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Tämä raportti “Itsenäisen ammatinharjoittamisen lisääntyminen ja muodot” on tehty Euroopan
parlamentin toimeksiannosta ja sen on laatinut seuraavien neljän laitoksen yhteenliittymä: Utrechtin
yliopisto (NL), Brysselin vapaa yliopisto (B), Ruskin College, Oxford (UK) ja konsulttiyritys B&A
Group Policy Research and Consultancy, Haag (NL), joista viimeksi mainittu toimi yhteenliittymän
koordinoivana jäsenenä. Raporttia varten on tutkittu kirjallisuutta ja analysoitu Eurostatin tilastoja
sekä kolmea maakohtaista tutkielmaa, jotka käsittelivät itsenäisten ammatinharjoittajien tilannetta
Alankomaissa, Belgiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Työn perusteella raportissa esitetään
laaja katsaus itsenäisen ammatinharjoittamisen kehitykseen ja tehdään asiasta poliittisten vaikuttajien
ja tutkijoiden kannalta olennaiset johtopäätökset sekä tarkastellaan kehityksen vaikutuksia heidän
toimintaansa. Tässä yhteenvedossa esitetään raportin pääkohdat tiivistettyinä.

Itsenäisen ammatinharjoittamisen muodot

1. Toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana on yksi vanhimmista tavoista tehdä työtä ja samalla
se on hyvin nykyaikainen työskentelytapa. Se liittyy hyvin perinteisiin aloihin kuten
maatalouteen ja vasta hiljan kehityksensä aloittaneisiin uuden teknologian aloihin, joilla
hyödynnetään tieto- ja tiedonvälitysteknologiaa sekä etätyötä. Se sisältää vakiintuneita tapoja
harjoittaa ammattia kuten toiminta yksityisyrittäjänä ja vapaat ammatit mutta myös uusia
ammatteja, joita uusien tekniikkojen käyttö sekä työn ja toimeksiantojen lisääntyvä
monimuotoisuus synnyttävät.  Itsenäiset ammatinharjoittajat voivat pitää itseään joko yrittäjinä
tai työntekijöinä, jotka ottavat suuria taloudellisia ja sosiaalisia riskejä, taikka jonakin siltä
väliltä. Itsenäiset ammatinharjoittajat ovat enenevässä määrin monimuotoinen ja kirjava joukko,
jota on vaikea kuvata yhdellä määritelmällä.

2. Itsenäisten ammatinharjoittajien absoluuttinen määrä on kymmenen viime vuoden aikana
lisääntynyt EU:ssa vuoden 1986 17,5 miljoonasta vuoden 1996 21,2 miljoonaan. Koska EU:n
kokonaistyöllisyys kasvoi samana aikana, itsenäisten ammatinharjoittajien osuus pieneni vuoden
1986 15,3 prosentista vuoden 1996 14,6 prosenttiin. Itsenäisten ammatinharjoittajien
suhteellinen määrä vaihtelee merkittävästi EU:n eri jäsenvaltioissa. Joissakin maissa itsenäisten
ammatinharjoittajien osuus on hyvin suuri (Kreikassa yli 30 prosenttia), toisissa taas se on
vähäinen (Tanskassa, Saksassa ja Luxemburgissa alle 10 prosenttia). Joissakin se on kasvussa
(Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa), kun taas toisissa osuus pienenee
(Irlannissa, Espanjassa ja Ranskassa). Tämä ilmenee kuviosta 1.
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Kuvio 1: Itsenäisten ammatinharjoittajien osuudet EU:n jäsenvaltioissa 1986 - 1996 (lähde:
Eurostat)

3. Vuosikymmenen kuluessa itsenäisten ammatinharjoittajien aseman kehitys on muuttunut
jatkuvasti. Itsenäisten ammatinharjoittajien joukko muuttui ja itsensä työllistäneiden määrä nousi
tai laski talouden eri aloilla, samalla kun itsenäisten ammatinharjoittajien koko demografinen
koostumus (eli heidän koulutustasonsa ja sukupuolensa) vaihteli. Koko EU:ssa maatalousalan
osuus itsenäisistä ammatinharjoittajista on tasaisesti pienentynyt (3,8 prosentista 2,5 prosenttiin)
ja teollisuuden palveluksessa olevien itsenäisten ammatinharjoittajien osuus on pysynyt suurin
piirtein ennallaan, kun taas palvelualan (johon suurin osa itsenäisistä ammatinharjoittajista joka
tapauksessa kuuluukin) osuus on kasvanut (katso kuvio 2).

Kuvio 2: Talouden alat
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Koulutuksen kannalta katsoen on ilmeistä, että pelkän perusasteen koulutuksen saaneiden itsenäisten
ammatinharjoittajien osuus on vähitellen laskenut (vaikka he ovatkin yhä suurin ryhmä), kun taas
keski- ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrä on hiljalleen kasvanut (katso kuvio 3).
Sukupuolijakauman osalta on edelleen paljon todennäköisempää, että itsenäisenä
ammatinharjoittajana alkaa toimia mies kuin nainen. Miehistä tulee itsenäisiä ammatinharjoittajia
noin 4,5 kertaa naisia useammin. Mutta samalla, kun itsenäisten ammatinharjoittajien osuus miehistä
pienenee (vuonna 1986 osuus oli 12,5 prosenttia ja vuonna 1996 enää 10,5 prosenttia), naisten
itsensä työllistäminen valtaa vähitellen alaa (miesten osuuksia vastaavan ajanjakson prosenttiluvut
olivat naisilla 3,4 ja 3,8) (katso kuvio 4).

Kuvio 3: Koulutustaso

Kuvio 4: Itsenäisten ammatinharjoittajien osuus miehistä ja naisista
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4. Näiden laajojen suuntausten sisällä eri EU-maissa on havaittavissa suuri määrä erilaisia malleja:

* Joissakin maissa itsenäiset ammatinharjoittajat toimivat tavallisimmin palvelualalla
(75 prosenttia Belgian ja Luxemburgin itsenäisistä ammatinharjoittajista), toisissa
merkittävämpi ala tässä suhteessa on maatalous (yli 40 prosenttia Irlannissa ja Itävallassa),
kun taas Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisistä ammatinharjoittajista yli 30 prosenttia
toimii teollisuudessa.

* Joissakin maissa itsenäisten ammatinharjoittajien enemmistöillä on vain perustason
koulutus (yli 70 prosentilla Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa), toisissa tämä ryhmä jää
vähemmistöön (alle 30 prosenttia Saksassa, Alankomaissa ja Itävallassa),

* Joidenkin maiden itsenäisten ammatinharjoittajien keskuudessa miesten määrän suhde
naisten määrään on yli neljän tai viiden suhde yhteen (Irlanti, Tanska, Kreikka), toisissa
maissa taas miehiä on vastaavasti alle kolme kertaa naisten määrä (Alankomaissa ja
Portugalissa).

5. Havaittavissa on joitakin yleisiä taloudellisia ja väestötieteellisiä kehityssuuntauksia sekä niiden
syitä, jotka selittävät jossain määrin näitä kokonaistilanteen muutoksia sekä yhtäläisyyksiä ja
erilaisuuksia maiden välillä. Esimerkiksi EU:n jäsenvaltioiden kansantalouksien kehitys
(BKTL:n mukaan mitattuna) aiheuttaa taloudellisen toimeliaisuuden muuttumista tavalla, joka
heikentää itsenäisten ammatinharjoittajien asemaa. Muihin tekijöihin kuuluu kansantalouksien
alajakauman muuttuminen niin, että maatalouden (ala, jolla itsenäisten ammatinharjoittajien
määrä on perinteisesti suuri) osuus pienenee ja palvelualan merkitys kasvaa jatkuvasti (tämä tuo
mukanaan uusia mahdollisuuksia harjoittaa ammattia itsenäisesti uusissa muodoissa). Yksi tekijä
on myös naisten yleistyvä osallistuminen työmarkkinoille (todennäköisyys, että he työllistäisivät
itse itsensä, on perinteisesti ollut paljon pienempi kuin miesten osalta).

6. Itsenäisten ammatinharjoittajien tilanteen kehitystä eri jäsenvaltioissa ja näiden välisiä eroja ei
kuitenkaan voi riittävästi eikä tyydyttävästi selittää yhdelläkään edellä esitetyllä eikä muullakaan
tekijällä. Tämän oletetaan johtuvan siitä, että toisaalta ei ole riittävän selvää, mitä ja keitä
itsenäisistä ammatinharjoittajista puhuttaessa itse asiassa tarkoitetaan, ja toisaalta aiheesta ei ole
olemassa tarvittavaa perusteellista kuvaa, jonka perusteella siihen liittyvät yhteiskunnalliset,
taloudelliset ja kulttuuriset kehityskulut olisi mahdollista ymmärtää. Aiheeseen liittyvät kaksi
perusongelmaa ovat todennäköisesti seuraavat:
* työsuhteen ja yrittäjyyden institutionaalinen ero - tosielämässä tämä ero hämärtyy

jatkuvasti nykyajan Euroopassa
* itsenäisten ammatinharjoittajien ryhmän - samoin kuin eri alaryhmien -

monimuotoisuuden lisääntyminen niin, että suoria yleistyksiä on yhä vaikeampi tehdä
(ajatellaanpa vaikka palvelualan monia eri ammattimuotoja ja -tyyppejä verrattuna
maatalouden suhteellisen yhdenmukaiseen rakenteeseen).

7. Jotta poliittiset vaikuttajat ja tutkijat voisivat saada enemmän tietoa itsenäisten
ammatinharjoittajien aseman kehityksestä ja heidän olosuhteistaan sekä löytää politiikoilleen tai
tutkimuksilleen oikeat kohderyhmät, edellä esitettyjen havaintojen perusteella olisi syytä
* kehittää edelleen itsenäisten ammatinharjoittajien tyypittämistä alaryhmiin niin, että kukin

ryhmä kuvastaisi yhtenäisemmin jäsentensä etuja, ongelmia ja tarvetta saada tukea
* kehittää toisen palveluksessa olevien työntekijöiden suojelemiseksi tarkoitettujen

politiikkojen soveltamista varten mahdollisimman käytännönläheisiä määritelmiä ja
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perusteita; toisaalta itse itsensä (mahdollisesti) työllistävien kannustamiseksi ja
tukemiseksi tarkoitettuja politiikkoja olisi paras soveltaa ottamalla lähtökohdaksi
kohderyhmän itsensä määrittelemät perusteet

* tiedostaa se, että itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeviin tietoihin sisältyy määrittelyihin,
mittausmenetelmiin ja kulttuureihin liittyviä vinoutumia, ja ottaa nämä huomioon
kyseisten tietojen tulkinnassa.

Itsenäisten ammatinharjoittajien asema

8. Toiminta itsenäisenä ammatinharjoittajana voi parantaa huomattavasti elämisen laatua (työssä).
Se antaa ihmisille tilaisuuden olla mukana työmarkkinoilla ja käyttää hyväkseen kykyjään
pienemmin rajoituksin kuin toisen palveluksessa (tai työttömänä) sekä saada työnteosta
suurempaa tyydytystä kuin muuten olisi mahdollista. Lisäksi toimiminen itsenäisenä
ammatinharjoittajana tarjoaa paljon yhteiskunnallisia etuja lisäämällä talouden dynaamisuutta
ja parantamalla työvoiman toimeliaisuutta ja hyödyntämistä, mikä auttaa luomaan uutta
taloudellista toimintaa ja edistää teknologista innovaatiota. Joidenkin etujen osalta näyttää siltä,
että niitä ei olisi täysin tunnistettu tai ymmärretty. Tämä koskee esimerkiksi kaupunkikeskusten
ja ongelma-alueiden kehittämistä tai erilaisten etnisten ryhmien integroimista yhteiskuntaan.
Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen olisi syytä omaksua laajempi näkökulma ja
suhtautuminen, jotta nämä edut voitaisiin käyttää täysin hyväksi.

9. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimiseen liittyy kuitenkin monia näkökohtia, jotka
vähentävät sen houkuttelevuutta. Esimerkkejä ovat tällaisen työn toisinaan ongelmalliset terveys-
ja turvallisuusolosuhteet. Syynä tähän voivat olla työn laatu ja olosuhteet, joissa itsenäisen
ammatinharjoittajan työtä tavallisesti tehdään, mutta syynä voi olla myös se, että näihin asioihin
ei kiinnitetä sellaista järjestelmällisesti huomiota, joka on tyypillistä pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä.

Sama koskee puutteellisia yrittäjyystaitoja ja riittämättömiä mahdollisuuksia kouluttautua
jatkuvasti yrittäjänä ja omassa ammatissa. Nämä puutteet voivat johtaa siihen, että lupaavien
itsenäisten ammatinharjoittajien työn tulokset jäävät jatkuvasti heidän mahdollisuuksiensa
alapuolelle, tai jopa siihen, että mahdollisesti saavutettu markkina-asema vahingoittuu vakavasti
(katso seuraava kohta).

EU:sta puuttuu edelleen asianmukainen seuranta, jolla voitaisiin kartoittaa itsenäisten
ammatinharjoittajien tilannetta sekä terveys-, turvallisuus- että koulutusolojen osalta.

10. Itsenäisiin ammatinharjoittajiin kohdistuvat suurimmat uhkatekijät liittyvät kuitenkin ennen
kaikkea sosiaaliturvaan. EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmiä ei yleensä ole mukautettu
vastaamaan työnteon ja yrittämisen monimuotoisuutta. Säästöt tai yksityiset vakuutukset eivät
tarjoa kaikille itsenäisille ammatinharjoittajille riittävää vaihtoehtoista turvaa. Tämä ryhmä on
suuressa vaarassa syrjäytyä ja ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle, varsinkin konkurssitapauksissa.
Koska näitä kielteisiä lieveilmiöitä esiintyy ja koska nykyiset olosuhteet eivät edistä ilmapiiriä,
jossa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen mahdollisuudet voisivat tulla yksilön ja
yhteiskunnan kannalta täysin hyödynnetyiksi, on syytä pohtia vakavasti Euroopan
sosiaaliturvajärjestelmien kehittämistä.
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Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista koskevat politiikat

11. Itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden kannustamisen tärkeys aletaan vähitellen tunnustaa.
Yksittäisten jäsenvaltioiden kokemukset rakenteellisesta joukkotyöttömyydestä, yhteiskunnalliset
kehityssuuntaukset kohti suurempaa yksilöllisyyttä sekä eurooppalaistumis- ja
maailmanlaajuistumiskehitys ovat kaikki vauhdittaneet tätä kehitystä. Asiasta vastuussa olevien
viranomaisten lisäksi (ja toisinaan myös näiden kannustamina) eri toimijat työskentelevät
itsenäisten ammatinharjoittajien aseman edistämiseksi. Alankomaalaisessa tutkielmassa
mainitaan esimerkiksi kauppakamarit, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevat
instituutit, innovaatioita edistävät instituutit, kuntayhteisöt, paikallisesti ja alueellisesti toimivat
säätiöt ja muut sellaiset. Brittiläisessä tutkielmassa kiinnitetään erityistä huomiota
ammattialajärjestöihin ja tiettyä ammattia edustaviin yhteisöihin sekä todetaan, että mitä
pidemmälle erikoistuneita itsenäiset ammatinharjoittajat ovat, sitä tehokkaammin heidän
järjestönsä estävät markkinoille pääsyn ja suojelevat näin ammatissa jo toimivien markkinoita.

12. Toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana koskevat politiikat edustavat politiikan eri alueita.
Maakohtaisissa tutkielmissa annetaan esimerkkejä tyypillisistä työmarkkina-, teollisuus-,
teknologia-, hyvinvointi-, sosiaaliturva- ja vakuutus- sekä verotuspolitiikoista.  Yhdessä nämä
muodostavat toimenpiteiden palapelin, joka vaikuttaa itsenäisten ammatinharjoittajien asemaan
tai joka itse asiassa vaikuttaa eri tavoin eri asemissa oleviin itsenäisiin ammatinharjoittajiin.
Tämän vaikutuksen laajuudesta ja luonteesta tiedetään vähän. Joitakin arviointeja on tehty, mutta
vain erillisten politiikkojen osalta. Itsenäisten ammatinharjoittajien itsensä näkökulmasta tehtyjä
useamman poliittisen toimenpiteen yhteisvaikutukseen pohjautuvia kokonaisarvioita ei juurikaan
ole toteutettu.

Laajasti ottaen näyttää siltä, että tiedot ja neuvot näyttävät lisäävän ihmisten halua aloittaa oma
yritystoiminta ja kohentavan heidän yritystensä laatua. Erityiset rahoitustoimenpiteet vaikuttavat
suoraan oman yrityksen aloittavien yrittäjien suhteelliseen määrään.

13. Nyt käytössä olevista politiikoista ja toimenpiteistä tehdyn analyysin perusteella päätellään, että
sikäli kuin itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimista voidaan edistää työmarkkinapoliittisin
toimenpitein, tarvitaan kokonaisvaltaisia toimintamalleja. Lisäksi päätellään, että samanaikaisesti
on tarpeen luoda erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltuja politiikkoja. Itsenäisenä
ammatinharjoittajana toimimisen monimuotoisuus edellyttää hajautettua lähestymistapaa, joka
sisältää erityisesti tähän tarkoitukseen luotuja (kokonaisvaltaisia) toimintamalleja itsenäisten
ammatinharjoittajien muodostamia erityyppisiä ryhmiä varten, niin että näissä otetaan huomioon
yksilöiden erilainen asennoituminen toimimiseen itsenäisenä ammatinharjoittajana, heidän
taustansa, toiveensa ja pyrkimyksensä. Tällaisten politiikkojen luomiseksi olisi kehitettävä
edelleen itsenäisten ammatinharjoittajien tyypittelyä, joka perustuisi mahdollisesti erilaisiin
“itsenäisen ammatinharjoittajan uramalleihin”.

Politiikkojen tehostamiseksi tarvitaan enemmän tutkimusta, erityisesti sellaista, joka perustuu
kokonaisvaltaisempaan näkökulmaan ja kattaa erilliset poliittiset toimenpiteet. Koska
politiikkojen kohdistaminen juuri itsenäisiin ammatinharjoittajiin on suhteellisen uusi ilmiö
kaikissa jäsenvaltioissa ja asialla on selviä vaikutuksia Euroopan talouteen ja työmarkkinoihin,
kansainvälisten vertailututkimusten toteuttaminen, esimerkkikäytäntöjen seuraaminen ja yhteisen
oppimismahdollisuuden järjestäminen koko EU:ssa näyttävät erityisen tärkeiltä tehtäviltä.


