimpään tekemiseen. 

Ydintoimintoihin keskittymällä yritys pystyy reagoimaan liike-elämän muutoksiin kilpailijoitaan 

nopeammin. Toiminnon ulkoistaminen ei yleensä vaadi ulkoistajalta laite- tai henkilöinvestointeja 

eikä erityistä panostusta teknologiaan tai koulutukseen. (Kiiha 2002, 5; Kiiskinen ym. 2002, 15, 

21.) 

 

Ulkoistamispäätöksen taustalla ovat yrityksen strategiset tavoitteet ja pyrkimys toiminnan 

tuottavuuden parantamiseen. Kiihan mukaan toiminnon toteuttaminen yrityksen sisäisesti johtaa 

usein tietyntyyppiseen teknologiaan sitoutumiseen ja joustavuuden vähenemiseen pitkällä 

aikavälillä. Ulkoistaminen mahdollistaa nopeamman reagoinnin teknologiassa ja 

toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, koska erikoistunut alihankkija pysyy muuttuvissa 

olosuhteissa paremmin ajan tasalla. Ulkoistajalla on myös mahdollisuus kilpailuttaa alihankkijan 

kanssa solmittu sopimus muiden palvelutuottajien kanssa.  

 

Ilmeisin vaikutin ulkoistamisprosessin aloittamiseen on kustannustehokkuuden parantaminen. 

Ulkoistuksen tuloksena oman henkilöstön palkkakustannusten sijaan syntyy palveluostoja, jolloin 

kustannuseriä siirtyy kiinteistä kustannuksista muuttuviksi. Ulkoistajayrityksen laiteinvestoinnit 

vähenevät ja muut kiinteät kustannukset alenevat, jolloin ulkoistajayritys pystyy paremmin 

keskittymään ydinosaamiseensa. (Kiiha 2002, 4-5, 84.)  

 

Tukitoiminnon ulkoistaminen mahdollistaa koulutusmäärärahojen ja työaikapanostusten 

keskittämisen niihin osaamisalueisiin, jotka ovat ydinosaamista tai ydintoimintojen kannalta 

välttämättömiä. Näin voidaan vahvistaa osaamista ja riippumattomuutta organisaation 

ydintoiminnoissa. Alihankkijan erikoistuminen tiettyyn toimintoon parantaa toiminnan joustavuutta 

myös ulkoistajayrityksessä. Osaamisvaikuttimet toimivat ulkoistamisperusteena, kun toiminnot 
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monimutkaistuvat ja niihin liittyvät vaatimukset lisääntyvät. Tällöin on viisainta hankkia palvelu 

sellaiselta toimittajalta, jolle kyseinen toiminta-alue on ydinosaamista.  

 

Sidosryhmien suunnalta tuleva painostus saattaa myös vaikuttaa ulkoistamispäätökseen. 

Paineita kohdistuu joustavuuteen ja reagointikykyyn, jotta kyetään vastaamaan nopeasti 

muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkaiden kasvavat vaatimukset palveluiden ja tuotteiden 

laatua ja saatavuutta kohtaan saattavat edistää päätöstä ulkoistaa osa tukitoiminnoista. (Kiiskinen 

ym. 2002, 85 – 86.) 

 

2.3 Ulkoistamisen muodot 

Ulkoistamisen osapuolina olevien yritysten välinen suhde voi perustua joko pelkästään 

sopimukseen tai sopimuksen lisäksi myös yhteiselle omistukselle. Ulkoistavan yrityksen 

vaihtoehtoina on joko tuottaa palvelu itse, ostaa se markkinoilta tai perustaa yhteisyritys palvelun 

tuottajan kanssa. Valikoiva ulkoistus tarkoittaa toimintojen teettämistä useammalta 

palvelutoimittajalta. Täydellinen ulkoistus tarkoittaa nimensä mukaisesti kokonaisen organisaation 

toimintaprosessin teettämistä palvelutoimittajalla. (Kiiha 2002, 2; Kiiskinen ym. 2002, 78.) 

 

Ulkoistaminen voidaan jakaa ainakin kolmeen tyyppiin:  

1a) Sopimusulkoistaminen, jonka yhteydessä siirtyy omaisuutta 

1b) Sopimusulkoistaminen ilman omaisuuden siirtymistä 

2) Yhteisyrityksen perustaminen 

3) Sisäisen palvelukeskuksen perustaminen 

 

Kiihan mukaan sopimusulkoistaminen, jonka yhteydessä siirtyy omaisuutta, on ulkoistamisen 

perustyyppi. Yritys myy liiketoimintayksikkönsä alihankkijalle ja solmii tämän kanssa sopimuksen 

toiminnon suorittamisesta. Sopimusulkoistaminen ilman omaisuuden siirtymistä tarkoittaa 

tilannetta, jossa ulkoistava yritys lopettaa tietyn toiminnon suorittamisen itse ja hankkii sen 

markkinoilta. Yhteisyrityksen perustaminen on mahdollista, jos yritys haluaa säilyttää osittaisen 

omistuksen ulkoistettuun liiketoimintayksikköön. Ulkoistettavasta toimintayksiköstä muodostetaan 

uusi yhtiö, jonka omistus jakautuu ulkoistajan ja tämän sopimuskumppanin kesken. Sisäisen 

palvelukeskuksen perustamalla yritys voi keskittää ydintoimintaa tukevat toiminnot ja osaamisen 

yhteen paikkaan. (Kiiha 2002, 2.) 
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2.4 Ulkoistamisen hyödyt 

 

Ulkoistamisella saavutetaan hyötyjä sekä strategisilla alueilla että operatiivisessa toiminnassa. 

Perinteisesti hyötyinä on pidetty ainakin yrityskuvan vahvistumista ja kustannustehokkuuden 

kasvua. ”Viime kädessä hyödyt toteutuvat lisäarvon synnyttämisessä: parantuneena 

asiakastyytyväisyytenä, arvokkaampina tuotteina ja palveluina sekä kohonneena omistaja-

arvona.” (Kiiskinen ym. 2002, 86). 

 

Ulkoistamisen hyödyt tulevat parhaiten esiin taloudellisella sektorilla: yrityksen 

kustannustehokkuus paranee ulkoistamisen myötä. Ulkoistajan kannalta etuna on se, että 

ulkoistettavan toiminnon kustannuserät siirtyvät kiinteistä kustannuksista muuttuviksi. Tällöin 

kustannukset on helpompi sopeuttaa tarvetta vastaavaksi, mikä lisää pitkän aikavälin 

kustannussäästöjä.   

 

Ulkoistamisen taloudellisena hyötynä voidaan mainita myös pääomien vapautuminen. 

Organisaation käyttö- tai vaihto-omaisuutta siirtyy ulkoistamisen myötä uudelle 

palvelutoimittajalle, jos tämä hankkii toiminnon suorittamiseen käytetyt tilat tai laitteet itselleen. 

Yrityksen taloudelliset tunnusluvut parantuvat, kun tuotto- ja kulurakenne pysyvät ennallaan ja 

sidotun pääoman tarve vähenee.   

 

Yrityksen toimintavarmuus saattaa myös parantua, kun se ulkoistaa ylimääräiset tukitoimintonsa. 

Kun resursseja ei enää tarvitse tuhlata tukitoimintojen suorittamiseen, henkilöstö pystyy 

keskittymään paremmin ydintoimintoihin ja niiden kehittämiseen. Myös tukitoimintojen 

tuottaminen tehostuu, kun tekijänä on alalle vihkiytynyt huippuosaaja. Palvelutoimittajan 

menestys omassa liiketoiminnassaan osoittaa, että se pystyy tuottamaan osaavia palveluja 

asiakkailleen. (Kiiskinen ym. 2002, 90 – 92.) 

 

2.5 Ulkoistamisen riskit ja ongelmat 

Hallikaisen (Tekniikka & Talous 2009, hakupäivä 7.8.2012) mukaan yritys, jonka 

ulkoistamisprosessin tarkoitus on ainoastaan saavuttaa kustannussäästöjä, tulee todennäköisesti 



 

14 

 

pettymään ulkoistamisen lopputulokseen. Hän viittaa artikkelissaan Ernst & Youngin tekemään 

tutkimukseen, jossa tutkittiin ulkoistamisprosessin onnistumista. Tutkimuksessa oli mukana 32 

pohjoismaista eri toimialojen yritystä, joista 9 Suomesta. Tutkimus osoitti, että ulkoistaminen oli 

onnistunut parhaiten yrityksissä, joissa ulkoistamisprosessi oli toteutettu muutoin kuin 

kustannuslähtöisesti. Näissä yrityksissä ulkoistamisen tavoitteet ja motiivit olivat monipuoliset ja 

tasapainossa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yksi kolmasosa tutkimuksessa mukana olleista 

yrityksistä oli tyytymättömiä ulkoistamiseen. (Tekniikka & Talous 2009, hakupäivä 7.8.2012.) 

 

Ulkoistamisen kääntöpuolena ulkoistava yritys saattaa ajautua liialliseen riippuvuuteen 

palvelutoimittajastaan. Kun tulee aika harkita muiden toimintojen ulkoistamista, ulkoistavasta 

organisaatiosta saattaa tuntua houkuttelevalta tukeutua tuttuun palvelutoimittajaan. Tämän vuoksi 

jokainen uusi ulkoistamisprosessi tulee viedä läpi julkisen tarjouskilpailun kautta. 

 

Kiiskinen ym. listaavat ulkoistamisen riskiksi lisäksi ennakoitua korkeammat kustannukset. Jos 

ulkoistava yritys ei tunne palvelumarkkinoita riittävän hyvin, sen voi olla vaikeaa neuvotella 

itselleen edulliset palvelusopimusehdot. Palvelutuotannon kustannuksien tulisi lähtökohtaisesti 

laskea ajan kuluessa. Myös toimintojen siirto palvelutoimittajalle aiheuttaa kustannuksia, jotka 

ulkoistaja saattaa aliarvioida. (Kiiskinen ym. 2002, 96 – 97.) 
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3 TYÖSUHTEESTA SOPIMUSSUHTEESEEN 

Työnantajalähtöinen yrittäjyys syntyy usein tilanteissa, jossa organisaatio päättää ulkoistaa osan 

toiminnoistaan. Tässä kappaleessa on tarkoitus tarkastella tilannetta, jossa yritys ulkoistaa tietyn 

palvelun ja kyseistä työtä aiemmin työsuhteessa tehnyt henkilö jatkaa samassa työssä yrittäjänä. 

Ulkoistavassa yrityksessä ulkoistamispäätös saa aikaan joustavuutta ja säästöjä, mutta uudelle 

yrittäjälle tilanne tuottaa joko ongelmia tai mahdollisuuksia. Kappaleessa käsitellään työsuhteen 

muuttumista sopimussuhteeksi erilaisten työsuhteelle ja yritystoiminnalle ominaisten piirteiden 

avulla. Lisäksi tarkastellaan, miten työsuhteen muuttuminen sopimussuhteeksi vaikuttaa uuden 

yrittäjän asemaan lainsäädännön kannalta. 

 

3.1 Oikeusvaikutukset 

3.1.1 Työsuhde 

Työntekijän suojeluperiaatteen mukaisesti työsuhteisen työntekijän katsotaan olevan 

työnantajaan nähden heikommassa asemassa. Tästä syystä lainsäädäntöön on kirjoitettu 

työntekijän ja työnantajan välisen työsuhteen vähimmäisvaatimukset. Lainsäädäntö ottaa kantaa 

työntekijän asemaan työnantajaan nähden muun muassa työsopimuslaissa, 

työehtosopimuslaissa sekä työaikalaissa. Työoikeudelliset lait ovat pakottavaa lainsäädäntöä, 

joiden määräyksistä työnantaja voi poiketa vain, jos poikkeus on työntekijälle edullisempi 

vaihtoehto kuin lainsäädännön tarjoama vähimmäisvaatimus. ”Sopimus, jolla vähennetään 

työntekijälle tämän lain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja, on mitätön, ellei tästä laista johdu 

muuta.” (Työsopimuslaki 26.1.2001/55 13. luku 6§). 

 

Työsuhde määritellään Työsopimuslaissa (26.1.2001/55 1.luku 1 §): ”Tätä lakia sovelletaan 

sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijät - - sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä 

työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.” 

Pakkosoveltuvuuden periaatteen mukaan työlainsäädäntöä on aina sovellettava 

sopimussuhteessa, joka täyttää työsopimuslaissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Näin ollen 

myös itsenäisen yrittäjän asemassa olevan henkilön sopimussuhde saattaa täyttää 

työsopimuslaissa säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Tällaista yrittäjää kutsutaan usein 

näennäisyrittäjäksi. Näennäisyrittäjyydestä lisää luvussa 4. (Paanetoja 2008, 20.) 
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3.1.2 Sopimus työn tekemisestä 

Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työnteosta ja siitä maksettavasta 

vastikkeesta. Työsopimus määrittelee ehdot työntekijän ja työnantajan väliselle sopimukselle. 

Ehdot koskevat muun muassa palkkaa, työsuhteen kestoa, työtehtäviä sekä irtisanomisaikaa. 

Työsopimuslain (26.1.2001/55) 2. luvun 4 §:ssä määritellään, mitä asioita työsopimuksesta tulee 

käydä ilmi, mutta työsopimukseen voidaan ottaa myös muita osapuolten tärkeinä pitämiä ehtoja. 

 

Henkilön siirtyessä työsopimussuhteesta itsenäisen yrittäjän asemaan, hän on lähtökohtaisesti 

tasavertainen sopijakumppani asiakkaidensa, myös entisen työnantajansa, kanssa ja näin ollen 

myös täyden sopimusvapauden piirissä. Tämänkaltaisen sopimussuhteen varalle lainsäädäntöä 

on verrattain vähän, ja sekin on valtaosin dispositiivista eli tahdonvaltaista lainsäädäntöä. 

Työsuoritusta ja palvelusta koskevia sopimuksia varten ei ole omaa lainsäädäntöä. 

Työnantajalähtöisessä yrittäjäasemassa työn tekijän ja työn teettäjän välisen oikeussuhteen 

sisältö määräytyy siis kokonaan osapuolten sopimuksen perusteella eikä itse sopimuksen 

ulkopuolisia normistoja ole. (Vainio 2007, 148.) 

 

Työntekijän suojeluperiaatteen mukaisesti työntekijän katsotaan olevan heikommassa asemassa 

työnantajaan nähden. Myös pienyrittäjän ja tämän sopimuskumppanin välisissä kohtuuttomissa 

sopimuksissa voidaan joissakin tapauksissa vedota pienyrittäjän sopimussuojaan. Lain 

elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (3.12.1993/1062) mukaan 

”Elinkeinonharjoittajien välisissä sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa, joka on sopimuksissa toisena 

osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena 

osapuolena olevien elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut 

asiaan vaikuttavat seikat.” Sovittelukynnys on kuitenkin yrittäjien välisissä sopimussuhteissa 

usein korkealla, sillä yritystoiminnalle on katsottu olevan ominaista taloudellisten riskien 

ottaminen. ”Sovittelulla ei ole siis tarkoitus tehdä onnistunutta taloudellista riskinottoa tyhjäksi 

siten, että vastapuolen hyöty soviteltaisiin kohtuuttomana sovittelua vaatineelle osapuolelle.” 

(Kiiha 2002, 31). 
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3.1.3 Työaika 

Työaikalakia sovelletaan työsopimuslaissa tarkoitetun työsopimuksen ja virkasopimuksen 

perusteella tehtävään työhön. Työaikalain 3. luvun 6 §:ssä on säädetty säännöllisen työajan 

olevan enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Lainkohtaa voidaan 

soveltaa siten, että työaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa 52 viikon ajanjakson aikana. 

Säännöllisen työajan ylittävä työ on yli-, lisä- tai hätätyötä. Työaikalaissa säädetään myös 

säännöllisen työajan ylittävästä työstä maksettavista korvauksista. (Työaikalaki 9.8.1996 /605.)  

 

Työnantaja ei voi vaatia työsuhteessa työskentelevältä työaikalain mukaisten työaikojen 

ylittämistä muutoin kuin laissa mainituilla perusteilla. Laki rajoittaa työnantajan mahdollisuutta 

vaatia työntekijältä työsuorituksia työaikalain rajoitukset ylittäen. Työaikalaista ei voida 

sopimuksella poiketa, jos sopimus huonontaa työntekijälle työaikalain mukaisesti kuuluvia etuja. 

(Työaikalaki 9.8.1996 /605; Vainio 2007, 153 – 154.)   

 

Kahden yrittäjän väliseen työntekosopimukseen työaikalakia ei voida soveltaa. Yrittäjän 

asemassa työskentelevä henkilö vastaa siis itse oman työaikansa asianmukaisesta 

järjestämisestä ja riittävien lepoaikojen noudattamisesta. (Vainio 2007, 155). Samaan viittaa 

myös Työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 6. luvun 49 §: ”Työpaikalla, jolla yksi työnantaja käyttää 

pääasiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi 

työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi 

vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (yhteinen työpaikka) on työnantajien 

ja itsenäisten työnsuorittajien työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen kunkin osaltaan ja 

riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedottamisella huolehdittava siitä, että heidän 

toimintansa ei vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.” 

 

Tietyillä toimialoilla ja muualla lainsäädännössä on erinäisiä säännöksiä esimerkiksi väsyneenä 

työskentelemisestä, jotka vaikuttavat myös yrittäjän työaikaa koskeviin velvoitteisiin. 

Tieliikennelain (3.4.1981/267) 5.luvun 63 §:n mukaan ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta 

väsymyksen vuoksi puuttuvat ajamiseen tarvittavat edellytykset. Vainion (2007, 155) mukaan 

”nimenomaan moottoriajoneuvoa kuljettavaa yrittäjää koskevat myös tieliikenteen 

sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen 33820/85/ETY ajo- 

ja lepoaikoja koskevat säännökset.” Velvollisuus työajan tauottamisesta on siis yrittäjäasemassa 

olevalla kuljettajalla itsellään. Velvoite ei silti vaikuta tilaajan oikeuteen vaatia suorituksia 



 

18 

 

sopimuksen mukaisessa aikataulussa. ”Turvallisten ja kohtuullisten työskentelyaikojen ylittyminen 

ei ole peruste, johon voitaisiin vedota sopijakumppania vastaan ja pidättyä tai viivästyä 

suorituksesta.”  (Vainio 2007, 155).   

 

3.1.4 Vastike  

Työnantajan päävelvoitteena työsuhteessa pidetään sopimuksen mukaisen palkan maksamista 

työntekijälle. Palkasta sovitaan yleensä aina työsopimuksessa. Jos työnantaja on velvollinen 

noudattamaan työehtosopimusta, työntekijälle on maksettava alan työehtosopimuksen mukaista 

vähimmäispalkkaa. Työehtosopimus on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kollektiivinen sopimus, 

jolla asetetaan alakohtaiset rajat työnantajien ja työntekijöiden keskinäisten työsopimusten 

ehdoille. (Paanetoja 2008, 47,104.) 

 

Työsopimuslain (26.1.2001/55) 2. luvun 10 §:n mukaan työntekijälle on maksettava tavanomaista 

ja kohtuullista palkkaa, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole työsopimuksessa sopineet työn 

teosta maksettavasta vastikkeesta tai jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi alakohtainen tai 

yleissitova työehtosopimus. ”Vastike tehdystä työstä voi olla rahaa, tavaraa, luontoisetuja tai 

näiden yhdistelmä.” (Paanetoja 2008, 48). Muussa kuin työsuhteessa toimiville maksettavaa 

korvausta kutsutaan joko työkorvaukseksi tai käyttökorvaukseksi. Erityisesti verotuksessa muusta 

kuin työsuhteessa maksetusta korvauksesta käytetään termiä työkorvaus. Ennakkoperintälain 

(20.12.1996/1118) 2. luvun 25 §:n mukaan suorituksen maksajan on toimitettava ennakonpidätys 

”työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettavasta korvauksesta 

(työkorvaus)”, kun saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. (TEM raportti 16/2012, 

Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118.) 

 

Yrityksen toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja vastaa 

yrityksen veloista koko omaisuudellaan. Toiminimellä työskentelevä ei voi nostaa yrityksestään 

palkkaa, vaan varoja voi ottaa käyttöön ns. yksityisottoina. Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja 

kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yritystoiminnastaan koko 

omaisuudellaan, mutta voivat nostaa palkkaa yrityksestään. Itsenäinen yrittäjä laskuttaa 

toimeksiantajayritystä yleensä tietyn kokonaissuorituksen eikä työhön käytetyn ajan perusteella. 

(Raatikainen 2003, 55.) 
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Työehtosopimusten palkkamääräykset eivät koske työnantajalähtöistä yrittäjää. Yrittäjä 

neuvottelee palkkiostaan työnantajayrityksen kanssa ja kustantaa itse omat sosiaaliturvakulunsa. 

Jos uusi yrittäjä ei hinnoittele työtään siten, että sisällyttää hintaan myös nk. palkan sivukulut, 

hänen ansiotasonsa jää pienemmäksi kuin vastaavan toimialan palkansaajalla. Siirtyminen 

palkansaajasta yrittäjäksi tarkoittaa näin ollen tilannetta, jossa yrittäjän ansiot jäävät 

työehtosopimuksessa säänneltyjen vähimmäispalkkojen alapuolelle. (Työ- ja elinkeinoministeriön 

raportteja 16/2012.) 

 

 

3.1.5 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Työsuhteessa työsopimus on yleensä määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. 

Määräaikainen työsopimus tarkoittaa, että työsuhde on sovittu loppumaan tiettynä ajankohtana. 

Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus käsitetään vakituiseksi työpaikaksi, jolloin työsuhde 

päättyy henkilön jäädessä eläkkeelle. Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassaoleva 

työsopimus voidaan kuitenkin päättää irtisanomisella tai sopimuksen purkamisella ennen 

sopimuksen varsinaista päättymisajankohtaa. Työnantajan irtisanoessa työntekijän hänen tulee 

noudattaa työsopimuslain (26.1.2001/55) 6.luvun säännöksiä irtisanomisperusteista ja 

irtisanomisajasta. Irtisanomisessa edellytetään asiallista ja painavaa syytä. Syyt voivat olla joko 

työntekijästä johtuvia individuaaliperusteita tai yrityksen taloudellisista ja tuotannollisista syistä 

johtuvia kollektiiviperusteita. Työsopimuksen irtisanominen ja purku edellyttävät työsopimuslain 

(26.1.2001/55) 9. luvussa säädetyn menettelyn noudattamista. Työsopimuksen purkaminen 

edellyttää irtisanomista painavampia syitä, ja tällöin työsopimus päättyy heti. (Paanetoja 2008, 78 

– 79.) 

 

Työsopimuslain ulkopuolelle jäävät sopimukset työn suorittamisesta voidaan jakaa kerta- ja 

kestosopimuksiin. Kertasopimus koskee vain tiettyä suoritusta, ja se päättyy suorituksen 

valmistuttua ilman irtisanomisaikaa. Kestosopimuksessa sopimussuhdetta ei ole rajoitettu 

yksittäiseen kertaluontoiseen suoritukseen. Itsenäisen yrittäjän ja suorituksen tilaajan välinen 

kestosopimus voi kuitenkin olla voimassa toistaiseksi tai vain määräajan. Sopimussuhteessa 

noudatetaan siis sopimusvapautta. Määräaikainen tai tiettyä suoritusta koskeva sopimus työn 

tekemisestä päättyy siis määräajan kuluttua tai sovitun suorituksen valmistuttua. Määräaikaista 
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sopimusta ei voi päättää irtisanomisella, ellei irtisanomisen mahdollisuudesta ole erikseen sovittu. 

(Kiiha 2002, 114; Vainio 2007, 166.) 

 

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus työn suorittamisesta päättyy irtisanomisen johdosta 

irtisanomisajan kuluttua. Sopimusvapauden mukaisesti irtisanomisajasta ja alkamisajasta voidaan 

vapaasti sopia. Vaikka sopimuksessa ei olisi sovittu irtisanomisesta, on toistaiseksi 

voimassaolevien kestosopimusten katsottu olevan irtisanottavissa. Jos sopimuksen solmija ei 

millään tavoin voisi vapautua sopimuksesta ilman sopimusrikkomusta, velvoittaisi sopimus 

luonnollisen henkilön kuoltua jopa kuolinpesää ja oikeushenkilöä niin kauan kun se on olemassa. 

Irtisanomisaika kestosopimuksissa on siis joko sopimuksen mukainen, tai jos sellaisesta ei ole 

sovittu, sellainen aika, jota sopimussuhteessa ja tilanteessa voidaan pitää kohtuullisena. Sekä 

kerta- että kestosopimus voidaan myös lakkauttaa milloin tahansa, jos molemmat osapuolet 

sopivat siitä. Kaikki sopimukset voidaan myös purkaa sopimusoikeuden yleisten periaatteiden 

mukaisesti. Sopimusoikeudessa purkaminen edellyttää olennaista sopimusrikkomusta. 

Purkamiskynnyksen tulee aina olla irtisanomiskynnystä korkeampi. (Vainio 2007, 167.) 

 

3.2 Yhteiskunnallinen vaikutus 

3.2.1 Verotus 

Työntekijää verotetaan ansio- ja pääomatulojen perusteella. Ansiotulo on työnantajan maksamaa 

palkkatuloa, josta vero peritään ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona. Pääomatulo on 

palkansaajan muualta saamaa tuloa, esimerkiksi asuinhuoneiston vuokraamisesta saatavaa 

tuloa. Pääomatulon veroprosentti on 30 % saaduista pääomatuloista ja yli 50 000 euron 

pääomatulosta 32 %. Suomessa ennakkoperintää säätelee ennakkoperintälaki 

(20.12.1996/1118).  

 

Työsuhteiselle työntekijälle maksettavasta palkasta työnantaja on velvollinen tekemään 

ennakonpidätyksen. Työnantaja pidättää veron kuukausittain palkasta ja tilittää sen 

veroviranomaisille. Ennakonpidätys toimitetaan sen suuruisena, mitä työntekijän verokorttiin on 

merkitty. Työntekijä toimittaa verokorttinsa ennakonpidätyksen suorittajalle eli työnantajalle. 

Suorituksen maksajan on toimitettava ennakonpidätys myös työ- tai käyttökorvauksesta, mikäli 

saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Verotuksellisen tulkintaoikeuden mukaan palkalla 
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tarkoitetaan: ”kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai 

virkasuhteessa” sekä ”kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, 

hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja 

kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua korvausta.” 

(Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 2. luku 13 §). Myös suoritusta, joka maksetaan 

oikeushenkilölle, voidaan pitää palkkana. Verotuksellinen tulkintaoikeus koskee vain 

verotuksessa tehtäviä ratkaisuja, eikä verotuslainsäädännössä käytettyjä määritelmiä voida 

soveltaa esimerkiksi työsuhteen olemassaolon arviointiin. (Vainio 2007, 194 – 197.) 

 

Ennakonkannossa tilityksen tekee veronalaisen suorituksen saaja itse. Ennakonkanto 

toimitetaan, jos suorituksen saaja harjoittaa tulonhankkimistoimintaa, kuten elinkeinoa, 

maataloutta tai vuokrausta. Ennakonkanto toimitetaan myös silloin, jos ennakonpidätystä ei voida 

toimittaa, eli käytännössä tilanteissa, joissa suorituksen maksaja ei ole 

ennakonpidätysvelvollinen. Itsenäinen yrittäjä saa sovitun palkkionsa siis tavallisesti 

kokonaisuudessaan ja suorittaa ennakkona veroviranomaisille veroja ja maksuja vastaavan 

määrän. Jos työnantajalähtöistä yrittäjää siis pidetään verotuksessa elinkeinonharjoittajana, 

vastuu verojen suorittamisesta siirtyy työnantajalta hänelle itselleen. (Vainio 2007, 194 – 197.) 

 

3.2.2 Vahingonkorvausvastuu 

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 3.luvun 1 §:n mukaan: ”Työnantaja on velvollinen 

korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.” Tätä 

työnantajan isännänvastuuta sovelletaan myös sellaiseen itsenäiseen yrittäjään, joka on 

rinnastettavissa työsuhteiseen työntekijään. Jos vahinko ei liity työhön, työnantaja ei ole 

vastuussa siitä. Työntekijä, joka tahallaan tuottaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle, on siitä 

henkilökohtaisesti täydessä vastuussa. Myös itsenäinen yrittäjä, jota ei voida rinnastaa 

työsuhteiseen työntekijään, on henkilökohtaisesti vastuussa kolmannelle osapuolelle 

aiheuttamistaan vahingoista. Isännänvastuuta sovelletaan myös sellaisissa tilanteissa, joissa 

työnantajayritys käyttää työntekijää tai itsenäistä yrittäjää oman sopimusvelvoitteensa 

täyttämisessä. Suorituksen tilaajan kärsimästä vahingosta vastaa sopimusvelallinen eli 

työnantajayritys, vaikka vahingon olisikin aiheuttanut työntekijä tai työsuoritteen tehnyt itsenäinen 

yrittäjä. 
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Jos vahingon aiheuttaa itsenäinen yrittäjä, jota ei rinnasteta työsuhteiseen työntekijään, vastuu on 

lähtökohtaisesti täysimääräinen. Vahingon kärsijänä voi tällöin olla joko ulkopuolinen tai 

työnantajayritys. Ulkopuoliselle aiheutettu vahinko rajoittuu yleensä Vahingonkorvauslain 5. luvun 

1 §:n mukaisesti henkilö- ja esinevahinkoihin ja näiden korvaamiseen. Työnantajayritykselle 

aiheutettu vahinko on sopimusperusteinen, joten lähtökohtaisesti myös taloudelliset vahingot on 

korvattava täysimääräisesti. (Vainio 2007, 223.) 

 

3.2.3 Työllistävä vaikutus 

Työttömyys on yksi vaikeimmista sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista Euroopan alueella. 

Suomessakin yrittäjyyttä, oman yrityksen perustamista ja itsensä työllistämistä pidetään keinoina 

vähentää työttömyyttä. Taloudellisen toimeliaisuuden kehittämiseksi on välttämätöntä kannustaa 

uusyrittäjiä yrittäjyyteen ja oman yrityksen perustamiseen. Yrittäjyyden kehittämiseksi ja 

uusyrittäjyyden lisäämiseksi valtioilla on erilaisia tukiohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää 

työttömyyttä uusyrittäjyyden kautta. Tukiohjelmat sisältävät usein neuvontaa ja rahoituksellista 

apua pienyrittäjyyttä aloittaville. Näitä ohjelmia ovat muun muassa erilaiset investointi-, 

käynnistämis- ja toiminta-avustukset, naisyrittäjälainat, pienyrityslainat ja starttirahat 

yritystoiminnan aloitusvaiheessa. Suomessa lainoja myöntää mm. Finnvera. (Kallio 2002, 13.) 

3.3 Kilpaileva toiminta 

Työsopimuslain (26.1.2001/55) 3. luku määrittelee työntekijän velvollisuudet työsuhteessa. 3 

§:ssä kielletään työntekijältä kaikki työnantajan yritystoiminnan kanssa kilpaileva toiminta: 

”Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon 

ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa 

työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.” Tämä tarkoittaa käytännössä 

työskentelyä kilpailevan yrityksen palveluksessa tai työnantajan kanssa kilpailevan yrityksen 

perustamista. Kilpailuteon valmistelukin on kiellettyä. Näin ollen kilpailevan yrityksen perustamista 

ei saa valmistella työsuhteen aikana. (Paanetoja 2008, 51.) 

 

Liiketoiminnassa kilpailuoikeutta rajoittaa kaksi normistoa. Ylemmän asteen normistona toimii 

Euroopan yhteisöjen kilpailuoikeus, jota sovelletaan silloin, kun toiminta vaikuttaa jäsenvaltioiden 

väliseen kauppaan. Muutoin sovelletaan kansallisia kilpailunrajoitussäännöksiä. Suomessa 

normistona toimii kilpailulaki (12.8.2011/948). Lain 1 §:n mukaan sen tavoitteita ovat terve ja 
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toimiva taloudellinen kilpailu sekä elinkeinon harjoittamisen vapaus kuluttajien etuja unohtamatta. 

Kartellisopimukset ja määräävän markkina-aseman käyttäminen ovat kiellettyä toimintaa. 

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä on mm. syrjivien sopimusehtojen käyttäminen ja 

sellaiset sopimusehdot, joissa kumppani sidotaan useaan peräkkäiseen sopimukseen.  

 

Jos työntekijä siirtyy yrittäjäksi ja jatkaa työntekoa liiketoiminnallisessa sopimussuhteessa 

entiseen työnantajaansa, kysymys on muutoksen jälkeen muodollisesti ja oikeudellisesti kahdesta 

eri yrityksestä. Myös yksityistä elinkeinonharjoittajaa pidetään kilpailuoikeuden tarkoittamana 

yrityksenä. Sopimussuhteen sisältö ja työsuhteen kaltaisuus voivat vaikuttaa sopimuksen 

vahingollisuuden arviointiin terveen ja toimivan kilpailun kannalta. (Vainio 2007, 230 – 234.) 

 

Vainion (2007) mukaan näennäisyrittäjyyttä ilmiönä ei voi sellaisenaan pitää uhkana terveelle ja 

toimivalle taloudelliselle kilpailulle. Ilmiön voi päinvastoin ajatella lisäävän kilpailua niiden 

suoritteiden markkinoilla, joilla näennäisyrittäjyyttä esiintyy. Ratkaisevaa on tehtyjen sopimusten 

sisältö ja tilaajan toiminta eikä suorittajan työntekijää muistuttava asema tai motiivi 

yritystoimintaan. Kartellikiellon näkökulmasta ongelmallisia tilanteita saattavat olla tilaajan ja 

työntekijästä yrittäjäksi siirtyneen suorittajan toimintavapautta normaalista liiketoiminnasta 

poikkeavalla tavalla rajoittavat sopimusehdot. Yrityksellä tulisi olla mahdollisuus hinnoitella itse 

suoritteensa, valita toimialueensa ja tarjota suoritteitaan vapaasti haluamilleen asiakkaille. 

Työnantajalähtöisistä yrittäjistä valtaosa on kuitenkin vahvasti riippuvainen yhdestä 

toimeksiantajasta, entisestä työnantajastaan. (Vainio 2007, 234 – 236.) 

3.4 Eläketurva 

Työntekijän eläkelain (19.5.2006/395) mukaan: ”Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 

63–68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, - -. Vanhuuseläkkeen ja 

varhennetun vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, ettei työntekijä enää ole siinä 

työsuhteessa, josta hän jää eläkkeelle.” Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työntekijänsä 

eläketurvan järjestäminen ja kustantaminen Suomessa tehdystä työstä. Työntekijä osallistuu 

oman eläketurvansa kustantamiseen työntekijän työeläkevakuutusmaksulla. Työnantaja pidättää 

työntekijältä työntekijän työeläkevakuutusmaksun työsuorituksesta maksettavan palkan 

maksamisen yhteydessä. Työeläkemaksu maksetaan sille eläkelaitokselle, jossa työntekijän 

eläketurva on järjestetty. Eläkkeen karttumisesta ja pidätysprosenteista on säädetty työntekijän 

eläkelaissa.  
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Työntekijän eläkelakia sovelletaan myös johtavassa asemassa olevaan osakeyhtiön 

toimihenkilöön, paitsi jos hän omistaa yhtiön osakkeista yksin yli 30 % tai yli 50 % 

osakepääomasta yhdessä perheensä kanssa. ”Avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhteisön tai 

yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisesti vastuussa yhteisön tai 

yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista ei rinnasteta 4 §:ssä tarkoitettuun työntekijään.” Sekä 

työntekijällä että yrittäjällä on vanhuuseläkkeen lisäksi oikeus työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-

aika- ja perhe-eläkkeeseen. (Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395; Yrittäjän eläkelaki 

22.12.2006/1272.) 

 

Yrittäjän eläketurvasta säädetään yrittäjän eläkelaissa (22.12.2006/1272). Suomessa asuvan 

yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta. Yrittäjällä 

tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjän eläketurva 

rahoitetaan vakuutusmaksuin, jotka yrittäjä on itse velvollinen suorittamaan. Vakuutusmaksut 

määräytyvät yrittäjän työtulon mukaan. Yrittäjän tulisi siis hinnoitella työsuorituksensa niin, että 

työkorvaus kattaa myös yrittäjän eläkevakuutusmaksut. Myös yrittäjällä on oikeus jäädä 

eläkkeelle 63 – 68 vuoden iässä. (Vainio 2007, 197 – 201; Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272.) 

 

3.5 Yritystoiminnan tuntomerkit 

Yritystoiminnalle katsotaan olevan ominaista taloudellisten ja liiketoiminnallisten riskien 

ottaminen. Riski ei rajoitu pelkkään palkkion saamiseen vaan riskiin sisältyy yritykseen sijoitetun 

pääoman takaisin saamiseen ja yritystoiminnan kulujen kattamiseen. Palkansaajalla taloudellista 

riskiä tuottaa vain työsuhteen äkillinen päättyminen. Tällaisissa tilanteissa palkansaajaa suojaa 

lisäksi työttömyysturva. (Sutinen, Viklund 2004, 108.) 

 

Yrittäjä tarvitsee usein yritystoiminnan mahdollistamiseksi toimitiloja ja liiketoiminnan kasvaessa 

myös ulkopuolista työvoimaa, jolle maksetaan palkkaa tehdystä työstä. Työsopimuslain 

(26.1.2001/55) 1. luvun 7 §:n mukaan: ”Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää 

työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle ilman toisen sopijapuolen 

suostumusta.” Sen mukaan työntekijä ei voi palkata toista henkilöä tekemään työtä puolestaan 

oman työsopimuksensa perusteella.  Saman lain 8 §:n mukaan: ”Jos työntekijä on työnantajan 

suostumuksella ottanut avustajan työsopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseksi, on 
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myös avustajaksi otettu henkilö työsuhteessa suostumuksen antaneeseen työnantajaan.” Näin 

ollen avustajan työsopimus tulee tehdä työnantajan ja avustajan välillä. 

 

Yrittäjä hankkii itse työssä tarvittavat raaka-aineet ja kaluston ja maksaa niistä 

tavarantoimittajilleen vastikkeen. Yrittäjälle aiheutuu kiinteitä kuluja toimitilojen vuokrista ja 

henkilöstön palkoista. Muuttuvia kuluja syntyy raaka-ainehankinnoista ja erilaisista 

investoinneista. Yritystoiminnalle on ominaista, että osa toiminnasta on rahoitettu vieraalla 

pääomalla eli rahoittajien investoinneilla yrittäjän liiketoimintaan. Palkansaaja tekee työtään 

pääsääntöisesti työnantajan omistamilla laitteilla ja tämän hallinnoimissa tiloissa. 

 

Yritystoiminnan aloittaminen vaatii erilaisten ilmoitusten jättämistä muun muassa 

kaupparekisteriin ja verovirastoon. Elinkeinonharjoittamiseen tietyillä toimialoilla tarvitaan 

erityinen lupa, jota voi hakea Aluehallintovirastosta. Työntekijän työsopimussuhde alkaa 

työsopimuksen solmimisella.  

 

3.6 Yhteenveto 

Kun motiivi yritystoiminnan aloittamiseen on tullut työnantajalta, yrittäjäksi ryhtynyttä voidaan 

kutsua näennäisyrittäjäksi tai työnantajalähtöiseksi yrittäjäksi. Työnantaja saattaa ulkoistaa 

toimintaprosessejaan siten, että työtä aiemmin työsuhteessa tehneet siirtyvät tekemään samat 

työtehtävät itsenäisinä yrittäjinä. Työnantajan motiivit henkilöstön uudelleenjärjestelyihin saattavat 

liittyä kustannusten ja velvollisuuksien välttämiseen.  

 

Jos toimeksiantajan ja työnantajalähtöisen yrittäjän toimeksiantosuhde on järjestetty siten, että 

sitä voidaan pitää työsuhteena, oikeussuhteeseen sovelletaan työoikeudellista lainsäädäntöä. 

Vaikka sopimussuhde olisi muotoiltu siten, että työn suorittaja olisi itsenäinen yrittäjä, 

kysymyksessä on työsuhde, jos työsopimuslain määrittelemä työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy. 

Oikeussuhde on voitu järjestää myös siten, että se sijoittuu työsuhteessa tehdyn työn ja aidon 

yrittäjyyden välille niin, että se ei ole varsinaisesti kumpaakaan. Tällöin oikeussuhdetta ei voi 

soveltaa työoikeudelliseen lainsäädäntöön vaan sopimussuhteessa vallitsee sopimusvapaus ja 

tahdonvaltainen oikeus. (Vainio 2007, 121 – 125.) 
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Työnantajalähtöinen yrittäjä on lähtökohtaisesti tasavertaisessa asemassa toimeksiantajansa 

kanssa. Pakottavaa lainsäädäntöä ei juuri ole. Työajasta ja työntekopaikasta sekä suorituksesta 

maksettavasta korvauksesta voidaan sopia vapaasti. Työntekijän asemassa näistä määräävät 

työsopimus-, työehtosopimus- ja työaikalait. Työnantaja kustantaa työntekijälleen palkalliset 

vuosilomat, mutta yrittäjä kustantaa lomansa itse. Yrittäjän loma ei oikeuta myöskään 

pidättymään sopimuksen mukaisista suorituksista. Työsuhdeturva soveltuu vain työsuhteisiin, 

joten työnantajalähtöisen yrittäjän toimeksiantosopimus voidaan lähtökohtaisesti irtisanoa ilman 

erityistä perustetta ja jopa ilman määräaikaa, jos sellaisesta ei ole sovittu. Itsenäinen yrittäjä 

huolehtii itse omasta eläketurvastaan ja muista vakuutusmaksuista, jotka työsuhteessa 

pidätettäisiin suoraan palkasta.  

 

Työnantaja pidättää työntekijälle maksettavasta palkasta ennakonpidätyksen ja tilittää sen 

veroviranomaisille. Itsenäisenä yrittäjänä toimiva toimittaa yleensä itse veroja vastaavan määrän 

ennakonkantona veroviranomaisille. Yrittäjä saa siis työsuorituksestaan maksettavan korvauksen 

kokonaan itselleen ja on velvollinen pidättämään veron itse. Kilpailuoikeudellisen määräävän 

markkina-aseman käyttö voi tuoda työnantajalähtöiselle yrittäjälle tiettyä oikeussuojaa. Jos 

toimeksiantaja on määräävässä markkina-asemassa, yrittäjällä voi olla oikeus 

vahingonkorvaukseen toimeksiantosopimuksen perusteettoman päättämisen tai sopimuksesta 

kieltäytymisen perusteella. Työntekijän aiheuttamista vahingoista vastuussa on yleensä 

työnantaja, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallaan tai tuottamuksellisesti. Itsenäinen yrittäjä 

vastaa aiheuttamistaan vahingoista itse ja täysimääräisesti. (Vainio 2007, 270 – 275.) 
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4 NÄENNÄISYRITTÄJYYS ILMIÖNÄ SUHTEESSA NORMAALIIN YRITTÄJYYTEEN 

 

Tilastokeskus määrittelee yrittäjän seuraavasti: ”Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa 

taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai 

yksinäisyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja tai freelancer. Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin 

tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, luetaan yrittäjäksi.” 

Liiketaloustieteessä yrittäjyys on perinteisesti jaettu mahdollisuusyrittäjyyteen ja 

pakkoyrittäjyyteen. Mahdollisuusyrittäjyys viittaa tilanteeseen, jossa yksilö tekee omaehtoisen 

valinnan aloittaa yritystoiminta ja kokee sen positiivisena mahdollisuutena. Pakkoyrittäjyytenä 

pidetään yrittäjyyttä, jonka yrittäjä ei koe johtuvan omasta valinnastaan. Tässä opinnäytetyössä 

ilmiöstä käytetään termiä vastentahtoinen yrittäjyys, koska Suomen sosiaaliturvajärjestelmän 

ansiosta voidaan todeta, että varsinaista pakkoa yrittäjäksi ryhtymiseen ei ole.  

 

Vastentahtoisessa yrittäjyydessä negatiivinen motiivi yritystoiminnan aloittamiseen saattaa syntyä 

esimerkiksi tilanteessa, jossa yksilö kokee, että muita vaihtoehtoja ei ole. Jos esimerkiksi yksilön 

toimialan tai kotipaikkakunnan työllisyystilanne on huono, voi henkilön yrittäjyyspäätös olla 

osittain vastentahtoista. Myös paine jatkaa perheyritystä on joskus koettu vastentahtoisena, 

erityisesti maatalousyrittäjyydessä. Vastentahtoisena alkanut yrittäjyys voi ajan mittaan kuitenkin 

muuttua mahdollisuusyrittäjyydeksi, kun yritystoiminnan edellytykset ja mielekkyys paranevat. 

(Vainio 2007, 123 – 124.) 

4.1 Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät  

Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat henkilötekijät liittyvät vahvasti yksilön persoonallisuuteen ja 

ominaisuuksiin. Kantola ja Kautonen viittaavat Huuskoseen (1992), jonka mukaan halukkuuteen 

ryhtyä yrittäjäksi vaikuttavat persoonallisuuden lisäksi yksilön elämänhallintataidot, 

suoriutumistarve, riskinottokyky ja halu toimia riippumattomasti. Näiden piirteiden lisäksi yksilön 

arvoilla ja asenteilla on vaikutusta yrittäjäksi ryhtymiseen. Henkilötekijöiden lisäksi yksilön 

taustatekijät vaikuttavat yrittäjyyspäätökseen. Ikä, sukupuoli, koulutus ja aiempi työkokemus 

vaikuttavat merkittävästi yrittäjyysimpulssin syntymiseen. Tilannetekijöillä viitataan yksilön 

välittömään ympäristöön ja elämäntilanteeseen, jotka sekä työntävät että vetävät kohti 

yrittäjyyspäätöstä. (Kautonen ym. 2007, 24 – 33.) 
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Monissa tutkimuksissa yrittäjäksi ryhtymisen syiksi jaotellaan työntö- ja vetotekijät. Työntävillä 

tekijöillä viitataan negatiivisiin ja vetävillä tekijöillä positiivisiin vaikuttimiin ryhtyä yrittäjäksi. 

Erilaiset muutokset yksilön elämässä, esimerkiksi työtilanteessa, voivat vaihtoehtoisesti joko 

työntää tai vetää yrittäjyyteen. Kautonen ja Kantola (2007) listaavat yrittäjyyteen vetäviksi 

tekijöiksi liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisen, yrittäjyyden kokemisen luontevana jatkona 

urakehitykselle ja muualta tarjotun mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi. Vetäviksi tekijöiksi on myös 

tunnistettu yksilön halu muuttaa työnkuvaansa luovempaan ja monipuolisempaan suuntaan sekä 

mahdollisuutta sovittaa työ ja perhe-elämä paremmin yhteen. 

 

Työntötekijöistä vahvin on usein työttömyys tai sen pelko. Myös tyytymättömyys omaan työhön 

sekä palkkatyön ja koulutuksen eroavaisuus ovat olleet yrittäjyysimpulssin negatiivisina 

vaikuttimina. Joissakin tapauksissa yrittäjyys on ollut ainoa vaihtoehto työllistyä omalla alalla tai 

kotipaikkakunnalla. Kautosen ja Kantolan (2007) mukaan työntötekijät ovat usein 

näennäisyrittäjyyden ja vastentahtoisen yrittäjyyden taustalla. Vastentahtoiseen 

yrittäjyyspäätökseen vaikuttavat useimmiten palkkatyön heikko saatavuus tai työttömyyden uhka 

sekä työnantajan aloitteesta syntyvä yrittäjyys. (Kautonen ym. 2007, 24 – 33.) 

 

4.2 Näennäisyrittäjyyden tunnusmerkit 

Näennäisyrittäjyydessä motiivi yritystoiminnan aloittamiseen tulee ulkopuoliselta taholta. Usein 

tämä ulkopuolinen taho on entinen työnantaja, joka esimerkiksi ulkoistamispäätöksen perusteella 

tarjoaa henkilölle tilaisuutta jatkaa entistä työtään yrittäjäasemassa. Tällaiset työntekijöistä 

yrittäjiksi siirtyvät henkilöt joutuvat siis työntekijää suojaavan lainsäädännön soveltamisalan 

ulkopuolelle. Työnantajan tavoitteena saattaa olla kustannuksien ja velvollisuuksien välttäminen. 

Jotta yrittäjää voitaisiin kutsua näennäisyrittäjäksi, hänen tulee myös pitää yritystoimintaa 

työsuhdetta huonompana vaihtoehtona. Vaihtoehdottomuus on siis ollut syynä yritystoiminnan 

aloittamiselle. Jos samaa työtä voitaisiin jatkaa työsuhteessa, näennäisyrittäjä olisi valmis 

luopumaan yritystoiminnastaan.  

 

Näennäisyrittäjyyden keskeinen tunnusmerkki on siis toimeksiantajalähtöisyys. Yrittäjyyspäätös 

on syntynyt vahvan ulkoisen impulssin seurauksena. Työnantajayritykseltä tuleva impulssi johtaa 

siihen, että henkilö päättää aloittaa yritystoiminnan. Impulssi voi olla joko työsuhteen 

irtisanominen tai työn tarjoaminen itsenäisen yrittäjän asemassa suoritettavana.  
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Toisena tunnusmerkkinä pidetään työsuhdefunktiota. Työsuhdefunktiolla tarkoitetaan työn 

suorittamista koskevan sopimussuhteen ominaisuuksia. Se viittaa sellaiseen sopimussuhteeseen, 

joka solmitaan tavallisesti työsuhteena. Vainion (2007) mukaan työsuhdefunktio voidaan 

tunnistaa seuraavien piirteiden avulla: 

- yritystoiminta määräytyy toimeksiantajalähtöisesti yrittäjälähtöisyyden sijaan 

- asetelma muistuttaa työsuhdetta 

- työnantajalähtöiseltä yrittäjältä tilataan kestosopimukseen perustuva suorite 

- työnantajayritys kontrolloi ja valvoo työtä salassapito- ja 

kilpailukieltosopimuksin 

- työnantajayritys määrittelee työajan ja työntekopaikan. 

 

Työnantajalähtöisen yrittäjyyden vaikuttimena voi olla työnantajan halu säästää kustannuksissa. 

Näennäisyrittäjyyden tunnusmerkkeihin katsotaan siis kuuluvan myös työnantajan 

säästämistavoite. Jos yrittäjä ei hinnoittele työsuoritustaan siten, että palkkio kattaa myös palkan 

sivukulut, työnantajalle kertyy säästöä. Hintoja kilpailuttamalla työnantajayritys saattaa saada 

työsuorituksen halvemmalla kuin se työntekijän tekemänä maksaisi. Työntekijästä aiheutuvia 

kustannuksia ovat työehtosopimuksen mukainen palkka, eläkemaksut, vakuutusmaksut, 

sosiaaliturvamaksut sekä työntekijän oikeus palkalliseen lomaan. Näennäisyrittäjä vastaa itse 

omasta eläkkeestään, haluamistaan vakuutuksista ja kustantaa myös itse lomansa.  

 

Säästämistavoitteen lisäksi lakisääteisten velvollisuuksien välttämisen katsotaan myös olevan 

työnantajayrityksen saamaa hyötyä. Tämä kiertämistavoite koskee työntekijän irtisanomissuojan 

ja vahingonkorvausoikeudellisen isännänvastuun välttämistä. Työnantajayrityksen tavoitteena on 

siis välttää työsuhteelle luonteenomainen pysyvyys, joka syntyy työntekijän irtisanomissuojasta. 

Vainion (2007) mukaan työnantajayritys pyrkii välttämään tai kiertämään työsuhdetta tai verotusta 

koskevien oikeusnormien soveltumisen. Ne siirtyvät yrittäjän omalle vastuulle. (Vainio 2007, 121 

– 141.) 

 

4.3 Näennäisyrittäjyyden ja perinteisen yrittäjyyden eroavaisuudet 

Näennäisyrittäjyyden ilmiö on tunnistettu muun muassa työttömyysturvalaissa (30.12.2002/1290): 

”Palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, joka itse osallistuu 
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työsuoritukseen ja on pysyvässä toimeksiantosuhteessa pääsääntöisesti yhteen 

toimeksiantajaan, jonka välittömän johdon ja valvonnan alainen hän on.” Tällaisena pidetään 

esimerkiksi yrittäjää, jonka liikeidea perustuu pääasiassa yhden toimeksiantajan edustamiseen. 

 

Myös vahingonkorvauslaissa (31.5.1974/412) on säädetty työntekijään rinnastettavasta 

itsenäisestä yrittäjästä. Käsite soveltuu vain vahingonkorvausoikeudellisiin kysymyksiin, eikä sillä 

ole työoikeudellista merkitystä. Vahingonkorvauslaissa yrittäjän rinnastaminen työntekijään 

arvioidaan toimeksiantosuhteen pysyvyyden, työn laadun ja muiden olosuhteiden perusteella. 

(Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412.) 

 

Lainsäädännön tulkintaan muotoutuneet kriteerit auttavat hahmottamaan työntekijän ja yrittäjän 

erottelua. Oikeuskäytännössä merkitystä on annettu toimeksiantosuhteen kestolle, yrittäjän 

muiden toimeksiantajien määrälle ja toimeksiantajan vaikutusvallalle. Myös yrittäjän 

henkilökohtainen työpanos ja palkatun työvoiman käyttö ovat olleet merkitseviä seikkoja. 

Seuraavissa kappaleissa pyritään määrittelemään perinteisen yrittäjyyden tunnusmerkkejä ja 

tunnistamaan niiden avulla näennäisyrittäjyys ja perinteinen yrittäjyys toisistaan. (Vainio 2007. 

275 – 276.) 

 

4.3.1 Yritysmuoto 

Yritysmuodon valinta vaikuttaa yrittäjän ja yrityksen sekä yrityksen ja yhteiskunnan välisiin 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin eri tavoilla. Eroavaisuuksia on muun muassa: 

- sijoitettavan pääoman määrässä 

- riskin jakaantumisessa yrittäjälle / yritykselle 

- varojen nostamisessa yrityksestä omistajille sekä voitonjaossa 

- päätöksenteossa 

- verotuksessa. 

 

Suomessa toimi 322 232 yritystä vuonna 2011. Pk-yrityksiä oli 315 398 ja niistä pieniä yrityksiä 

311 201. Ammatinharjoittajia oli 25 600 henkilöä ja muita yksinyrittäjiä noin 114 000. Suomen 

Yrittäjien vuonna 2010 toteuttaman Yksinyrittäjäkyselyn perusteella yksinyrittäjien yritysten yleisin 

yhtiömuoto on toiminimi. Sitä käyttää 56 % yksinyrittäjistä. Osakeyhtiö on joka kolmannella 

yksinyrittäjällä. Noin 10 % Yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista nimesi pakkoyrittäjyyden 
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tärkeimmäksi syyksi yksinyrittäjänä toimimiselle. (Yritysrekisterin vuositilasto 2011. Tilastokeskus; 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportteja 16/2012; Yksinyrittäjäkysely 2010.) 

 

 

 

Kuvio 2. Yksinyrittäjien toimialajakauma. (Lähde: Yksinyrittäjäkysely 2010.) 

4.3.1.1 Henkilöyritykset 

Henkilöyrityksiä ovat yksityinen toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Toiminimestä 

käytetään myös termiä yksityinen elinkeinonharjoittaja sekä liikkeen- tai ammatinharjoittaja. 

Henkilöyrityksissä yritystoiminta henkilöityy vahvasti yrittäjään, joka tekee suuren osan yritykselle 

tulevasta työpanoksesta itsenäisesti. Henkilöyrityksissä yrittäjä vastaa itse yrityksen veloista koko 

omaisuudellaan. Yritystoiminnan epäonnistuminen voi siis johtaa tilanteeseen, jossa yrittäjä 

joutuu käyttämään henkilökohtaista omaisuuttaan yhtiön velkojen maksamiseen. 

 

Yksityisessä toiminimessä on vain yksi yrittäjä, joka vastaa koko yrityksen toiminnasta 

henkilökohtaisella riskillä. Koska vastuu on vain yhdellä henkilöllä, tämä voi vapaasti päättää 

yritystä koskevista asioista, tehdä sitoumuksia ja edustaa yritystä esimerkiksi ottamalla velkaa 

yrityksensä nimissä. Yritystoiminnan aiheuttama voitto tai tappio tulee yrittäjälle. Toiminimi ei voi 

maksaa palkkaa yrittäjälle, mutta tämä voi nostaa varoja yrityksestä yksityisottoina eli 

voittoennakkona. Kun yritys toimii normaalisti, yrittäjän ja yrityksen varat on erotettava toisistaan. 

Oikeudellisesti toiminimi on itsenäinen yksikkö, jonka tuloista ja menoista on pidettävä kirjanpitoa. 
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Yrittäjä ei myöskään saa maksattaa omia menojaan yrityksen varoilla. Vasta yrityksen jättäessä 

maksuja maksamatta voidaan yrittäjän henkilökohtaista varallisuutta käyttää yritystoiminnasta 

syntyneiden velkojen maksamiseen. Elinkeinonharjoittajaa verotetaan ansiotulosta kuten 

palkansaajaa eli progressiivisen verotusmenettelyn mukaisesti. Verotuksessa yrityksen tulos ja 

varallisuus lasketaan yhteen yrittäjän muiden tulojen ja varallisuuden kanssa ja yrittäjää 

verotetaan tulojen yhteismäärän ja kokonaisvarallisuuden perusteella. Toiminimeä ei voi myydä 

tai siirtää yrityksenä eteenpäin edes sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Ainoastaan yrityksen 

irtain ja kiinteä omaisuus voi olla yrityskaupan kohteena. (Kinkki & Isokangas. 1999. 135 – 136.) 

 

Avoimessa ja kommandiittiyhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet voivat olla joko 

luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Yhtiömuodot eroavat toisistaan ainoastaan riskin jakautumisen 

ja voitonjaon perusteella. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet vastaavat yritystoiminnasta 

henkilökohtaisesti ja sopivat päätöksenteosta ja voitonjaosta keskenään. Kommandiittiyhtiössä 

vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastuussa yritystoiminnasta ja tekevät päätöksiä. Äänettömien 

yhtiömiesten riski kohdistuu vain sijoitettuun pääomaan, eivätkä he ole oikeutettuja 

päätöksentekoon yrityksessä. Äänetön yhtiömies saa sopimuksen mukaisen korvauksen 

sijoittamalleen pääomalle. Avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten 

yhtiömiesten vastuu sitoumuksista on solidaarista. Solidaarinen vastuu tarkoittaa, että velkoja voi 

periä saatavaansa keltä tahansa yhtiömiehistä edes velkomatta sitä muilta osakkailta. Kukin 

yhtiömiehistä voi tehdä päätöksiä ja sitoumuksia henkilöyhtiön nimissä kysymättä lupaa muilta 

osakkailta ellei oikeutta sopimuksentekoon ole rajoitettu yhtiösopimuksessa. Henkilöyhtiöissä 

yhtiösopimuksen teko on välttämätöntä ja laissa määrättyä. (Sutinen & Viklund. 2004. 98 – 99.) 

 

4.3.1.2 Pääomayritykset 

Pääomayrityksiä ovat osakeyhtiö ja osuuskunta. Niiden hallinto on byrokraattista ja tarkasti laissa 

määriteltyä. Kun pääomayritys on rekisteröity, siitä muodostuu itsenäinen oikeushenkilö, joka 

vastaa omista varoista ja veloistaan, eikä yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta voida käyttää 

yrityksen velkojen maksuun. (Kinkki & Isokangas. 1999. 140 – 141.) 

 

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen tai juridinen henkilö. Perustamisvaiheen 

toimenpiteistä on määrätty osakeyhtiölaissa (21.7.2006/624). Omistajat eli osakkaat sijoittavat 

yhtiöön pääomaa, josta muodostuu yhtiön osakepääoma. Yksityisen osakeyhtiön 
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vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. 

Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa yhtiökokouksessa, kun taas yhtiön hallitus huolehtii 

hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakkaat eivät ole henkilökohtaisessa 

vastuussa yhtiön veloista, mutta pienissä, esimerkiksi yhden hengen osakeyhtiöissä, osakkaat 

joutuvat usein henkilökohtaisella takauksella varmistamaan lainojen saannin yhtiölle. 

Osakeyhtiötä verotetaan irrallaan osakkaistaan 28 % yhtiöveron mukaan. 

4.3.2 Liikeidea 

Yrityksen perustamisvaiheessa on tärkeää määritellä sekä alkavalle yrittäjälle itselleen että 

tuleville sidosryhmille, mikä yrityksen liikeidea on. Liikeidea vastaa kolmeen kysymykseen: mitä 

myydään, kenelle myydään ja millä toimintatavoilla tehokas myyminen onnistuu. Neljäntenä 

ominaisuutena nähdään usein myös yrityksen imago eli millainen kuva yrityksestä halutaan 

välittää asiakkaille. Yrityksen tuote tai palvelu, eli se konkreettinen asia, johon koko liiketoiminta 

perustuu, vaikuttaa eniten yrityksen tulevaan menestymiseen. Toimialalle, jolla on kyseistä 

yritystoimintaa jo ylitarjontaan asti, ei kannata perustaa omaa liiketoimintaansa, ellei yrittäjä pysty 

differoimaan eli erilaistamaan omaa tarjontaansa. Kohderyhmän määrittely on tärkeää siksi, että 

markkinoille on järkevää tuoda vain sellaista tuotetta tai palvelua, josta asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan. Yritystoimintaa suunnitellessa tulee myös määritellä ne toimintatavat, joilla asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Toimintatapojen valinnassa tehdään suunnitelmia siitä, miten yritys 

markkinoi, kuinka palvelu- ja tuotantorakenne muodostetaan, miten tuotteet hinnoitellaan ja 

tarvitaanko ulkopuolista henkilöstöä. Viimeisenä suunnitellaan yrityksen imago eli se mielikuva, 

joka yrityksestä halutaan antaa ulospäin. Imagoon voidaan vaikuttaa liiketilan sijainnilla ja 

ulkonäöllä tai henkilöstön vaatetuksella. (Lojander & Suonpää. 2004. 28 – 29.) 

 

Näennäisyrittäjän liikeidea perustuu pääasiassa työn tekemiseen yhdelle toimeksiantajalle. 

Näennäisyrittäjä myy oman työpanoksensa tietylle asiakkaalle eli toimeksiantajalle. Kohderyhmää 

ei tarvitse määritellä, etenkään jos yrittäjyys on työnantajalähtöistä, koska tällöin entinen 

työnantaja osoittaa selvää kysyntää yrittäjämäiselle työpanokselle. Toimintatapojen valinta on 

suppeaa, koska näennäisyrittäjä työskentelee usein toimeksiantajan tiloissa ja työvälineillä. 

Uuden yrittäjän työsuorituksen hinnoitteluunkin toimeksiantajayritys voi vaikuttaa, etenkin jos 

työsuoritus on mahdollista hankkia halvemmalla muualta. Näennäisyrittäjän ei tarvitse suunnitella 

yritykselleen imagoa, koska asiakkaana on vain yksi toimeksiantaja, jolle toimintaa ei tarvitse 

erikseen markkinoida. 
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4.3.3 Muita tunnusmerkkejä 

Yritystoimintaa ei ole määritelty lainsäädännössä, joten arviointi perustuu vakiintuneisiin 

periaatteisiin ja oikeuskäytäntöön. Yritystoiminnalle ominaisia piirteitä ovat: 

- taloudellinen riski ja suuret investoinnit 

- asiakasjoukko on laaja  

- yrittäjä ”myy” työpalveluksiaan yleisesti ja julkisesti 

- yrittäjältä ostetaan valmis työn lopputulos, jonka laadusta yrittäjä vastaa itse 

- työn lopputuloksesta maksetaan sovittu hinta perustuen kokonaishintaan tai 

tuntiveloitukseen 

- yrittäjän toiminnalle on ominaista voiton tavoittelu  

- yritystoiminta on itsenäistä, suunnitelmallista ja jatkuvaa 

- yrittäjällä on yleensä käytössään omat toimitilat ja työvälineet. 

 

Keskeinen yritystoiminnan tunnusmerkki on riskin ilmeneminen. Riskiä syntyy toiminnan 

yleisyydestä, laajuudesta ja julkisuudesta. Riskin yleisyys ja laajuus tarkoittavat oman tuotteen tai 

palvelun tarjoamista suurelle asiakaskunnalle ja useita yhtäaikaisia toimeksiantoja eri 

toimeksiantajille. Riskin yleisyyteen liittyvät myös yleiskustannukset, joita ei voida kohdistaa 

tietylle tuotteelle tai toimeksiannolle. Yrittäjäriski syntyy, kun yrittäjä sijoittaa varoja toimintaansa. 

Sijoituskohteita ovat toiminnassa tarvittavat tilat, koneet, työvälineet ja palkattu henkilökunta. 

Työntekijöiden määrä sekä toimitilojen ja kaluston arvo nostavat yritystoiminnan riskiä. 

Yrittäjyysriskinä voidaan pitää myös tarvikkeiden, raaka-aineiden ja muun toiminnassa tarvittavan 

vaihto-omaisuuden kuulumista työn suorittajalle eli yrittäjälle. Näennäisyrittäjyyttä puoltavia 

piirteitä ovat siis työvälineiden ja raaka-aineiden kuuluminen tilaajalle, työn suorittaminen 

toimeksiantajan tiloissa ja toimiminen yksin ilman palkattua henkilökuntaa. Tilaajan vastuu 

suorituksen kuluista puoltaa myös yrittäjyysriskin puuttumista. 

 

Yritystoiminnan itsenäisyys tarkoittaa yrittäjän vapautta valita asiakkaansa rajoittamattomasta 

potentiaalisesta asiakaskunnasta. Yrittäjällä on myös vapaus päättää oman yritystoimintansa 

valinnoista ja kehityslinjoista. Yksittäisen suoritteen, esimerkiksi työsuorituksen, osalta toiminnan 

itsenäisyys tarkoittaa yrittäjän vapautta valita suorituksen tekoaika, -paikka, -tapa ja sen 

tuottamiseen osallistuvat tekijät. Erilaiset sopimusvelvoitteet kaventavat toiminnan itsenäisyyttä 
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myös perinteisessä yrittäjyydessä. Näennäisyrittäjyyttä puoltavia seikkoja yritystoiminnan 

itsenäisyyden kannalta ovat toimeksiantajan johto- ja valvontaoikeus, yrittäjän velvollisuus 

suorittaa tehtävät henkilökohtaisesti ja toimeksiantajan asettama rajoitus laajemman 

asiakaskunnan hankkimisesta. 

 

Yritystoiminnalle on ominaista toimitussopimusten keskittyminen yksittäisiin suorituksiin ja niiden 

lopputulokseen. Työsuhteessa ominainen piirre on työsopimuksen pysyvyys ja jatkuvuus. Vaikka 

yritystoiminnassa erilaiset sopimukset voivat olla pitkäkestoisia, sopimussuhteen pysyvyys ja 

kohdistuminen jatkuvan luonteiseen suoritukseen ovat usein merkki näennäisyrittäjyydestä. 

Pelkkää aikaperusteista veloitusta ei voida pitää merkkinä näennäisyrittäjyydestä. (Vainio 2007, 

274 – 277.) 

4.4 Yhdistävät tekijät 

Vaikka näennäisyrittäjyys poikkeaa perinteisestä yrittäjyydestä monella tapaa, tietyt piirteet ovat 

kuitenkin yhteisiä kaikelle yritystoiminnalle. Yrityksen perustaminen sisältää monia vaiheita ja 

tapahtuu samalla tavalla, olipa motiivi ryhtyä yrittäjäksi syntynyt omasta tahdosta tai työnantajan 

ehdotuksesta. Yrityksen perustamisen vaiheet ovat seuraavat: 

- liikeidean määrittely 

- liiketoimintasuunnitelman laatiminen 

- toiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 

- rahoituksen järjestäminen 

- yritysmuodon valinta 

- perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään, kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, 

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 

- kirjanpidon järjestäminen ja vakuutusten ottaminen. 

 

Yritystoiminnan aloitusvaiheessa tarvitaan usein rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi. 

Alkuinvestointien suuruus riippuu toimialasta ja tulevasta liiketoiminnasta. Näennäisyrittäjyydessä 

alkuinvestointeihin ei vaadita suurta pääomaa, jos uusi yrittäjä jatkaa työn tekemistä työnantajan 

tiloissa ja välineillä. Työnantajalähtöisessä yrittäjyydessä alkuinvestointien osuus voi olla vain 

perustamisilmoituksen suuruinen. Toiminimen perustaminen maksaa 105 euroa vuonna 2013, ja 

yritystoiminnan voi aloittaa heti, ellei kyseessä ole luvanvarainen yritystoiminta eikä haeta 

starttirahaa. Kun perustamisilmoitus on kirjattu Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), yritys 
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saa oman yksilöllisen Y-tunnuksen (yritys- ja yhteisötunnus), jota käytetään laskuissa, 

sopimuksissa ja asioidessa kaupparekisterin tai Verohallinnon kanssa. 

 

Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpidon voi ulkoistaa eli ostaa kirjanpitopalvelu 

tilitoimistolta, jos yrittäjä niin haluaa. Ammatinharjoittajan yritystoiminta on yleensä pienimuotoista 

ja perustuu yrittäjän henkilökohtaiseen osaamiseen. Työnantajalähtöisen yrittäjän liiketoiminta on 

usein pienimuotoista ammatinharjoittamista. Ammatinharjoittajalla on oikeus käyttää 

yksinkertaista kirjanpitoa, joka on pääpiirteissään vain tulojen ja menojen kirjausta.  Kirjanpito 

perustuu tositteisiin, joita ovat muun muassa myynti- ja ostolaskut, palkkalaskelmat, käteiskuitit ja 

tiliotteet. Yrittäjän henkilökohtainen talous on pidettävä erillään yrityksen taloudesta, eikä 

esimerkiksi henkilökohtaisia laskuja saa viedä yrityksen kirjanpitoon. Jos ammatinharjoittaja 

käyttää yhdenkertaista kirjanpitoa, tilikausi on aina kalenterivuosi (1.1. – 31.12). Myös 

pienyrityksen on tilikauden päättyessä suoritettava kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka 

sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Toiminimien ja ammatinharjoittajien tilinpäätös ei 

edellytä tilintarkastusta. 

 

Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on yrittäjäneläkevakuutus (YEL), joka maksetaan, jos yrittäjän 

työtulot ovat yli 7303,99 euroa vuodessa (vuonna 2013) ja toiminta kestää yhtäjaksoisesti 

vähintään neljä kuukautta. YeL - maksun suuruus on 22,5 % työtulosta ja yli 53-vuotiailla 23,85 

%. Muita, vapaaehtoisia vakuutuksia ovat tapaturma-, keskeytys-, vastuu- ja 

oikeusturvavakuutukset. Myös liiketilat ja omaisuus kannattaa vakuuttaa onnettomuuksien 

varalta. 

 

Yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, jolla on 

vähintään 8520 euron vuosituloon perustuva lakisääteinen eläkevakuutus (YEL). 

Ansiosidonnaisen päivärahan edellytyksenä on yrittäjän työssäoloehdon täyttyminen. 

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut viimeisen 48 kuukauden ajan vähintään 18 

kuukautta siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Jos yrittäjä ei kuulu 

työttömyyskassaan, hän on oikeutettu Kansaneläkelaitoksen maksamaan peruspäivärahaan. 

Yrittäjän oikeus päivärahaan alkaa, kun työssäoloehto täyttyy ja yritystoiminta on todisteellisesti 

päättynyt. (Perustamisopas alkavalle yrittäjälle, 2013. Hakupäivä 5.5.2013.) 
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4.5 Yhteenveto 

Yrittäjyys jaotellaan mahdollisuusyrittäjyyteen tai vastentahtoiseen yrittäjyyteen sen mukaan 

miten yrittäjyysimpulssi eli päätös aloittaa yritystoiminta, on syntynyt. Mahdollisuusyrittäjä haluaa 

aloittaa toimimisen yrittäjänä, kun taas vastentahtoisen yrittäjän yrittäjyysimpulssi on yleensä 

lähtöisin muualta. Esimerkiksi työnantajalähtöisen yrittäjyyden, jossa yrittäjyysimpulssi tulee 

entiseltä työnantajalta, katsotaan olevan vastentahtoista yrittäjyyttä. Näennäisyrittäjyyttä ilmenee 

esimerkiksi tilanteissa, joissa yksilön toimialalla tai paikkakunnalla ei ole mahdollisuutta työllistyä 

kuin yrittäjänä. Tällöin yrittäjyys voi usein olla vastentahtoista. 

 

Yrittäjyyspäätökseen vaikuttavat lisäksi yksilön henkilötekijät (esim. persoonallisuus) ja 

taustatekijät (esim. ikä ja sukupuoli). Tilannetekijät vetävät tai työntävät kohti yrittäjyyttä eli 

lisäävät tai vähentävät kiinnostusta aloittaa yritystoiminta. Yrittäjäksi ryhtymisen syiksi jaotellaan 

usein työntö- ja vetotekijät. Työntävillä tekijöillä viitataan negatiivisiin ja vetävillä tekijöillä 

positiivisiin vaikuttimiin ryhtyä yrittäjäksi. Vetäviä tekijöitä ovat muun muassa 

liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen, yrittäjyyden kokeminen luontevana jatkona 

urakehitykselle, muualta tarjottu mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi sekä työn ja perhe-elämän 

yhteensovittaminen. Työntötekijöitä ovat muun muassa työttömyys, tyytymättömyys omaan 

työhön sekä palkkatyön ja koulutuksen eroavaisuus. Työntötekijät ovat usein 

näennäisyrittäjyyden ja vastentahtoisen yrittäjyyden taustalla. Vastentahtoiseen 

yrittäjyyspäätökseen vaikuttavat useimmiten palkkatyön heikko saatavuus tai työttömyyden uhka 

sekä työnantajan aloitteesta syntyvä yrittäjyys.  

 

Näennäisyrittäjyydessä motiivi yritystoiminnan aloittamiseen tulee ulkopuoliselta taholta. 

Esimerkiksi entinen työnantaja voi ulkoistamispäätöksen perusteella tarjota henkilölle tilaisuutta 

jatkaa entistä työtään yrittäjäasemassa. Työntekijästä yrittäjäksi siirtyvä henkilö joutuu työntekijää 

suojaavan lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Työnantajan tavoitteena saattaa olla 

kustannuksien ja velvollisuuksien välttäminen. Näennäisyrittäjyyden keskeisiä tuntomerkkejä 

ovat: 

- toimeksiantajalähtöisyys 

- työsuhdefunktio 

- työnantajan säästämis- ja kiertämistavoite. 
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Näennäisyrittäjyyden ilmiö on tunnistettu muun muassa työttömyysturvalaissa (30.12.2002/1290) 

ja vahingonkorvauslaissa (31.5.1974/412).  Tällä ei kuitenkaan ole työoikeudellista merkitystä, 

vaan kummassakin tapauksessa näennäisyrittäjän asemaa voidaan soveltaa vain lakikohtaisiin 

erityiskysymyksiin. Lainsäädännön tulkintaan muotoutuneet kriteerit auttavat hahmottamaan 

työntekijän ja yrittäjän erottelua. Oikeuskäytännössä merkitystä on annettu toimeksiantosuhteen 

kestolle, yrittäjän muiden toimeksiantajien määrälle ja toimeksiantajan vaikutusvallalle. 

 

Näennäisyrittäjyys eroaa perinteisestä yrittäjyydestä monella tapaa, mutta kaikella 

yritystoiminnalla on myös yhteisiä piirteitä. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustamistoimet, 

kirjanpitolain noudattaminen, ilmoitusvelvollisuus, mahdollisen rahoituksen hankkiminen sekä 

yrittäjäeläkemaksujen ja yrittäjien työttömyyskassamaksujen maksaminen. Yritystoiminnalle 

ominaisia piirteitä käytetään apuna, kun halutaan tunnistaa näennäisyrittäjyys perinteisestä 

yrittäjyydestä. Mitä vähemmän toiminnassa esiintyy näitä piirteitä, sitä varmemmin kysymys on 

näennäisyrittäjyydestä. Näihin yritystoiminnalle ominaisiin piirteisiin luetaan muun muassa laaja 

asiakasjoukko, voiton tavoittelu, taloudellinen riskinotto, suuret investoinnit, palkattu henkilökunta 

sekä omat toimitilat ja työvälineet.  
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5 NÄENNÄISYRITTÄJYYS MEDIASSA, ANALYYSI  

Vuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana median uutisointi epätyypillisistä työsuhteista nousi 

valtavaan kasvuun. Epätyypillisiin työsuhteisiin katsotaan kuuluvan osa-aikatyö, määräaikainen 

työ, vuokratyö, kotiansiotyö sekä työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa työskentelevät.  

Mediassa esiintyvät käsitteet ovat usein sekoittuneita. Käsitteet vaihtelevat itsensä työllistäjistä 

pakkoyrittäjiin ja näennäisyrittäjiin. Uutisoinnissa on otettu kantaa erityisesti yksinyrittäjien 

sosiaaliturvan puutteisiin.  

 

Mediassa ilmiötä kutsutaan useimmiten nimellä ”pakkoyrittäjyys”. Yrittäjyyskasvatushankkeen 

internetsivujen mukaan pakkoyrittäjyys ei käsitteenä sovi yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen, 

sillä se luo negatiivisia mielikuvia eikä kannusta yrittäjyyteen. Sivuston mukaan ”pakkoyrittäjyyden 

käsitettä tulisi käyttää harkiten ja miettiä pikemminkin yrittäjyyden todellisia sisältöjä.” Median 

uutisointi ja julkinen keskustelu ilmiöstä on kuitenkin ollut pitkälti negatiivissävytteistä, joten käsite 

on hyvä tunnistaa.   ”Käsitteen todellinen merkitys ei ole selvä tai suoraviivainen, ja niin kutsuttu 

pakkoyrittäjyys voi myös tarjota omanlaisensa yrittäjyysmahdollisuuden eikä sulje pois 

innovatiivisuutta ja kasvua.” (Yvi-hanke 2013, hakupäivä 4.5.2013). 

 

Pakkoyrittäjä on yrittäjä, joka aloittaa yritystoiminnan jonkin ulkopuolelta tulevan motiivin takia. 

Motiivina voi toimia esimerkiksi asuinpaikkakunnan huono työllisyystilanne tai paineet 

perheyrityksen jatkamisesta. Näennäisyrittäjyydessä tai työnantajalähtöisessä yrittäjyydessä 

motiivi yritystoiminnan aloittamiselle tulee entiseltä työnantajalta, joka ulkoistaa yrityksensä 

toimintoja, esimerkiksi säästösyistä. Julkisessa keskustelussa käytetään usein termiä 

”pakkoyrittäjyys” kuvaamaan kaikkia epätyypillisen yrittäjyyden muotoja, vaikka käsitteet tulisi 

erottaa toisistaan.  

 

Seuraavissa luvuissa käydään läpi median uutisointia pakkoyrittäjyyden ilmiöstä viime vuosien 

ajalta. Katsaus on tehty referoimalla uutisia, artikkeleita, radio-ohjelmia ja mielipidekirjoituksia. 

Kappaleeseen 5.5 on koottu synteesi niistä näkökulmista, joita ilmiöstä mediassa esiintyy. 

Kappaleessa 5.6 käsitellään perinteisen yrittäjyyden imagoa ja ihmisten yrittäjyysasenteisiin 
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vaikuttamista yhteiskunnallisin keinoin. Lisäksi pyritään selvittämään, onko näennäisyrittäjyyden 

ilmiö vaikuttanut perinteisen yrittäjyyden imagoon millään tavoin. 

5.1 Ilmiötä selittävät artikkelit 

Kalevan Sunnuntai – liitteessä 20.1.2013 julkaistu reportaasi ”Yrittäjät ahdingossa” käsittelee 

pienyrittäjän sosiaaliturvan ongelmakohtia. Yritysten lukumäärän kasvu on kohdistunut 2000-

luvulla lähes kokonaan alle kaksi henkilöä työllistäviin yrityksiin. Koko Suomen yrityskannasta 

99,8 % on pk-yrityksiä, ja näistä mikroyritysten, eli alle 10 henkilöä työllistävien yritysten, osuus 

on 93,6 %. Artikkelissa on haastateltu Suomen Pienyrittäjät ry:n puheenjohtajaa Harri Jyrkiäistä, 

jonka mukaan noin 180 000 ihmistä työskentelee ammatinharjoittajana oman yrityksen kautta. 

Jyrkiäisen mukaan pienyrittäjien määrä tulee lisääntymään, kun yritykset ulkoistavat aiemmin 

palkkasuhteessa tehdyt työt itsenäisille yrittäjille. 

 

Reportaasi keskittyy yrittäjien sosiaaliturvan ongelmakohtiin. Yrittäjäeläkemaksut, jotka 

muodostavat yrittäjän tulevan eläkkeen ja sosiaaliturvan, ovat yli nelinkertaiset palkansaajan 

eläkemaksuihin verrattuna. Yrittäjä maksaa YeL - maksuja 22,5 – 23,85 prosenttia yrittäjätulosta. 

Pienistä tuloista johtuen moni yrittäjä maksaa mahdollisimman pientä YeL – maksua, jolla tienaa 

noin 300 euron kuukausieläkkeen. Palkansaajan työeläkkeen maksavat työntekijä ja työnantaja 

yhdessä. Palkansaajan osuus työeläkkeestä on 5,15 – 6,50 prosenttia. Moni pienyrittäjä on 

joutunut taloudellisiin vaikeuksiin sosiaaliturvakustannusten kalleuden vuoksi.  

 

Reportaasiin on haastateltu myös taloushallintoalan yrittäjää Veli Jokelaista, jonka mukaan 

pienyrittämisen suurin ongelma on perustoimeentuloturvan puuttuminen yksinyrittäjiltä. Nykyinen 

sosiaaliturvajärjestelmä ei ole riittävä yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi etenkään toiminnan 

alkuvaiheessa, kun yritystulot voivat olla erittäin pieniä. Toisena epäkohtana Jokelainen pitää 

kaikenlaisen yritystoiminnan luokittelua samaan kategoriaan. Hän toteaa, että yhteiskunnallisessa 

kohtelussa ”pienet ammatinharjoittajat ja suuret yritykset pitäisi nähdä eri tavalla”, koska 

pienyrittäjien kannalta tilanne on kohtuuton, kun yrittäjävelvollisuudet ovat pitkälti samat niin 

suuryrityksillä kuin yksinyrittäjilläkin. Jokelainen huomauttaa myös, että pienyrittäjien heikko 

sosiaaliturva saattaa aiheuttaa ongelmia jatkossa myös koko yhteiskunnalle, kun mahdollisimman 

pientä YeL – maksua maksaneet pienyrittäjät siirtyvät eläkkeelle. 
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Artikkelin mukaan joihinkin ongelmiin on kuitenkin jo puututtu. Vuoden alusta voimaan tulleen 

lakimuutoksen ansiosta työttömäksi jäänyt yrittäjä pääsee nyt työttömyysturvalle ilman 

odotusaikaa. Yritystoimintaa ei enää tarvitse keskeyttää useiksi kuukausiksi työttömyysturvaa 

saadakseen, vaan YeL:stä luopuminen sekä ilmoitukset eri rekistereistä poistamisesta ja 

toiminnan keskeyttämisestä riittävät. (Akimo & Alasuutari 2013, 6-11.) 

 

Tyypilliset pakkoyrittäjyydestä kertovat artikkelit ovat ilmiötä selittäviä tekstejä, jotka eivät ota 

kantaa puolesta tai vastaan. Tekstilajina uutinen keskittyy ajankohtaisen tiedon välittämiseen ja 

on tyyliltään neutraalin asiallista. ”Pakkoyrittäjyys vakiintuu työelämässä” – artikkeli on julkaistu 

Yle Uutisten internet-sivuilla 5.7.2012. Se noudattaa samaa rakennetta muiden vastaavien 

tekstien kanssa.  Helsingin Sanomien verkkosivuilla 21.9.2011 ilmestynyt artikkeli on tyyliltään ja 

rakenteeltaan samanlainen. Tyypillinen uutinen pakkoyrittäjyydestä alkaa käsitteen määrittelyllä 

ja tilastotiedolla. Sekä Helsingin Sanomien että Yle Uutisten artikkelit mainitsevat, että ”itsensä 

työllistäjiä / yhden hengen yrityksiä on Suomessa noin 150 000.” Käsitteiden määrittelyn ja 

tilastotiedon lisäksi kerrotaan, millä toimialoilla ilmiötä esiintyy ja kuinka ongelmallista useissa 

tapauksissa on erottaa, onko kysymyksessä palkansaaja vai näennäisyrittäjä. Yle Uutisten 

artikkelissa on haastateltu työelämän tutkija Anu Suorantaa, jonka mukaan näennäisyrittäjyys on 

työnantajan keino välttää työntekijästä aiheutuvia kustannuksia. Suorannan mukaan moni itsensä 

työllistäjä ”joutuu alihinnoittelemaan työnsä ja elämään köyhyysrajalla.” Hän kritisoi yhteiskuntaa 

siitä, ettei se ole pystynyt vastaamaan erilaisiin työn muotoihin eikä pysty näin ollen tarjoamaan 

pienyrittäjille riittävää sosiaaliturvaa. Molemmissa uutisartikkeleissa ilmiötä selitetään asiallisesti 

ja kantaa ottamatta. Varsinaisena tavoitteena on uutisoida työ- ja elinkeinoministeriön 

aloittamasta selvityksestä itsensä työllistäjien ongelmien selvittämiseksi. (Mattila 21.9.2011, 

hakupäivä 6.8.2012; Mölsä 5.7.2012, hakupäivä 22.4.2013.) 

 

Yle esitti 7.3.2013 ohjelman ”Silminnäkijä: Yrittäjäksi pakosta”, jonka mukaan suurin osa itsensä 

työllistäjistä elää köyhyysrajan alapuolella. Ohjelmassa haastateltu metsuri ja Puuliiton hallituksen 

jäsen Lasse Vertanen on sitä mieltä, että yritykset siirtävät työnantajavastuitaan tulevaisuuden 

sosiaaliturvan varaan. Hän toteaa myös, että eläkkeellesiirtymisiän nostajat ovat unohtaneet sen, 

ettei ”näennäisyrittäjille kerry sellaista eläketurvaa, jolla he pystyisivät turvaamaan vanhuutensa 

päivät”. Toimittaja Ami Assulinin mukaan tutkijat puhuvat mielellään pakkoyrittäjyydestä, mutta 

varsinaisia näennäisyrittäjinä toimivia oli vaikea saada puhumaan tilanteestaan julkisesti, vaikka 

ilmiötä esiintyy monella toimialalla. Näennäisyrittäjinä toimii myyjiä, metsureita, autonkuljettajia, 
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av-kääntäjiä, kodinhoitajia ja rakentajia. Tutkija Anu Suorannan mukaan kyse on työn 

halventamisesta: ”Ilmiö on kasvamassa. Työelämän murroksesta kertoo esimerkiksi se, että 

sääntelyjärjestelmä on rakennettu palkkatyösuhteen varaan, kuten työaikalainsäädäntö tai 

vuosilomaoikeus. Se ei koske koko sitä ihmismäärää, joka tekee töitä”. (Assulin 2013, hakupäivä 

5.5.2013.) 

 

Yle uutisoi 7.3.2013 yksinyrittäjien nopeasta velkaantumisesta. Pikavippien ottaminen ja 

erityisesti mikroyritysten maksuhäiriöt ovat rajussa kasvussa. Moni yksinyrittäjä on niin pahassa 

tilanteessa, että liiketoiminnan lopettaminen on ainoa vaihtoehto. Uutisen mukaan 80 % 

perintätoimien kohteena olevista yrityksistä työllistää alle neljä henkilöä. Suunta on huolestuttava, 

sillä alhaisten YeL – maksujen vuoksi yrittäjän sosiaaliturva jää todella pieneksi. (Assulin 2013, 

hakupäivä 5.5.2013.) 

 

5.2 Poliittiset kannanotot 

Erityisesti palkansaajajärjestöt ovat viime aikoina ottaneet voimakkaasti kantaa näennäisyrittäjien 

sosiaaliturvan ongelmiin. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n jäsenlehti 

Palkkatyöläisen numerossa 5/2011 on laaja kirjoitus itsensä työllistäjistä. Työelämätutkija ja 

SAK:n hankekoordinaattori Anu Suoranta on huolissaan työelämän ilmiöstä, jossa ”työtä 

siirretään työsuhteen ulkopuolelle”. Suorannan mukaan ”kysymys on palkkatyösuhteen 

murtamisesta”, joka ”nakertaa ammattiyhdistysliikkeen perustuksia”. Jotkut ammattiliitot 

hyväksyvät näennäisyrittäjät jäsenikseen, mutta palkansaajien työttömyyskassojen jäseniä 

itsensä työllistäjät eivät voi olla. Suorannan mielestä pääsy työttömyyskassan jäseniksi tulisi 

avata myös itsensä työllistäjille ja samalla kehittää yrittäjäryhmän kollektiivista neuvotteluoikeutta, 

jotta yrittäjätyön alihinnoittelulta vältyttäisiin. Artikkelissa todetaan myös, että näennäisyrittäjä 

ansaitsee yleensä vähemmän kuin samaa työtä työsuhteessa tekevä. Lisäksi köyhyys on 

yleisempää kuin työsuhteessa olevilla. Ongelmana on, että itsensä työllistäjät eivät pysty 

hinnoittelemaan palkkioitaan siten, että ne kattaisivat myös eläkkeen ja sosiaaliturvan kulut. 

Näennäisyrittäjän olisi laskutettava kaksinkertainen tuntipalkka, jos hän ”haluaa yltää samaan 

verotettavaan tuloon kuin samaa työtä palkkatyösuhteessa tekevä”. (Pajunen, 2011. Hakupäivä 

22.4.2013.) 
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SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly ilmaisi vuoden 2013 Vappupuheessaan huolensa ilmiöstä, jossa 

yritykset siirtävät työnantajavastuita työntekijöiden ja yhteiskunnan kannettavaksi: ”Se näkyy 

muun muassa työaika- ja palkkajoustoina, nollasopimuksina sekä osa-aika- ja vuokratyön 

teettämisenä. Raadollisimmillaan tilanne on se, että heti kun yrityksen talous tai toiminta sakkaa, 

työntekijöitä irtisanotaan tai toiminnot ulkoistetaan”. Myös SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja 

Matti Huutola on sitä mieltä, että epätyypilliset työsuhdemuodot tulisi huomioida paremmin 

lainsäädännössä: ”Erilaiset työllistymismuodot ovat tulleet jäädäkseen. Onko sitten sopimus- ja 

lainsäädäntöturva huomioinut myös ns. epätyypillisten työsuhteiden vähimmäisehdot? Mielestäni 

ei ole”. Ammattiliittojen jäsenlehdissä näennäisyrittäjyys eri muotoineen tuomitaan vahvasti. 

Tyypillisesti kirjoituksissa nostetaan esille vain näennäisyrittäjyydestä aiheutuvat ongelmat, eikä 

positiivisia näkökulmia tuoda esille. (Lyly, 2013. Hakupäivä 5.5.2013; Huutola, 2012. Hakupäivä 

22.4.2013.) 

 

Kansanedustaja (sd.) Jukka Kärnän mielipidekirjoitus on julkaistu 14.12.2011 Etelä-Saimaa – 

lehden verkkosivuilla. Kärnän mukaan pakkoyrittäjien palkkiot ovat olemattomia, eikä työajoissa 

noudateta lainsäädäntöä. Työnantaja sanelee ”työsopimuksen” kaikki ehdot ilman lainsäädännön 

tuomaa minimiturvaa. Kärnä kritisoi niitä, jotka kutsuvat ilmiötä itsensä työllistämiseksi ja vetoavat 

globaalin markkinatalouden työelämään tuomiin muutoksiin. Hän kutsuu tilannetta työn 

polkumyynniksi, sillä tämä ”työssäkäyvien köyhien joukko, ei tule toimeen edes tekemällä täysiä 

työpäiviä”. Nykyisen kilpailulainsäädännön vuoksi pienyrittäjille ei voida neuvotella kollektiivista, 

minimityöehdot takaavaa sopimusta. Minimityöehdot takaava sopimus vastaisi nykyisen 

lainsäädännön mukaan laitonta kartellia. Kärnän mukaan näennäisyrittäjille tulisi antaa oikeus 

työttömyyskassan jäsenyyteen, sillä tällä hetkellä ammattiyhdistykset eivät voi puuttua 

näennäisyrittäjien kohtaamiin ongelmiin. (Kärnä, 2011. Hakupäivä 2.5.2013.) 

 

5.3 Ilmiön kieltäminen ja vähättely 

Kotkan yrittäjien puheenjohtaja Raimo Pippola on julkaissut oman mielipiteensä vastaukseksi 

kansanedustaja Jukka Kärnälle Kouvolan Sanomien verkkosivulla 23.12.2011. Pippolan mukaan 

”pakkoyrittäjyys on termi, jota käytetään kun yrittäjyys halutaan tuoda esille negatiivisessa 

valossa”. Hän lisää, että ”valtaosa yksinyrittäjistä nauttii työstään ja tekee työtään tyytyväisenä”. 

Pippola on sitä mieltä, että yrittäjät eivät halua ”yrittää SAK:n siipien suojassa”, vaan ”vapautta 

toimia yrittäjänä ja kantaa yrittäjänvastuunsa kuten tähänkin asti”. Kärnän mielipiteessä mainittiin 
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vuokratuoliparturi esimerkkinä pakkoyrittäjästä. Pippolan mukaan vuokratuoliyrittäjyys on hyvä 

esimerkki siitä, kuinka yritystoiminnan voi aloittaa pienillä kustannuksilla, vähällä vaivalla ja saada 

samalla alalla jo pitempään toimineelta kollegalta hyviä ohjeita. Hän lisää, että epätyypillisiä 

työsuhteita on olemassa ”pelkästään siitä syystä, että jotkut yrittäjät haluavat ainakin aluksi apua 

ja selkeät ohjeet toimintavoilleen, ja jotkut työntekijät vastoin ay-liikkeen tahtotilaa haluavat tehdä 

työtään osa- tai määräaikaisesti”. Pippola on Kärnän kanssa samaa mieltä siitä, että yrittäjän on 

kuitenkin osattava hinnoitella työpanoksensa niin, että se kattaa myös yrittäjämaksut. Hän 

muistuttaa Kärnää myös kahdesta Suomessa toimivasta yrittäjien työttömyyskassasta, joiden 

jäsenyys on ollut yrittäjille mahdollinen jo vuodesta 1995. (Pippola 2011. Hakupäivä 2.5.2013.)  

 

30.1.2013 lähetetyssä Yle Radio 1:n Ykkösaamu – ohjelmassa toimittaja haastattelee Suomen 

yrittäjien puheenjohtajaa Mikko Simolinnaa ja Suomen Uusyrityskeskukset – yhdistyksen 

puheenjohtajaa Pekka Tsuparia. Kun toimittaja ottaa esille kysymyksen pakkoyrittäjien 

sosiaaliturvan ongelmakohdista, Simolinna vastaa: ” Yrittäjyyteen kuuluu aina riski, ja kun 

yrittäjyyteen ryhtyy, sitä riskiä pitää sietää. Kaikille yrittäjyys ei sovi, pakkoyrittäjyyttä ei ole, kyllä 

kaikki yrittäjyys on aina vapaaehtoista.” Pekka Tsupari sanoo olevansa samaa mieltä. (Yle Radio 

1:n Ykkösaamu 30.1.2013. Hakupäivä 22.4.2013.) 

 

Mediassa esiintyville kommenteille on hyvin tyypillistä vähätellä ilmiötä tai kieltää 

pakkoyrittäjyyden olemassaolo kokonaan. Erityisesti tähän syyllistyvät ns. yrittäjyyttä edistävät 

järjestöt ja valtiojohtoiset organisaatiot. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus kieltää 

pakkoyrittäjyyden olemassaolon Suomen Yrittäjien 28.11.2011 julkaisemassa internet-

tiedotteessa. Hän toteaa, että itsensä työllistäjät ja yksinyrittäjät luovat toiminnallaan kasvua ja 

hyvinvointia yhteiskuntaan ja pakkoyrittäjyydestä puhuminen ”luo perusteettoman varjon laajan 

itsensä työllistävien joukon ylle.” Hän huomauttaa myös, että ulkoistamisen myötä syntynyt 

yrittäjyys tarjoaa yrittäjälle mahdollisuutta tarjota osaamistaan suuremmalle asiakaskunnalle. 

Järventaus ei kuitenkaan kiellä itsensä työllistäjien ja muiden pienyrittäjien toimintaolosuhteiden 

ja toimeentulomahdollisuuksien kehittämistarpeita. Hän toteaa lisäksi, että yksinyrittäjien 

tilanteesta huolta kantavat palkansaajajärjestöt ovat itse syypäitä osaan ongelmista: työntekijän 

palkkaaminen on liian riskialtista ja kallista suurelle osalle yksinyrittäjistä. Järventaus vaatiikin 

avointa keskustelua siitä, miten pienyrittäjien kasvumahdollisuuksia voitaisiin tukea. (Suomen 

Yrittäjät, hakupäivä 3.5.2013.) 
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Myös Taloussanomien artikkeliin ”Paha valinta: vuokrarengiksi vai pakkoyrittäjäksi?” haastateltu 

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala on sitä mieltä, että pakkoyrittäjyydestä käyty 

keskustelu on suurenneltua: ”Ei voi kiistää, ettei joku olisi joskus pakolla ryhtynyt yrittäjäksi, aina 

löytyy esimerkki. Mutta 95 prosenttia yrittäjistä on yrittäjiä omasta tahdostaan”. Kujala haluaa 

myös herätellä työmarkkinajärjestöjä tarkkailemaan omaa toimintaansa: ” Mikä intressi ay-

liikkeellä on tuomita ihmisiä, jotka työllistävät itsensä? On vain myönteistä, että ihmiset ottavat 

esimerkiksi yrittäjyyden avulla vastuun itsestään ja omasta tulevaisuudestaan”. Uutisessa on 

haastateltu myös henkilöstövuokrausyhtiö Sihdin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Annalaa, jonka 

mukaan koko epätyypillisten työsuhteiden käsite on vanhentunut: ”Mikä sitten olisi se tyypillinen 

työsuhde tänään? Ei se ole ainakaan sitä, että ollaan 40 vuotta saman yhtiön palveluksessa”. 

(Korhonen, 2011. Hakupäivä 6.8.2012.) 

 

5.4 Mielipidekirjoitukset, blogit ja kolumnit 

Hanna Kuntsi (Sd.) on kirjoittanut blogissaan itsensä työllistäjien turvattomuudesta. Kuntsin 

mukaan itsensä työllistäjien ryhmä ”jää järjestelmän sokeaksi pisteeksi, kun mietitään vaikkapa 

työttömyysturvaa”, koska ryhmän määrittely on niin hankalaa. Näennäisyrittäjät ovat 

väliinputoajia, koska heidän toiminnassaan eivät täyty yrittäjyyden tai palkansaajan tunnusmerkit. 

Työn hinnoittelu ei ole pelkästään yrittäjän omissa käsissä, vaan saatavaan tuloon vaikuttavat 

alan yleinen palkkataso, kilpailu ja toimeksiantajan budjetti. Palkkiolla pitäisi kuitenkin tulla 

toimeen ja kattaa vielä oma sosiaali- ja eläketurvansa. Kuntsi toteaa myös: ”Näennäisyrittäjyys ei 

tuota lisää työllisyyttä, ei kasvata kansantaloutta, eikä lisää ihmisten hyvinvointia”. Hän muistuttaa 

myös Espoon verotoimiston yritysosaston tekemästä ennakkopäätöksestä, jonka mukaan 

hiusalan sopimusyrittäjät määritellään palkansaajiksi. Myös työvoimaviranomaiset hyväksyvät 

vain yhdelle toimeksiantajalle työtä tehneet yrittäjät välittömästi oikeutetuksi työttömyysturvaan, 

kun sopimus on päättynyt. (Kuntsi, 2010. Hakupäivä 2.5.2013.) 

 

Tuomas Enbusken kolumni Helsingin Sanomien Nyt - liitteessä 8.3.2013 on kannanotto Helsingin 

Sanomissa ilmestyneeseen artikkeliin, jossa kerrottiin maahanmuuttajien joutuvan usein 

pakkoyrittäjiksi Suomessa. Enbusken kolumnissa ”Marisevat pakkoyrittäjät” annetaan ymmärtää, 

että ”suomalainen pakkoyrittäjä puolestaan on usein esimerkiksi vapaa toimittaja, jota iso 

mediatalo ei halua palkata, mutta jolta talo ostaa kuitenkin säännöllisesti juttuja.” Lisäksi 

mainitaan, että kuvatunlaisessa yrittäjyydessä on ”paljon vähemmän pakkoa kuin oikeassa 
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yrittäjyydessä.” Kolumnissa tarjotaan myös ratkaisu pakkoyrittäjyyden kitkemiseksi. Tämä 

tapahtuisi siten, että kaikilla olisi ”absoluuttinen oikeus työhön”. Oikeus työhön toteutuisi ”siten, 

että jonkun toisen yrittäjän olisi pakko työllistää työtön ihminen. Eli pakko siirrettäisiin työntekijältä 

työnantajalle.” Enbusken kolumnin kaltaisia vähätteleviä ja osin ivallisiakin kannanottoja ei 

pakkoyrittäjyyden ilmiöstä löydy montaa. (Enbuske 2013, hakupäivä 27.4.2013.) 

 

Tuula-Liina Varis on kirjoittanut kärkkään vastineen Enbusken kolumniin, ja se on julkaistu 

Kansan Uutiset – verkkolehdessä 23.3.2013. Variksen mukaan ”Suomeen on syntynyt 200 000 

hengen ryysyköyhälistö”, joka koostuu pääasiassa pakkoyrittäjistä. Hän mainitsee esimerkkinä 

siivoojat, vuokratuoliyrittäjät, toimittajat ja taiteilijat. Toimeksiantajan ote pienyrittäjästä on vahva, 

koska jotain työtä on pakko tehdä. Mediatalojen työntekijöitä kuohutti vastikään tieto siitä, että 

kaupalliset tv-kanavat ulkoistivat kääntämisen toimistolle, joka leikkasi kääntäjille maksettavia 

palkkioita. Myös muut mediakonsernit käyttävät freelance-toimittajien palveluksia, ja kirjoittaja 

vihjaakin Enbusken ”nuolaisseen toimeksiantajaansa, jottei oma leipä vaarannu”. Työelämän 

rakennemuutoksesta seuraa tilanne, jossa myös palkkatöissä olevien ansiotaso laskee, kun 

työnantajat saavat näennäisyrittäjien työvoiman halvemmalla kuin palkkasuhteisen työntekijän. 

(Varis, 2013. Hakupäivä 2.5.2013.) 

 

Ilkka Partanen näkee blogissaan yrittäjyyden ja pakkoyrittäjyyden molemmat puolet. Partanen 

toteaa, että tuomitsijat näkevät pakkoyrittäjyydessä työnantajan tilaisuuden säästää 

henkilöstökuluissa ja helpottaa irtisanomisia ulkoistamalla, kun taas ilmiön puolustajat näkevät 

sen mahdollisuutena hyödyntää osaamistaan ja toisen palveluksessa kerättyä kontaktiverkostoa. 

Tilanteen tulkinta on hyvin erilaista riippuen siitä, miltä kannalta ilmiötä seuraa. Partanen 

huomauttaa, että jos verottaja tulkitsee yhdelle toimeksiantajalle työskentelevän yrittäjän 

työsuhteiseksi, kaikki työnantajamaksut lankeavat työnantajayritykselle takautuvina, ”mikä ei liene 

tavoitteena pakkoyrittäjyyttä harjoittaneelle”. Lisäksi hän kehuu Nokiaa sen toiminnasta 

irtisanomisten yhteydessä, koska yritys antoi entisille työntekijöille pääomalainoja avustaen näitä 

”start-up – hengessä”. Partanen tuomitsee pakkoyrittäjyyden niissä tapauksissa, kun henkilö, jolla 

ei ole yrittäjäedellytyksiä, ulkoistetaan toiminimelle. Toisille yrittäjyys ja sen tuomat paineet ovat 

helpompia sietää kuin toisille. Partasen mielestä pakkoyrittäjyys ilmiönä ”tahraa yrittäjyyden 

houkuttavuutta ja on omiaan luomaan myrkyllisiä asenteita yrittämistä kohtaan” sekä ”luo 

ainoastaan yksipuoleisen kielteisiä mielikuvia yrittäjyydestä”. (Partanen 2013. Hakupäivä 

22.4.2013.) 
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5.5 Mediassa esiintyvät näkökulmat 

Tyypillisesti uutinen on asiatyylinen ja keskittyy kertomaan aiheestaan kaiken todennettavissa 

olevan tiedon. Uutinen ei saa ilmentää kirjoittajansa mielipidettä, vaan lukijalle kerrotaan aiheesta 

tarpeellinen faktatieto käsitteiden ja tilastojen avulla. Pakkoyrittäjyydestä kertovat, ilmiötä 

selittävät artikkelit on usein rakennettu uutisoinnin arvoisen tapauksen ympärille. Näitä ovat muun 

muassa Työ- ja Elinkeinoministeriön teettämä tutkimus itsensä työllistäjien ongelmista sekä 

vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos, jonka ansiosta työttömäksi jäänyt yrittäjä on oikeutettu 

työttömyysturvaan ilman odotusaikaa. Pakkoyrittäjyyden ilmiötä selittävissä artikkeleissa 

kuvataan usein yhteiskunnan ja itsensä työllistäjän tai työnantajan ja näennäisyrittäjän välisiä 

eturistiriitoja. Yhteiskunta ei ole pysynyt mukana työelämän murroksessa, eikä pysty vastaamaan 

työnteon uusiin muotoihin. Tämä ilmenee pienyrittäjien nopeassa velkaantumisessa ja 

toimeentulon niukkuudessa. Moni yksinyrittäjä jättää kalliit yrittäjäeläkemaksut maksamatta, 

jolloin myös yrittäjän sosiaaliturva jää olemattoman pieneksi. Työnantajat haluavat välttää 

työntekijöistä aiheutuvat kustannukset ja ulkoistavat palkkasuhteet toiminimille. Yhteiskunnan 

määrittelemät yritysvastuut lankeavat lähes samanarvoisina sekä pienyrittäjille että suuryrityksille.  

 

Palkansaajajärjestöt ja poliittisten puolueiden edustajat ovat myös kirjoittaneet 

pakkoyrittäjyydestä jäsenlehdissään. Ammattiyhdistysliikkeet ovat huolissaan yksinyrittäjien 

kollektiivisen neuvotteluoikeuden puuttumisesta, mikä johtaa työsuorituksen alihinnoitteluun. 

Tämä johtaa tilanteeseen, jossa samaa työtä palkkasuhteessa tekevä työntekijä tienaa enemmän 

kuin yrittäjä. Palkkatyösuhteen muuttuminen yrittäjyydeksi on kirjoituksissa nähty työn 

polkumyyntinä ja yrityksenä murtaa perinteinen työnteon malli. Kuntien ja yritysten 

ulkoistamispäätösten taustalla nähdään halu siirtää työnantajavastuut työntekijöille ja 

yhteiskunnalle. Pienyrittäjien sosiaaliturvan ongelmat ja Yel – maksujen kalleus ovat ongelmia, 

joihin ammattiyhdistysliike ei voi puuttua, sillä yrittäjät eivät voi kuulua palkansaajien 

työttömyyskassoihin. Poliittisissa kannanotoissa korostuvat siis sopimusoikeuden ja 

lainsäädännön uudistustarpeet, joilla tulisi parantaa itsensä työllistäjien asemaa. 

 

Erityisesti yrittäjyyteen kannustavat järjestöt ovat sitä mieltä, että pakkoyrittäjyyden mediassa 

saama huomio on suurenneltua. Kirjoittajat vetoavat yritystoiminnalle tyypilliseen riskiin, joka 

mahdollistaa taloudellisen voiton ja omaisuuden kasvattamisen. Yritystoiminta tuo 
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kansantaloudellista kasvua ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle muun muassa verotulojen ja 

työllistämisen ansiosta. Epätyypillisten työsuhteiden katsotaan lisääntyneen, koska kysyntää 

työnteon erilaisille muodoille on sekä työnantajien että työntekijöiden suunnalta. Vaikka kirjoittajat 

tyypillisesti kieltävät tai vähättelevät pakkoyrittäjyyden ilmiötä, he kuitenkin myöntävät että 

pienyrittäjien asemassa on kehittämistarpeita. 

 

Mielipidekirjoituksille, blogeille ja kolumneille on tyypillistä, että niiden kirjoittaja on valinnut 

lähestymistavakseen provosoivan otteen. Provokaatiolla on tarkoitus herättää lukijoissa tunteita ja 

saada aikaan lisää keskustelua aiheesta. Kirjoittajat ilmaisevat selvän mielipiteensä ilmiöstä ja 

tarjoavat yleensä myös oman ehdotuksensa ongelmien ratkaisemiseksi.  

 

Mediakatsauksen perusteella voidaan todeta, että mielipiteet pakko- ja näennäisyrittäjyydestä 

ovat erittäin mustavalkoisia. Yrittäjyysasenteita vahvistavien järjestöjen edustajat tyypillisesti 

kieltävät tai vähättelevät ilmiöiden olemassaoloa, kun taas ammattiyhdistysliikkeiden ja poliittisten 

puolueiden edustajat ottavat hyvin voimakkaasti kantaa ja tuomitsevat ilmiön olemassaolon. 

Kaikesta mediassa ilmenevästä uutisoinnista voidaan päätellä myös se, että vastentahtoisen 

yrittäjyyden eri muodot eivät ole yleisölle tuttuja. Termit pakko- ja näennäisyrittäjyys tulisi erottaa 

toisistaan, vaikka ne ilmiöinä ovatkin hyvin lähellä toisiaan.  

 

Mediassa on keskitytty kuvaamaan ilmiöön liittyviä negatiivisia piirteitä. Tämä johtuu osaltaan 

siitä, että yrittäjyys on perinteisesti nähty mahdollisuutena; yksilö haluaa aloittaa yritystoiminnan 

sen vapauden ja itsenäisyyden vuoksi. Yrittäjyyttä ei koeta mahdollisuutena, kun paine 

yritystoiminnan aloittamiseen tulee muualta kuin yksilöstä itsestään. Koska yrittäjyys ei ole ollut 

vapaaehtoista, se herättää paljon mielipiteitä ja ennakkoluuloja. Ilmiön ohessa uutisoidut 

pienyrittäjien sosiaaliturvan ongelmat ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden puute koskettavat 

kuitenkin myös niitä yksinyrittäjiä, joiden yritystoiminta on alkanut mahdollisuusyrittäjyytenä. 

Yrittäjyyttä edistävät organisaatiot ovatkin kritisoineet mediaa, joka luo turhan negatiivisia 

asenteita yrittäjyyttä kohtaan kutsumalla itsensä työllistämistä pakkoyrittäjyydeksi. 

 

5.6 Perinteisen yrittäjyyden imago  

Suomalaisen Työn Liiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Uusyrityskeskukset ry:n vuonna 2011 

teettämä Yrittäjyysilmapuntari 2011 – tutkimus osoitti, että yrittäjyysilmapiirin koetaan 
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heikentyneen. Tutkimus toteutettiin kahdelle kohderyhmälle. Osatutkimus 1 mittasi yrittäjyyteen 

liittyvää yleistä ilmapiiriä uusyrittäjien keskuudessa ja osatutkimus 2 suuren yleisön 

yrittäjyysmielipiteitä. Tutkimukseen osallistui 1 088 uusyrittäjää ja 1 178 suuren yleisön edustajaa. 

 

Tutkimus osoitti, että suomalaiset ymmärtävät yrittäjyyden kansantaloudellisen merkityksen 

hyvinvoinnille ja työllisyydelle. Vastaajat olivat sitä mieltä, että yrittäjyys on Suomen työllisyyden 

avain ja talouskasvun moottori sekä tärkeä verotulojen ja kilpailukyvyn lähde. Yrittäjyyttä tulisi 

vastanneiden mukaan myös edistää eri tavoin. Kuitenkin yrityksen perustamista harkitsee 

aikaisempia tutkimuksia harvempi, yrittäjyyttä ei koeta yhtä houkuttelevaksi kuin ennen ja 

yrittäjyysilmapiirin koetaan heikentyneen. Vastaajat olivat lisäksi sitä mieltä, että yrittäjyys on 

pikemminkin toimeentulon lähde kuin keino rikastua. Vastaajien enemmistön mukaan kouluissa ei 

kannusteta riittävästi yrittäjyyteen.  

 

Yrittäjyyden houkuttavuus on laskenut nopeasti vuoden 2006 Yrittäjyysilmapuntari – 

tutkimuksista, jolloin 46 % vastaajista piti yrittäjyyttä vähintään melko houkuttelevana. Vuonna 

2010 vastaajista 34 % ja vuonna 2011 vain 32 % vastaajista piti yrittäjyyttä houkuttelevana. 

Suurin osa pitää palkkatyötä yrittäjyyttä parempana vaihtoehtona. Yhdeksän kymmenestä 

yrittäjästä uskoo omaan uravalintaansa, mutta vain vajaa kolmannes suomalaisista on 

kiinnostunut siirtymään yrittäjäksi. Yrittäjyyden puolesta puhuvina tekijöinä vastaajat mainitsivat 

vapauden, itsenäisyyden ja mahdollisuuden toteuttaa itseään. Velkaantuminen, taloudellinen riski 

ja verotus koettiin yrittäjyyttä vastaan puhuviksi tekijöiksi. (Tuurna, 2011. Hakupäivä 6.5.2013.) 

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – raportti vuodelta 2011 osoittaa, että suomalaisten 

yrittäjyystaidot ja liiketoimintamahdollisuuksien havainnointi on korkeatasoista, mutta ”hyvät 

yrittäjyystaidot ja positiiviset yrittäjyysasenteet eivät näytä täysimääräisesti muuntuvan 

yrittäjyysaktiivisuudeksi”. Suomessa on paljon hyödyntämätöntä yrittäjyyspotentiaalia, sillä noin 

neljännes aikuisväestöstä havaitsee hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja omaa yrittäjyyteen 

tarvittavat taidot, mutta ei toimi yrittäjänä. Kuitenkin työntekijöiden yrittäjyysaktiviteetti on 

Suomessa korkea. Tämä tarkoittaa työntekijän yrittäjämäistä toimintaa olemassa olevassa 

organisaatiossa. Yritteliäät työntekijät siis kehittävät uusia tuotteita ja palveluita sekä 

liiketoimintaa työnantajansa lukuun. Tutkijoiden mukaan suomalaisten yrittäjyyspotentiaali saattaa 

kanavoitua työntekijöiden yrittäjämäiseen toimintaan. (Stenholm, ym. 2012. Hakupäivä 6.5.2013.) 
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Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten yrittäjyyttä koskeviin asenteisiin ja 

valmiuksiin. Päämääränä on saada yhä useampi ryhtymään yrittäjäksi ja toimimaan 

yrittäjämäisesti. Lähtökohtana on ajatus siitä, että yrittäjäksi voi oppia ja kasvaa.  Yhteiskunnan 

taholta lähtevä yrittäjyyden vahvistaminen perustellaan ja oikeutetaan yrittäjyyden positiivisilla 

vaikutuksilla yhteiskuntaan ja erityisesti talouteen. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteina on muun 

muassa uusien yritysten syntyminen, yritysten toiminnan tehostaminen ja liikeideoiden 

kehittäminen sekä yksilö- ja ryhmätason yrittäjämäisten valmiuksien kehittäminen. (Yvi-hanke 

2013. Hakupäivä 7.5.2013.) 

 

1990 – luvun laman aiheuttaman vaikean työllisyystilanteen aikana yrittäjyyskasvatus sai 

työvoima- ja elinkeinopoliittisen merkityksen. Todettiin, että yhteiskunnan pitää tarjota 

omatoimisen elannon hankintaan tai työmarkkinakelpoisuuden vahvistamiseen liittyvää 

koulutusta. Koulujen tehtäväksi tuli kannustaa nuoria harkitsemaan yrittäjyyttä palkkatyön 

vaihtoehtona. Opetusministeriö osallistuu yrittäjyyskasvatukseen yhdessä eri työelämätahojen ja 

järjestöjen kanssa. Ministeriön tavoitteena on vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja 

lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden vahvistaminen kattaa 

koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Yrittäjyyskasvatuksen 

edistämisen strategia Suomessa perustuu hallitusohjelman linjauksiin, keskushallinnon normi- ja 

informaatio-ohjaukseen, opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen, yrittäjien pedagogisten 

valmiuksien kehittämiseen, kehittämishankkeisiin sekä tutkimukseen ja arviointiin. 

(Opetusministeriö, 2009. Hakupäivä 7.5.2013.) 

 

Yrittäjyysilmapuntari 2011 – tutkimuksen mukaan suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on 

siis pääosin myönteistä.  Enemmistö työikäisistä valitsisi kuitenkin palkkatyön yrittäjyyden sijasta. 

GEM - tutkimuksen tutkijat totesivat, että suuri osa suomalaisten yrittäjyyspotentiaalista 

kanavoituu sisäiseen yrittäjyyteen, jolloin yksilö toteuttaa yritteliäisyyttään palkkatyösuhteessa. 

Tässä valossa näennäisyrittäjyys ei siis välttämättä ole negatiivinen ilmiö. Yrittäjyysilmapuntari 

2011 – tutkimus osoitti, että taloudellinen riski, mahdollinen velkaantuminen ja yrityksen 

hallinnollisen puolen hoitaminen olivat suurimmat syyt siihen, miksi tutkimukseen osallistujat eivät 

aloittaisi omaa yritystoimintaa. Voidaan siis todeta, että näennäisyrittäjyys ilmiönä ei ole tahrannut 

perinteistä yrittäjyyskuvaa, vaan syypäitä ovat yhteiskunnan yrityksille asettamat velvoitteet ja 

epävarmuus niistä suoriutumisesta. Yrittäjyyskasvatuksella yhteiskunta pyrkii edistämään 

yrittäjyyttä lisäämällä yrittäjyyteen liittyviä positiivisia asenteita. Pyrkimyksenä on uusien yritysten 
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perustaminen. Pakkoyrittäjyys ei siis käsitteenä sovi yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen, sillä 

se luo negatiivisia mielikuvia, eikä kannusta yrittäjyyteen.  
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6 POHDINTAA JA PÄÄTELMIÄ 

Opinnäytetyön keskeisenä tutkimusongelmana oli selvittää, miksi julkinen keskustelu 

näennäisyrittäjyyden ympärillä on ollut pääsääntöisesti negatiivista. Mediassa termiä 

pakkoyrittäjyys käytetään usein kuvaamaan kaikkia itsensä työllistämisen muotoja. Kuitenkin 

pakkoyrittäjyys, näennäisyrittäjyys ja työnantajalähtöinen yrittäjyys tulisi ymmärtää eri ilmiöiksi. 

On siis selvää, että käsitteiden määrittely myös suurelle yleisölle on tärkeää.  

 

Suomen sosiaaliturvan ansiosta voidaan todeta, että varsinaista pakkoa ryhtyä yrittäjäksi ei ole. 

Ilmiötä tulisikin kutsua vastentahtoiseksi yrittäjyydeksi. Vastentahtoista yrittäjyys on silloin, kun 

yksilö kokee, ettei muita työllistymismahdollisuuksia ole. Ilmiötä esiintyy tilanteissa, joissa 

paikkakunnan tai toimialan työllistymismahdollisuudet ovat huonot tai toimiala on tyypillisesti 

yrittäjävetoinen.  

 

Näennäisyrittäjyydeksi kutsutaan ilmiötä, jossa pääsääntöisesti yksinyrittäjä työskentelee 

palkkasuhdetta muistuttavissa olosuhteissa suuremman yrityksen palveluksessa. Usein 

näennäisyrittäjä on tehnyt samaa työtä aiemmin palkkasuhteisena työntekijänä, mutta on 

työnantajayrityksen ulkoistaessa toimintojaan joutunut valitsemaan irtisanomisen tai yrittäjyyden 

välillä. Tällöin ilmiötä voidaan kutsua myös työnantajalähtöiseksi yrittäjyydeksi, koska 

yrittäjyysimpulssi on lähtöisin entiseltä työnantajalta. Tulee ottaa huomioon myös se seikka, ettei 

näennäisyrittäjyys kaikissa tapauksissa ole vastentahtoista. Joku voi kokea yrittäjyyden 

mahdollisuutena toteuttaa itseään vapaana ja itsenäisenä osana yhteiskuntaa. Käsitteet 

näennäisyrittäjyys ja pakko- / vastentahtoinen yrittäjyys tulee siis erottaa toisistaan, myös 

julkisessa keskustelussa. 

 

Ilmiötä tarkastellaan useimmiten negatiivisessa valossa, ja tähän on osaltaan vaikuttanut se, ettei 

tarkkoja määritelmiä eri näennäisyrittäjyyden muodoista vielä ole. Ilmiön vieraudesta kertoo myös 

se, ettei sen soveltamiseksi ole säädetty lakeja. Muutamia poikkeuksia toki löytyy, esimerkiksi 

vahingonkorvauslaki tunnistaa työntekijään rinnastettavan yrittäjän, mutta määritelmää ei voida 

soveltaa työoikeudellisissa erityiskysymyksissä. Negatiiviset mielipiteet ovat kytköksissä siihen, 

että yrittäjyys on perinteisesti nähty mahdollisuutena; yksilö haluaa aloittaa yritystoiminnan sen 

vapauden ja itsenäisyyden vuoksi. Yrittäjyyttä ei koeta mahdollisuutena, kun paine 

yritystoiminnan aloittamiseen tulee muualta kuin yksilöltä itseltään. Koska yrittäjyys ei ole ollut 
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vapaaehtoista, se herättää paljon mielipiteitä ja ennakkoluuloja. Ilmiön ohessa uutisoidut 

pienyrittäjien sosiaaliturvan ongelmat ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden puute koskettavat 

kuitenkin myös niitä yksinyrittäjiä, joiden yritystoiminta on alkanut mahdollisuusyrittäjyytenä. 

 

Yhteiskunta ei ole pysynyt työelämän murroksen perässä. Lainsäädäntö on puutteellista työnteon 

uusien muotojen osalta.  Lainsäädännön uudistustarve on kuitenkin tiedostettu ja 

ennakkotapauksena voidaan mainita Espoon verotoimiston yritysosaston tekemä ennakkopäätös, 

jonka mukaan hiusalan sopimusyrittäjät määritellään palkansaajiksi. Lisäksi syyskuussa 2011 

alkoi työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen hanke, jonka 

tarkoituksena on selvittää työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muutostrendejä. Hankkeen 

tarkastelun kohteena ovat epätyypillisten työsuhteiden vaikutukset muun muassa työntekijän 

asemaan ja työelämän laatuun.  Suomen yritysrakenne painottuu mikroyrityksiin sekä pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin. Kuitenkin yrityksen hallinnolliset toimenpiteet ja yrittäjävastuut ovat lähes 

samankaltaiset, olipa kyseessä sitten toiminimellä työskentelevä yksinyrittäjä tai laaja-alaista 

liiketoimintaa suorittava suuryritys. Ehkäpä yksi ratkaisumalli voisikin olla yrittäjävastuiden 

määräytyminen yrityksen kokoluokan perusteella.  

 

Yksinyrittäjät elävät köyhyysrajan alapuolella. Vastaavaa palkkatyötä tekevä tienaa 

pääsääntöisesti enemmän kuin työnsä alihinnoittelemaan joutuva näennäisyrittäjä. Yrittäjän tulisi 

veloittaa työsuorituksestaan kaksinkertainen määrä, jos hän haluaisi päästä samaan ansiotasoon 

vastaavaa työtä tekevän palkansaajan kanssa. Yksinyrittäjillä ei ole mahdollisuutta kollektiiviseen 

neuvotteluoikeuteen, jolla he voisivat sopia työkorvauksen minimirajoista. Lisäksi yrittäjä maksaa 

eläkemaksuja moninkertaisesti palkansaajaan verrattuna. Tämä voi tulevaisuudessa aiheuttaa 

ongelmia köyhien eläkeläisten muodossa, koska moni pienyrittäjä maksaa pienintä mahdollista 

YeL - maksua sen kalleuden vuoksi. Lainsäädäntöön voisi olla tarpeen luoda määritelmä 

yrittäjätyöntekijästä, joka saisi helpotusta muun muassa yrittäjäeläkemaksuista. 

 

Epätyypilliset työsuhteet ja itsensä työllistäminen tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. 

Vastentahtoisen yrittäjyyden ja näennäisyrittäjyyden lisäksi myös muita uusia yrittäjyyden muotoja 

on ilmestynyt työelämäkentälle. Suomessa toimii yrittäjiä, jotka työskentelevät yrittäjämäisesti 

ilman omaa yritystä. Laskutusosuuskunta huolehtii yrittäjän puolesta työstä perittävästä 

korvauksesta ja muista yrittäjän velvollisuuksista. Vaikka työntekijä toimiikin yrittäjämäisesti, 



 

54 

 

laskutusosuuskunnan näkökulmasta häntä pidetään palkansaajana. (Niiranen, 2013. Hakupäivä 

7.5.2013.) 

 

Suomalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on pääosin myönteistä.  Enemmistö työikäisistä 

valitsisi kuitenkin palkkatyön yrittäjyyden sijasta. Suomalaiset toteuttavat yritteliäisyyttään 

palkkasuhteessa, jolloin suuri osa yrittäjyyspotentiaalista kanavoituu omassa työssä. Tässä 

valossa näennäisyrittäjyys ei siis välttämättä ole negatiivinen ilmiö. Näennäisyrittäjyys ilmiönä ei 

ole vaikuttanut negatiivisesti perinteisen yrittäjyyden imagoon, vaan suomalaisten mielestä 

yhteiskunnan yrityksille asettamat velvoitteet ja epävarmuus niistä suoriutumisesta ovat 

yrittäjyyden aloittamista vastaan puhuvia tekijöitä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksella yhteiskunta pyrkii edistämään yrittäjyyttä lisäämällä yrittäjyyteen liittyviä 

positiivisia asenteita. Pyrkimyksenä on uusien yritysten perustaminen. Pakkoyrittäjyys ei siis 

käsitteenä sovi yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen, sillä se luo negatiivisia mielikuvia eikä 

kannusta yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksessa tulisi lisätä ihmisten tietoisuutta myös yrittäjyyden 

kääntöpuolesta, mikä osaltaan vähentäisi ihmisten yrittäjyyttä kohtaan tuntemaa epävarmuutta. 

Olisi välttämätöntä tuoda esille yrittäjyyden monimuotoisuus ja todellisuus sen sijaan, että 

keskitytään mainostamaan yrittäjyyden parhaita puolia. Mitä realistisempi kuva suurella yleisöllä 

yrittäjyydestä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yrittäjiksi ryhtyvät henkilöt soveltuvat 

yrittäjiksi ja vastentahtoinen yrittäjyys vähenee. 

 

Tämän opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena oli koota yhteen olemassa oleva tieto 

näennäisyrittäjyyden ilmiöstä ja sen syistä. Ilmiön ymmärtämiseksi oli tarpeen vertailla 

palkkasuhteen ja yrittäjyyden välisiä eroja nykyisen lainsäädännön avulla. Suurinta osaa 

nykyisestä työntekijän ja työnantajan välistä sopimussuhdetta määrittävästä lainsäädännöstä ei 

pystytä soveltamaan näennäisyrittäjien oikeudellisen aseman parantamiseksi. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli myös muodostaa tunnusmerkistö, jonka avulla näennäisyrittäjyyden pystyy 

erottamaan normaalista yrittäjyydestä. Tämä tehtiin määrittelemällä keskeiset yritystoiminnan 

tuntomerkit ja vertaamalla niiden ilmenemistä näennäisyrittäjyydelle ominaisiin piirteisiin. 

 

 On mielenkiintoista seurata, kuinka yhteiskunta aikoo vastata työelämän muutosten aiheuttamiin 

haasteisiin ja parantaa itsensä työllistäjien asemaa. Huomiota tullaan varmasti kiinnittämään 

yrittäjyyden eri muotoihin ja työlainsäädännön soveltamiseen työntekijämäisiin yrittäjiin. Myös 
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yrittäjien sosiaaliturvan ongelmiin on erityisesti ammattiyhdistysliikkeiden taholta vaadittu 

ratkaisua. Ongelmakohtiin voidaan teoriassa pyrkiä vaikuttamaan kahdesta lähtökohdasta. 

Ilmiöön voidaan mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa nykylainsäädäntöä soveltamalla, uuden 

lainsäädännön muodostamisella ja työvoimapoliittisin keinoin. Toinen mahdollinen tapa olisi 

yrittäjyyden houkuttavuuden lisääminen ja helpottaminen yleisesti. Tavoitteena olisi parantaa 

näennäisyrittäjien oikeudellista asemaa ja vähentää vastentahtoisen yrittäjyyden esiintymistä.  

 

Yrittäjyys on myös nähty toimintana, jonka vastakohtana on palkkasuhteessa työskentely. 

Yrittäjyys on siten koettu joko – tai – tilanteena. Yrittäjyysilmapiiri 2011 – tutkimuksen mukaan 

suurin osa suomalaisista valitsisi palkkatyön yrittäjyyden sijaan. Palkkatyö on monelle 

turvallisempi vaihtoehto säännöllisen toimeentulon takaamiseksi. Kun yksilö ulkoistetaan 

työsuhteesta yrittäjäksi vasten tämän tahtoa, suuri yleisö kokee tilanteen yksilön päätösvallan 

rajoittamisena ja toimeentuloturvan heikentämisenä. Yrittäjyysasenteita tulisi muuttaa yrittäjyyden 

käsitettä monipuolistamalla. Yrittäjyys ei ilmiönä rajoitu pelkästään yrityksen pyörittämiseen, vaan 

se voidaan nähdä myös osana työnteon monia tapoja organisaation muodosta ja työn sisällöstä 

riippumatta.  
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